
Dinin Kemali ve 
Gadir-i Hum Olayı 

Gadir-i Hum Olayı 

H icretin üzerinden tamtarnma on 
sene geçmişti Peygamber Efendi
miz Hz. Muhammed (s.a.a) Hac 

yoloıluğu için yola koyulrnıış ve bu konuyu 
da herkese çoktan duyuımuştu. Oldukça ka
labalık bir grup, Hac vazifesini yerine getir
mek ve Allah Resillü'nün ardınca hareket 
etmek için Mekke yollaıma düşmüşlerdi. 

"Haccetü'l veda", "Haccetü'l İslam", 
"Haccetü'l Belağ", "Haccetü'l Kemal", 
"Haccatü't-Tamam" 1 ile anılan bu Hac fa
rizası Resill-i Ekrem'in hicretten soma ger
çekleştirdiği tek Hacnr. 

Cumartesi, Zilkade ayının bitimine 
beş ya da aln gün kalmışn. Gusiiller alın
mış, tedhin yapılmış, 2 tende yalnızca ihrah 

Allame Şeyh Ab dülhüseyin Emini 

lo.yafetiyle yüıünerek M edin e' den çıkılmıştı. 
Eş lerini de Kecavelere 3 bindirerek kendi
leri ile Mekke'nin yolu tutulmuştu. 

Bütün Ehl-i Beyt, Muhacir, Ensar ve 
hatta birçok farklı Arap kabilesinden in
san da onunla beraber yola koyulmuşlar
dı. 4 O dönemde çiçek hastalığı ve tifonun 
bir hayli yayılması, birçoklannın bu bere
ketli ve nurani yoloıluktan geri kalm.alanna 
neden olmuştu. Ama tüm bunlara rağmen o 
denli kalabalık bir grup vardı ki; bunun sa
yısını Allah'tan başka kimse bilemiyordu. 
Bazılan, bunun sayısını doksan bin veya
haut da üstü olarak aktarmışlarclır. 

O Hac hengamesinde bu insan seline 
Mekkeliler de eklenmiş ve hatta Yemen 
ellerinden Ali İbn Ebii Talib ve Ebfi Musa 

1 "Haceacü'/ Be/ağ" isminin verilme sebebi şu ayet-i kerimeden kaynaklanmaktadır; 

"..fu; ~ ~! J_fj ı;~ J_,..!ıjll ~If .. "Ey Resul! Rabbindensanaindiıileni tebliğ et Eğerbunu 
yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olıın;un." Maide167 

"Haccetü'l Kemal", "Haccatü't-Tamam" isminin verilme sebebi ise şu ayetten; 

... ~ !t•\io.,! :ofıe !~•.) !tl,! ioSi.o·-iJ "B ·· ····_,,_,_,_,k al erdirdim. ·· ·-<->• . ;. r~ ..; r~ 1 r- 1 r. ugun sızın ıçın wıwıu.ı em e 'uzen 
ııi.Ü!eld nimetimi tamamladım." Maide/3 

2 Tedhin (ıJ;:AX): Güzel kokulu yağ ile bedeni yağlamak 
3 Deve üstüne konulan bir cins tabtrevan 
4 et-Tabakat, lbn-i Sad, 225:3; İmta'ü'l-Esma, Makxizi, 510; İrşadU's-Sari, 429:6 
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himayeleıindeki kalabalık bir grup da on
lara katılmıştır. 5 

Bir vakit soma Hac ibadetleri yerine 
getirilmiş ve Hz. Nebi'nin beraberinde 
gelen kalabalıkla ve hatta daha fazlasıyla 
Medine'ye dönüş yolu nıtulmuşnı. 

Yolculuğun ortalanna doğru Medine, 
Mısır ve Irak yollannın kesiştiği "Cuhfe" 
denilen bölgede yer alan ve "Gadir-i Hum" 
olarak adlandınlan bir su birikintisinin ya
nına vanlır. 

~erşembe, 6 Zilhicce ayının on sekizinci 
günu. ~ bu anda, o su birikintisinin yanına 
vanldığında Cebrail-i Emin, Hz. Nebi'ye 
Allah Teala'nın katından bir ayet getirmişti: 

"Ey Resilll Rabbinden sana indirileni 
tebliğ et Eğer bunu yapmazsan onun 
verdiği peygamberlik görevini yerine 
getirmemiş olursun." 7 

Bu ayet, Ali İbn Ebii Talib'in bidayet. 
alemi ve dinin bayraktari olmast yönünde, 
herkes tarafından ona itaat edilmesi ve ve
layetinin kabulü emrini getirir. 

Bunun üzerine Hz. Nebi, gruptan ayrı
lıp ilerleyenlerin geri dönmesi ve geride ka
lanlann da yetişme emrini verir. 

\ Birbiri yanında yetişmiş beş büyük ağa
an bulunduğu alan toplanma yeri olarak en 
uygun olanıydı. Derhal o bölgenin temizli
ğine başlanır, kaktüs ve diğer dikenli bitki
lerden arındınlır. Hz. Resiii'ün emri üzerine 
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temizliği yaptiarı bu alana, bütün herkes top
lanana kadar kimsenin girmesi yasaklanır. 

Oldukça stcak bir yaz günü idi. Erkek
ler üzerlerine giyindikleri uzun Arap elbise
lerininin bir kısmını başlan üzerine çekmiş 
ve bir kısmını da yerin sıcaklığından ötürü 
ayaklannın altına yaymışlardı. Büyükçe 
bir kumaş parçasını da ağaçların üzerinden 
aşağı sarkıtarak Allah Resiilü için güzelce 
bir gölgelik bazırlayıvermişlerdi. 

Derken öğle namazı vakti girmiş ve 
Resiil-i Ekrem kendisi için hazırlanan yere 
geçerek halkla beraber cemaat namazını 
kılmışn. Namazdan sonra halkın arasına8 

girerek, deve eyerlerinden yapılmış olan 
minbere çıkn 9 ve yüksek bir sesle, herke
sin işiteceği şekilde hutbesini okumaya baş
ladı ve şöyle buyurdu: 

JS _,:; .J ' "-! cr y .J ~ .J All .4>JI 
(.;-" .J ' l:.....,Ajf J .J_r. (.;-" All4 .;-_,..u .J '~ 
.J ,~ ~ <.Ş~ \..ı. 'J <.Ş.UI l:.lW.t ..:.ı~ 
'J ı Jı 'J w i .l.f.!ıi .J , <.>-V> ~ ~ 'J 

J _,.....J .J o~ i~ wt .J ,AI) ı 

~ı ~ı ı)t;; .Li V" t:.ıı 4-! t .AAı t.o T 

~! .J ~lı if'~t wf .!U.Jt ı)i.J 
Y w)sti ~i ı.;w w_,JJ-o ~T .J J.JJ-o. 

"Bütün hamd ve senalar yalnızca O'nadır 
ve. biz de yalnızca O'ndan yardım dile
riz: O'na inanmtŞ ve O'na tevekkül.et
mekteyiz. Kendi nefsimizin şerrioden ve 
arnellerimizin kötülüğünden O'na sığıru.
nı.. Allah Te§la'nın doğru yola ilettiğini 

5 es-Siretü'l-Halebiyye, 283:3; es-Sire, Dahlan, Ahmed bin Zeyni 3:3; Tarllıü'l Hillefa, İbn-i Cevzi, Iv. cüz, 
Tezkiretü Havvasü'l Üınme: s.30; Dairetü'l Maarif, Ferid Vecdl, 542:3 

6 Ber'a İbn-i Azib gibi bazı Gadir-i Hum hadisini nakledenlere göre 
7 Maide/67 ' . 
8 Mecmu'üı.-Zevaid, Hafız Heyseıni, 106:9 
9 Seınarü'l Gulub:Sl 
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saptıracak; saptırdığını da doğru yola ile
tecek yoktur. Şahadet ederim ki Allah'tan 
başka tapınılacak yoktur ve Muhammed 
O'nun kulu ve elçisidir. 

Ey İnsanlar! Latif10 ve Habir 11 olan Al
lah bana şunu iletti: Her bir peygambe
rin ömrü, kendisinden bir önce gelen pey
gamberin ömıünün yansı kadardır. 12 Çok 
yakında O'nun davetine icabet edip (yanı
nızdan aynlacağiiıi). Beıiin:i scinünlüluk
larım var ve sizin de kendinize göre so
nımluluklannız var. (Hal böyleyken) O 
gün ne cevap vereceksiniz?" 

Halk şöyle dedi: 

"Evet, yemin ederiz ki, bize tebliğ ettin, 
tavsiyelerde ve öğütlerde bulundun. Bu 
yönde çokça çabaladın. İşte böylece ·şa
hadet ederiz. Allah sana mükafatını ver
sin!" Daha sonra Hz. Nebi şöyle sordu: 

"Allah'tan başka ilah olmadığına ve 
Muhammed'in onun kulu ve elçisi oldu
ğuna, cennet ve cehennemin hak oldu
ğuna şehadet etmez misiniz?" Onlar da: 

"Şehadet ederiz." dediler. Hz. Peygam
ber de: 

"Allah'ım sen de şahit ol!" diye buyurdu. 
Allah Resillü: 
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"Benim sesimi duyuyor musunuz?" diye 
sordu. 

"Evet, duyuyoruz!" diye cevap aldı. 

"Ey insanlar!.Ben sizden önce (Cennet' e) 
ve Kevser Havuzu'na varacağım ve daha 
sonra sizler de o havuzun başında bana 
geleceksiniz. 

o öyle bir havuzdur ki. genişliği San'a' dan 13 

Busra'ya 14 kadardır. o havuzun kenarında, 
gökteki yıldızların sayısınca gümüş kadeh
ler vardır. Ben orada, sizin aranızda ema
net bıraktığım iki paha biçilmez şeyi so
racağım. O halde benden sonra o iki şeye 
(Sekaleyn'e) 15 nasıl davranmanız gerek
tiğine dikkat edin!" 

O sırada hallan içerisinden biri şöyle 
seslendi; 

"Ey Allah Resillü! O iki paha biçilmez şey 
nedir?" Hz. Nebi (s.a.a) şöyle buyurdu: 

"Onlardan bi.ri. Allah'ın kitabıdır. Onun bir 
tarafı Allah Azze ve Celle'nin elinde ve 
diğer tarafı ise sizin elinizdedir. Ona ya
pışın; sapmayın ve değiştirmeyin; diğeri 
ise, itretim olan Ebl-i Beytim'dir. Latif ve 
her şeyden haberdar olan Allah, bu ikisinin 

10 Allah Teala'ıun (Esmaü'l Hüsna) güzel adianndan birisi olan Latif; nüfuz edici, ince hoş, yumuşak, gizli 
ve derin gibi anlamlan ihtiva eder. 

11 Allah'ın güzel acilanndan bir diğeri ise Habir'dir ve o da; her şeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünü 
ve gizli tarafını her yönüyle bilen, onlara yumuşak davranarak cezaıannı erteleyen manasındadır. 

12 Veda Hutbesinde geçen bu ibareyi Şü rivayet kitaplan içerisinde bulamadık ve görüldüğü üzere cümlenin 
manası da tam olarak bariz değildir. 

13 San'a; Yemen'in başkentidir. 
14 Busra; Günümüzde Kuretu Havran olarak da anılan Suriye'nin başkenti Şam'ın 120 km güneyinde Ürdün 

sırunna yakın bir bölge. 
15 "Sekaleyn" Ezheri, Sal ebi, İbn-i Esir ve Firuzabadi gibi meşhur lügatçılara göre Sekal (jZ); her bir önemli 

ve değer aneden şeye sekal denmekte ve öte yandan yolcın11ın azık, eşya, yükü ve özenle korunmasına 
ça~a gösterilen her b!!, değerli ve lo.ymetli şey manasına gelmektedir. Lügat bilimcilerinden bazılan "Sıki" 

(~) ve "Sekal" (JAS) kelimelerinin bir anlama geldiğini söyleseler de; bazılan bu iki kelimenin birbirin
den farklı olduğu göıüşünü benimsemişlerdir. Allah Resulü'nün Kuran ve Ehl-i Beyt için buyurduğu "Se
kaleyn" aşağıdaki şu anlamlara gelmektedir: 

a) Her ikisinin de birbirinden değerli ve lo.ymetli olduğunu belirtmek için bu tabir kullanılmıştır. 
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(Kevser) Havuzu'nun başında bana ula
şıncaya kadar birbirlerinden aynimaya
cağını bildirdi. Ben Allah'tan bunu (bir
birlerinden asla aynlmamalannı) istedim. 

O halde, o ikisinin önüne geçıneyin, yoksa 
helak olursunuz ve gerisinde de kalmayın 
ki, yoksa yine helak olur (gidersiniz)." 

O sırada Resw-i Ekrem Ali İbn Abi 
Talib'in elinden tuttu ve koltuk altlannın 
ten beyazlığı görününeeye kadar havaya 
kaldırdı. Bu şekilde Ali'yi tüm herkese 
göstermiş oldu. Ardından şöyle buyurdu: 

''Ey İnsanlar! Her milinine kendi nefsin
den daha evla ve daha layık olan kimdir?" 
Halk şöyle dedi: 

"Allah ve Resffiü daha iyi bilirler!" 

Ardından Hz. Nebi sözlerine şöyle de
vam etti: 

ljf .J ~ r-Jl c) .Y' ljl_, <S':ly .uı\ c:ıı 

~i (.r" ı*! c) _,l 

"Allah benim mevlamdır, ben de (siz) 
müminlerin mevlasıyım. Ben müminlere 
kendi nefislerinden daha evla ve üstün~. 

O halde ben kimin mevlası isem, bu Ali 
de onun mevlasıdır." 

_ b) Her ikisine sılasıkıya sanlmak ve onlara amel et
mek ahiret için hazırlanmış bir azık ve yolaıluk ge
reksinimleri olarak tabir edilmiş. 

c) Son olarak da o ikisine de sanlmanın ve amel et
menin oldukça çetin ve ağır olduğu için Sakaleyn ke-
limesi kull~nr. · 

bak: Tebzibü'l-Lügat; en-Nibaye fi Gaıibu'l Hadis, 
İbn-i Esir; Lisanü'l A'rab, İbn-i Manzur; Kamusu'l 

Muhit, Fi.ruz.abadi: (J J ._sJ maddesi. 
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Hz. N ebi bu cümleyi üç kere tekrar etti; 
Ahmed İbn Hanbel bunu dört kere tekrar 
ettiğini söylemektedir. 

Bunun ardınca Allah Resillü sözlerine 
şöyle devam etti: 

.J o b\; 0-" ~\; .J o \'I.J 0-" JI.J ~~ 

_,..a;ı .J ~ r 0-" ~T .J "-f"" T 0-" ~T 
J>J ı J~ l .J '.u .ı.,:. ;:,... J.ı.,:.ı .J o _ra; 0-" 

~Wl ..v.l.!.JI ~ \'l , Jb ı!...:> .vv. 

''Ya Rabbi! Kim onu severse sen de onu 
sev! Kim ona düşmanlık ederse sen de 
ona düşman ol! Kim onu mahabbet ve 
alakası olduğu için yüceltir ve üstün gö
rürse sen de onu yücelt ve ulula! Kini 
onu ldni ve düşmanlığı üzere hor gör
meye çalışırsa sen de onu alçalt ve rüsva 
eyle! Kim ona yardım ederse yardım et, 
onu yalnız bırakanı yalnız bırak! O ne
reye dönerse doğruluğu onunla döndür! 
Dinleyin! Bu sözleri burada bulunanlar, 
olmayanlara bildirmelidirler." 16 

Daha henüz kalabalık yeni dağılmaya 
başlamışn ki Cebrail-i Emin şu ayet-i ke
rimeyi ulaşnrdı: 

"Bugün sizin için diniDizi kemale erdir
dim, ii:ı.eriı:ıİzde ııiınerinıi tamamladıııı!' 17 

ı Dinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Misbab 

İşte bunun üzerine Resill-i Ekrem (s.aa) 
şöyle buyurdular: 

.J ~1 i WI .J c:r.JJI J W'I ı); _r.SI 41ll 

($ ~ 0-" ı); ~ )' .J .J u=J L,., .r. '-:"' )1 w. J 

"Allah-u Ekber! Din kemale erdi, nimet 
tamamlandı, Allah benim risaletirne ve 
benden sonraAli'nin velayetine razı oldu." 

Hz. Nebi'nin bu sözlerinden sonra halk 
Emiıü'l Mümini'ni tebrik edip selamla
maya başladılar. 

Ebu Bekir ve Ömer, sabaheler arasında 
Hz. Ali'yi ilk kutlayan kimseler olmuştu. 
Onlardan her biri şöyle diyordu: 

~ ' .J ~1 ~U. ef-I ~ ~ ~ fj fj 

4:... y .J 0-" y JS 'i_,.. .J ($'i_,.. ~ı 

"Tebrikler sana ey Ebu Talib'in oğlu! Ar
nk sen, her zaman için her mürnin erkek 
ve kadının mevlası oldun!" 

İbn Abbas diyor ki: 

"Allah'a andolsun (Ali'nin velayeti) her
kesin boynuna borç oldu." 

Yukanda okuduğumuz bu metin, Gadir-i 
Hum konusunun yüzeysel ve nispeten lasa 
bir özetidir. Tüm İslam ümmeti de bu konu 
hakkında aynı görüşü paylaşmaktadır. 

16 "Ve/ayet" içerisinde yardım ve omuz omuza verilen bir dostluk demektir ve bunun aksi ise haddi aşmak 
ve kötülük etmek anlamındaki "a-d-v" kökünden türeyen adaver. "düşmanlık ve zulmetmek" demektir. 
Bunun manası da kin ve düşmanlığından yardım ennemek ve snt çevimıek demektir. 

Ama "mahabbet ve sevgi" arrulamak ve ululamak ile ortaya çıkan sevgiye denilirken bunun aksi ise 
"Buğuz" kin besleme, nefret ean e manalannı içinde banndıran tahkir ve ihanet ennekle içiçe olan 
kelimedir. bak: el-Farulru' l Lügaviyye, İbn-i Hilal Askeri, "Ad avet ve Buğuz arasındaki fark" bahsi 

17 Maide/3 
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Aynca "Gadir" adıyla aynı ismi taşıyıp 
birbiri ile karıştınlacak İslami mesele ve ko
nıılarda bunun dışmda yeryüzünde başka bir 
olay da yoktur. Yani "Gadir-i Hum Günü" 
hakkında konu açılacak olursa bu olay dı
şında kimsenin aklına başka hiçbir şey gel
memektedir. 

Aynı zamanda "Gadir ~ri" denildiğinde 
de "Cuhfe" yakınlannda bulunan "Hum" 
adındaki su birikintisi akla gelmektedir. 

Gadir Hadisine Verilen Özel Önem 

Yüce Allah, Gadir badisesinin iyice du
yulup, yayılması konusunda özel bir inayet 
buyınmuş ve sonunda bu olay ravilerin dille
rinde nesilden nesile eksilmeden aktanlarak 
İslam dininin hamisi olanAli'nin İmamlığı 
ve iktidan müminlere her zaman ulaşmıştır. 

İşte bu yüzden, Hz. Nebi'nin Hac dö
nüşü toplanan irısanlann kalabalığı bu teb
liğin yerine getirilmesi adına oldukça isa
betli olmuş ve Hz. Resili de Allah'tan gelen 
bu emri yerine getirmek için acele etmiştir. 

Çeşitli İslam beldelerinden gelen irısan
lar onun etrafında toplanmaya başlamış ve 
bu gruplardan aynlanlar tekrar geriye çağnl
mış ve geride kalaniann da gelmesi beklen
mişti. Bu hadis böylece orada bulunan her
kesin kulağına çarpmış 18 ve Hz. N ebi'nin 

Nesai'nin Zeyd b. Erkarn'dan naklettiği bir rivayette 
şwılar geçmektedir: Ebu'l-Latif şöyle sordu: "Acaba 

"bu hadisi Allah Resulü'nden bizzat mı duydun?" o da 
cevap verdi: "(Evet) ve Peygamber'in hutbe veidiği o 
yerde onu iki gözüyle gören ve o hadisi iki kulağıyla 
işitenlerin dışında kimse yoktu." Hasais:21, s.96. h.79; 
es-S ünen-i Kübra 5: s.130, h.8464. 

Bu hadisin sıbhat ve doğruluğu konusunda Zehebi 
de onay vermektedir. T.ı.rih-i İbn-i Kesir, 5:208 şöyle 
geçmektedir: "Resulul/ah olabildiğince yüksek sesle 
sözlerini söylüyordu." 
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emri ile orada olanlar bu konunun duyul
ması için olmayanlara haber vermekle yü
kümlendirilmiş ve sonuçta orada bulunan 
tüm bu insanlar birer ravi oluvermişlerdi 
Bu da yüz bini aşlon bir ravi kitlesi de
mek oluyordu. 

Ne varki. Yüce Allah bununla da yelin
memiş ve ayetlerle de bu konuyu ölümsüz
leştirmiştir. Bu şekilde cereyan eden hadise 
sabah-akşam yeni nesil Müslümanlar tara
fından tilavet edilmiş ve her asırda yaşayan 
insanlar için olayın tekrar tekrar bahrlanmast 
ve onlann hidayet ve kemal yolunda ller
lenınesi ve dini konuda kendilerine önder
lik edecek insanın tanınlması sağlanmışnr. 

Gadir hadisesinin iyice duyulup, -ya
yılması konusunda Yüce İslam Peygam
beri de özel birinayet ve çaba göstermiştir; 
Hz. N ebi, o seneki Hac vazifesine kanlması 
için birçok gruba ve kabileye haber vermiş, 
mümkün olduğunca insanlara ulaşma gay
retinde bulunmuştu. Çünkü bu yolculuğun 
sonunda İlahi bir emrin ve büyük bir ha
berin 19 kendisine iletilip, duyurması gerek
tiğini biliyordu. 

Bu öyle büyük bir haber olmalıydı ki; 
· dinin kalesi, en sağlam haline büıünmeli 
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ve onun bunca zaman bünyesinde hann
dırdığı tüm kanunlar tekmil olmalıydı. Ar
tık bu toplumun bireyleri ellerinde olan bu 
değerli formülle doğudan batıya her yere 
hükmedebilir ve diğer tüm insaniann efen
dileri olabilirlerdi. Elbette basiretli davra
nıp, ellerinde olan bu değerli hazinenin kıy
metini bilselerdi. 20 

Ehl-i Beyt İmamları bu doğrultuda ken
dilerinin selefi olan Hz. Ali'nin önderliği ko
nusunda hiç aralıksız bu konuyu her daim 
canlı tutmuş ve bunun için birçok delil
ler sunmuşlardır. Aynı şekilde Müminlerin 
Emiri Ali de, Hz. Nebi'den sonra yaşadığı 
o değerli ömürleri boyunca halkla yaptığı 
toplantılarda özellikle de Gadir-i Hum'da 
Veda Hutbesini işitip, hali hazırda hayatta 
olan sahabelerden bu ictinıai toplantılarda 
defaatla konunun doğruluğu haklanda tas

tik alrnışnr. 

Aslında tüm bunlann hepsi Gadir-i Hum 
konusunun üzerinden geçecek olan yüzyılla
no yorgunluğu ile unutulup gitmemesi ve ilk 
günkü canlılığını koruması içindi. Bu yüz
den, Ehl-i Beyt İmamları kendi taraftaria
nna Gadir gününü bayram olarak geçirme
leri, birbirlerini tebrik etmeleri ve o günü 
mutluluk içinde geçirmeleri yönünde emir 

İbn-i Cezvi "Menakib" adlı eserde şöyle yazmıştır: "Içerisinde Sahabelerin, Bedevi Arap/ann ve Mekke 
ve Medine çevresinde yaşayan yüz yinni bin kişi Allah Resulüne eşlik etmiş, hepsi Wıda Haccına kaolmış 
ve bütün o söylenen sözleri işitmişlerdir." 

l!l "~ l:;u NebeiAziın 
20 MÜSned-iAhmed, 1:109, h.861, Zeyd b. Yeşi'iAli'den o da Peygamber'den şöyle naklettnektedlr: "Eğer 

Ali 'yi kendinize yönetici yaparsanız -ki bunu öyle görmüyorum- onu (Hadi) doğru yolu gösteren, icraac
lannda doğruyu izleyen ve sizi (MehdQ hidayet yoluna sevk eden olarak bulursunuz." 

.T.ırih-i Hatib-i Bağdadi, 11:47, h.5728, Hüzeyfe'ye atfedilen, başı tahrib olup bozulm~ ve ekleme
ler yapılmış bir hadiste Allah Resulü'nden şöyle nakledildiği yazmaktadır: "Eğer Ali'yi kendinize 
yönetici yaparsanız -ki biliyorum bunu asla yapmayacaksınız- onu Hadi ve Mehdi olarak sizi doğru yol o 
iletirken bulursunuz." 

Bazı kaynaklarda bunu şu şekilde de görmek mümkündür; Kitabü't-Tevhid, s. 4-19; "Eğer Ebu 
Bekir'i başınıza geçirirseniz, onu dininde güçlü, bedenen zayıf bulursunuz, Eğer Ömer'i kendinize yö
netici yaparsanız onu dinde ve bedenen güçlü bulursunuz. Eğer Ali'yi kendinize yönetici yaparsanız onu 
doğru yolu gösceren, icraadanndo doğruyu izleyen ve sizi hidayet yoluna sevk eden o/orak bulursunuz." 
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veıilmiş ve bu şekilde her sene bu heyecan 
tekrar tekrar yaşanmış oluyordu. 

İmamiye Şllleri bunu bir gelenek ha
line getirerek her sene Necef'te Hz. Ali 
türbesinde bu etkinliği uzak-yalan dünya
nın birçok yerinden gelen ziyaretçiler, İs
lam dünyasuun önde gelen isimleri ile kut
lamaktadırlar. 

Hatta bu konuda Ehl-i Beyt İmamlann
dan nakledilen, içerisinde Hz. Ali'nin ima
metine ve Peygamber Efendimizin halefi 
olquğuna dair Kuran, Sünnet ve akl.i bir
çok d~ geçtiği, Gadir-i Hum'da cere
yan eden o tarihi olayın önemli kesitlerine 
değinildiği bir ziyaretname de okunmakta~ 
dır. 21 Hatta Şüler arasında bu konu o denli 
önemlidir ki; bugüne özgü yapılan namaz 
ve oruç gibi dini içerikli ibadetler de vardır. 

Ama eğer sıra hadis, tefsir, tarih ve ke
laın konularında kaleme alınmış Şü kaynak 
kitaplarına gelirse; işte o zaman bu konun 
ne denli mühim olduğu ve bu yazılı me
tinlerde konunun ne şekilde çok yer tut
tuğu bariz bir şekilde müşahede edilecektir. 

Bu konuda Ehl-i Sünnet'in geneli de 
kaynak kitaplannda bu meseleye ilişkin 
birçok hadis ve rivayeti getirmiş, onun sılı
hat ve muteber olduğuna dair22 eserler ka
leme almıştır. Ama bir losını art niy~tli ve 
içlerinde Ehl-i Beyt'e karşı kin olan taas
sup dolu ruhlar; bu cereyan eden olayı ya 

21 Bibaıil'l Envar, 97/359, h.G 
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kelime oyunlarına çevirerek ya da görmez
likten gelerek tahrif etmeye çalışmışlardır. 
Onların bu görüşü özünde Ehl-i Sünnet'in 
değil bilakis kendi şahsi görüşleridir. 

Ashabtan Gadir Hadisinin Ravileıi 

"el-Gadir" 23 adlı eserinde Gadir hadisini 
nakleden 110 kişilik sahabenin.büyüklerinin 
isimleri detaylı bir şekilde nakledilrniştir: 24 

Şimdi biz de burada özetlemek kas
tıyla yalnız bu ravilerden sadece 25 tane
sinin adını kayda düşmekle iktifa edceğiz: 25 

ı- Ebu Hüreyre Abdurrahman bin Sahr 
ed-Devst (ö.678/Medine) 78 sene yaşamıştır. 

2- Esma bint-i Ümeys ~I Has'amiyye. 

İbn Ukde Küfi, Kitabü'l Velayet26 adlı 
eserinde kaynakları ile ond~ rivayette bu
lunmaktadır. 

3-Allah R.esillü'nün eşi Ümmü Seleme27 

4- Ebu Talib'in kızı Ümmü Harıi 28 

5- Hz. Nebi'nin hizmetlllerinden Ebu 
Hamza Enes bin Malik bin Nadr el-Ensari 
el-Hazreci (ö. 709/Basra) 103 sene yaşamıştıı: 29 

6- Ca bir bin Abdullah-i Ensari, (ö.697 1 

Medine) 94 sene yaşamıştır. 30 -

7- Ebfizer Cündub bin Cünade bin Se
kan el-Gifari (ö.652/Rebeze) 

22 Ahmed İbn-i Hanbel40 kanaldan, İbn-i Ce.dr-i Taberi 70 kanaldan, Cezeri 80 kanaldan, İbn-i Ukde 105 
kanaldan, Ebu Said Sicistani 120 kanaldan, Kadı Ebu Bekir el-Cuabi 125 kanaldan rivayet eııniştir, 

23 el-Gadir, c.1, 5.41-144 
24 el-Gadir, c.1, 5.144 . 
25 Mezkur isimler Arap alfabesine göre 5ualaıımıştır. 
26 Kitabü'l Velayet, 5.152 ' 
27 Cevahirü'lAkdeyn, 5.174, Yenabiii'l M~vedde, 40/38, 4. bab 
28 Cevahiıü'l Akdeyn, 5.174, Yenabiü'l Mevedde, 40138, 4. bab 
29 el-Mearif: 291; Maktel-i İmam Hüseyn, HaözmJ, l/48; Tarih-i Hülefa, 114; Kenzü'l-Umınal, 6:154 
30 el-İsti'ab fi Marifed'lAshab, İbn-iAdilber en-Nemeri, 2:473; Kenzü'l-Umınal, 6:398 
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8- Hassari Bin Sabit (ö. 682/Mecline) 

Bu ravinin konuyla ilgili yazclığı şiirleri 
ve aynca hicretin birind yüzyılında Gadir-i 
Hum hakkında şiir yazan diğer şairler için 
ilgili bölüme bakınız. 

9- Allah Resillü'nün tarunu İmam Ha
san el-Mücteba 

İbn Ukde Kilfi, Kitabü'l Velayet'te 31 

İmam Hasan'ın rivayetini kaynaklan ile zik
retmekte ve Harizini de onu Gadir-i Hum 
ravileri arasında saymaktadır. 32 

10- Resill-i Ekrem'in tarunu Seyyidü'ş
Şüheda İmam Hüseyin 33 

ll- Zübeyr bin Avvam Kureyşi, (656 
yılında Cemel Savaşında öldüıüldü) · 

Zübeyr'in de içerisinde bulunduğu Cen
net' e girecek).eriAllah tarafından yadedilmiş 
on kişi için kullamlan bir Sürınl İslam te
rimi olan Aşere-i Mübeşşere'nin 34 hepsi 

31 Kitabü'l Velayet, s.l50 
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İbn Meğazeli tarafından Gadir-i Hum ra
vileri arasında sayılmaktadırlar. 

12- EbO. İshak Sa'd bin EbO. Vakkas (ö. 
675/Akik) 35 

13- EbO. Abdullah Selman el-Ffui.si (ö. 
656/Medain) Yaklaşık yüz sene bir hayat 
sürmüştür. 36 

14-EbO. Bekir'in kızı ve Allah Resillü'nün 
eşiAişe 

İbn Ukde KG.fi, Kitabü'l Yelayet'te onun 
ağzından Gadir hadisini nakletmiştir. 

15- Hz. Nebi'nin amcasıAbbas binAb
dulmuttalib bin Haşim 37 

16- Abdullah bin Cafer bin Ebu Talib 
Haşimi 38 (ö.619) 

İbn Ukde, yine Kitabü'l Yelayet'te on
dan Gadir hadisini nakletmiştir. O da nakle
dilen bu hadis ile Muaviye'yi birçok yerde 
protesto etmiştir. 

32 Zehebi, Kitabu'l Gadir, h.121; Salihani ve Şehabuddin İd, Tevzihü'l Delail, 197; Bunlar onu Gadir-i Hum 
ravileri arasında saymaktadır. 

33 Maktel-i İmam Hüseyin, Hiirizıııi, 1148 
34 Aşere-i Mübeşşere olarak bilinen Allah Resulü'ne atfedilen ve m. Halife Osman döneminde uydurulan 

bu hadiste; İslam Peygamberi tarafından yaşarken Cerınet'le müjdelenmiş aşağıdaki on kişiden bahsedil
mektedir. 
1- Ebu Bekr-i Sıddık 
2- Ömer ibn-i Hattab 
3- Osman ibn-i Affan 
4- Ali ibn-i Ebu Talib 
5- Talha bin Ubeydullah 
6- Zübeyr bin Avvam 
7- Abdurrahman bin Avf 
8- Sa' d bin Ebi Vakkas 
9- Said bin Zeyd 
10- Ebu Ubeyde bin Cerrah 

Ama ne gariptir ki bu hadis! e beraber Ali ve ona düşman olan salıalıeler Cerınet'te biibirlerinin yanında bu
lunmaktadır lar. Sünen-i Tı.rmizi, 51311, h.3830, 3831, 3832; Sünen-i Ebu Davud, 21401, h.4648; Müsned-i 
Ahmed, 111193, s.951-959 

35 Hasais-i Emirii'l Mü'minin, Hafız N esai, 3:s.28, h.9; es-Sünen-i Kübra, 5/1047, h.42 
36 Feraid'üs Si.mtayn, 58. bab, 11315, h.250 
37 Esne'l-Metaıib, 3, s.48 
38 Bak: Süleym İbn Kays el-HilaJ.i'ııin kitabı, 83212, h.42 
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17-Abdullah İbnAbbas 39 (ö. 687/Taif) 

18- Ebu Abdurrahman Abdullah bin 
Ömer İbn HattabAdevi 40 (ö. 644/Medine) 

19- Ebu Abdurrahman Abdullah bin 
Mes'ud el-Huzeli 41 (ö. 653JBaki) 

20- Osman İbn Affan (ö. 656/Medine) 

O da Aşere-i Mübeşşere ile müjdele
nen sahabeler arasında ve İbn Megazeli onu 
kendi kanalıyla Gadir hadisi rivayet eden 
100 sahabe arasında saymaktadır. 

21-Emirü'l Mü'mininAli İbn Ebu Talib 42 

o ·Hazretin Gadir'e okuduğu şiir ol
dukça meşhurdur ve onu oldukça güveni
lir raviler nakletmişlerdir. 

Kitabım.ızda ı. asır şairleri incelendi
ğinde bu şiiri ve onu nakledenleri de ince
leyeceğiz. Öte yandan Hz. Ali'nin "Şura" 
ve "Cemel" vakıalanna da Gadir hadisini 
ne. şekilde değindiğini de inceleyeceğiz. 

22- Ömer İbn Hattab 43 

23- Amr İbn As 44 

O Gadir konusunda şiir okuyan şairler
den birisidir ve bu eseıimizde I. asır şairleri 
incelendiğinde bu konu da gözden geçiıi
lecektir. "Bord" adlı Hameda.nJ.ı bir şahıs 

Sonbah_ar 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

ona Gadir günü bu okuduğu şiiri okumuş 
ve olayın doğruluğuna dair kendisinden iti
raf almışnr. 45 

24- Allah Resillü'nün değerli kızlan 
Fatimetü'z-Zehra 46 

25- Hamza bin Abdülmuttalib'in 1azı 
Fatime 

İbn Ukde Kilfi 47 ve Mansur-i Razi 
"el-Gadir" adlı eserde ondan hadis nak
letmişlerdir. 

Thbün'den48 Gadir Hadisinin 
Ra viieri 

"Mevsu 'al-Gadir" 49 adlı eserde Gadir 
hadisini nakleden 84 Tabiin'in ismini zik
redilmiştir. Biz burada bunlardan yalnızca 
6 tanesinin adına değineceğiz: 

1- Ebfi Kasım Esbağ biJ:ı Nubate et
Temimi el-Kiifi 50 

Adli ve İbn Miiin onu Tabiin'in sika ve 
güvenilir isimleri arasında nakleder. 

2- Salim binAbdullah bin ömer İbn Hat
tab el-Kureyşi el-Adevi el-Medeni (ö.725) 

3- Emevi Halifesi Ömer bin Abdilia
ziz sı (ö. 720) 

39 Hasais-i Emlıü'l Mü'minin, Hafız Nesai, 7:s.47, h.24; Sünen-i Kübra, 11215, h.8405 
40 Cam.iü'l-Ehadis, 369n, h.23003, Tarilıü'l. Hülefa, 114, s.158, Kwü'l Uınmal, 15416, b.3295 
4ı ed-Dünü'l-Mensür, 29812, 117/3; Fethu'l Kadir, 60/2; Rubu'! Meani, 348:2, 193/6 
42 Miisned-i Ahmed, 152:1, 246/1, h.1313 
43 Menakib-i Ali ibn-i Ebu Talib, s.22, h.31 
44 el-İmamet ve's-Siyaset, İbn-i Küteybe, 93, 97/1 
45 el-İmamet ve's-Siyaset, İbn-i Küteybe, 93, 97/1 
46 Esne'l-Metalib, 3, s.50, Meveddetü'l Gurba, Ali bin"Şehabeddin Hamedani 
47 Kitabü'l Velayet, 153 
48 "Sahabe" Peygamber' i görmüş Müslümanlara denilirken bazılan da Sahabe'yi görmenin yaru sua Allah 

Resulü'nden rivayet de nakl!!tmesi şarnru getimıişlerdir. Mecmue'l Bahreyn, "S-H-B" maddesi. 

"Tabiin" ise Hz. Nebi'yi görmeıiuş ama Sahabeleri görmüş olan Müslümanlara verilen isimdir. İsl.fun 
dininde Tcıbiin, Hz. Mulıaınmed'i haya,ttayken gören MüslümanJan (sahabelen') gören kŞ!ere denir. 

49 Bak. el-Gadir, 145/1-166 
50 Usedu'l Gabet 307:3, 205:5,469/3, sayı 3341 
sı Hilyanı'l Evliya, Ebu Naim, 364:5, Tarih'u Medinetü'l Di.meşk, 320:5, 25116 
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4- ömer binAli İbn EbU Talib, "Takrib" 52 

adlı eserde şöyle yazılmıştır: 

"O üçüncü tabakanın güvenilir ravileri 
arasında bulunmaktadır. Velid zamanında 
vefat etmiştir." 

5- Muhammed bin Ömer binAli İbn Ebii 
Talib, 719 senesinde Emevi Halifesi Ömer 
İbn Abdiiiaziz zamanında vefat etmiştir. 

6- Maruf bin Herbuz 53 

İbn Hibban 54 onun sika ve güvenilir ol
duğundan bahsetmektedir. 

R.avileriıı Thbakalarından Olan 
Alimler 

el-Gadir'de 55 Hicri Karneri II. yüzyıl
dan ta XN. yüzyılldtaplan arasında Gadir 
hadisini nakleden alimleriden 360 tanesinin 
ismi zikredilmiştir. Aşağıda bu alimlerden 
bazılanna değinilmektedir: 

1- Şafii Mezhebi İmanu, Ebii Abdul
lahMuhanunad İbn İdris eş-Şafi'i (ö. 820) 

İbn Esir56 "Nihaye" adlı eserinden onun 
Gadir hadisini naklettiğini dile getinnektedir. 57 

2- Muhanuned İbn Kesir, EbuAbdullah 
Abdi Basri, kendisinden yaklaşık elli yaş 
büyük Süleyman İbn Kesir'in kardeşidir. 

3-Hanbeli Mezhebi İmanu, EbiiAbdul
lah Ahmed bin Hanbel-i Şeyhani (ö. 855) 

52 Takıibu'l Tazbib, 281, sayı 490, Ayın harfi 
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O da Gadir hadisini birçok kereler sahih 
kanallardan "Müsned" 58 ldtabında ve ayıu 
şeldlde "Menakib" adlı eserinde zikretmiştir. 

4- Hafız Eb ii Abdullah Muhanuned bin 
İsmail Buharl, (ö. 870). 

Hazırlamış olduğu "Sahih" Ehl-i Sünnet'in 
alu kaynak ldtabı arasında sayılmaktadır. 

O da bu hadisi kendi tarih ldtabı içerisinde 
nakletmiş. 59 Ama çok enteresandır Id, ka
leme almış olduğu "Sahih-i Buhari" ldtabı
nın içerisinde bu hadise asla değinmezken, 
mezkur ldtap içerisinde bu hadisi nakletmiş 
ve bu şekilde "Tarih-i Buhari" adlı eserini 
ister istemez zan alunda bırakmıştır! 

5- Hafız Muhanuned bin İsa Tinnizi 
(ö. 892) 

O da alu büyük Sahih ldtabı yazarla
rından birisidir. 

6- Hafız Ahmed bin Yahya Belazürl 
(ö. 892) 

Mezhep İmamlan ve diğer alimler onun 
"Ensabü'l-Eşraf" eserine oldukça güven
miş ve hatta "FütOhu'l-Buldan" ldtabırıı 
da diğeri gibi o günden bugüne nakletmiş
lerdir. Belazürl, Gadir hadisini "Ensabü'l
Eşraf" 60ldtabında nakletmiştir. 

7- Hafız Abdullah bin Ahmed bin Han
beli, Ebii Abdurrahman Şeybani (ö. 855) 
Hatib-i Bağdadi kendi tarihinde 61 onun ol
dukça güvenilir bir ravi olduğunu, kaydetme 

53 Hazreci, Hülase'de onun adım "Herrebuz" olarak zikretmi.ştir. 
54 es-Sikat, 439/5 
55 Bak- el-Gadir, 1/167-311 
56 en-Nihayetu fi Garibi'! Hadis ve'l Eser, 4:246, 228/S 
57 . Menakibu'ş-Şafii, Beyhaki, 11337 
58 Müs:ııed-i Ahmed, 1/84, 118, 119, 152, 331; 41281, 368-372; 51347, 366, 370 ve 419 
59 Tarih-i Buhari, c.1, I. bölüm, s.375 
60 Ensabü'l-Eşrat, 21108-112 
61 Tezkiratu'l Huffaz, 1:237, 21665, sayı 685 
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ve konulan kavrama yeteneğinin oldukça 
yüksek olduğundan övgüyle bahseder. 62 

8- Hafız Ebu Abdurrahman Ahmed bin 
Şuayb Nesai (ö. 915), Sünen'in yazan, 88 
yaşında öldü. · 

O Gadir hadisini kendi kitaplan olan 
hem Sünen'de 63 hem de Hasais'de 64 bir 
çok sahih kanaldan ve _güvenilirliği ispat
lanmış ravilerden nakletmiştir. 

9- Hafız Ebu Cafer Muhammed İbn Ce
rir eı-;raber1, (ö. 923) 

ıo- -Ebu Abdullah Muhammed bin 
Abdu.sselam bin Sa 'lebe el-Huşenl el-Kuıtubi 
(ö. 899) Hadis ve dil ill.imi. 

ll- Hafız Ebu'I-Hasan Ali bin Ömer 
bin Ahmed ed-Darekutn165 (ö. 995) Hadis 
hafızı ve kıraat alimi. 

12- Ebu Bekir Muhammed bin Tayyili bin 
Muhammed el-Basn el-BakıJ.l§rll (ö. 1013) 

Ünlü Basralı Eş'ari kelamcısı ve Ma
liki mezhebi fakihi. 

Hatib-i Bağdadi Tarih-i Bağdat'ta 66 on
dan övgüyle bahseder ve onun maharetle
rini bir bir anlanr. 

13-Ebu İshakAhmed bin Muhammed bin 
İbrapim es-Sa'lebi en-Nişabur167 (ö. 1035) 

62 Tarih-i Bağdad, 375:9 
63 es-Sünen-i Kübra, 5/45,108 ve 130-136 
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14- Hafız Muhammed bin Hüseyn Ebu 
Bekir Beyhaki (ö. 1077) 

Yetmiş dört sene hayat süren, Tarih-i 
Beyhaki adlı eseriyle tamnan Gazneliler 
devri tarihçisi ve devlet adaını olan Bey
haki, genel olarak tezkire ve biyografiler 
üzerine derin çalışmalar yapmışnr. 

ıs- Hafız Ebu Ömer Yusuf bin Abdul
lah bin Muhammed İbn Abdilber Nemn 
Kurtubl, "el-İstiab fi Ma'rifeti'lAshab" adlı 
kitabı kaleme alan Kurtubi, Müslümaniann 
İspanya'ya hakimiyeti sırasında Kurtuba' da 
doğmuş ve 1071 senesinde vefat etmiştir. 
O hadis ve rical ilminde oldukça mahir ve 
bilgi birikimi oldukça yüksek bir alimdir. 68 

ı&- Ebu'I-HasanAli bin Osman bin Ebu 
Ali el-Cüllabi Şafii, İbn Magazeli lakabı ile 
meşburdur; (ö. 1077) 

Yazmış olduğu "Menakıb-ı Megazeli" 69 

adlı kitap onun ne derece hadis ilmi ve bu 
alanda dikkatli ve başanlı olduğunun bir 
göstergesidir. 

17- Hafız EbU Hamid Muhammed bin 
Muhammed bin Ahmed el-Gazzan et-Tusi 
(ö. 1111) 

Onun hakkında birçok övgü ve olumlu . 
görüşü farklı kaynak ve biyografi. kitaplan 
içerisinde görm~k mümkündür. 70 

64 Hasais-i Emirü'l Mü'ıninin, Hafız Nesai, 50, 64, 94-9G, 100, 104 
65 bak. İlelu'l Darekutni, 31224; 9114 
66 Tarih-i Bağdat, 12:34 
67 Tarih-i Bağdat, 5:379 
68 Tezki.retu'l Huffaz, Zehebi, 3:1128, sayı 1013 
69 Zehebi, onun kitabını "Menalab-i Ali" olarak adlandırnuşnr. Bu Menalob'de Hz. N ebi'nin "Ben kimin 

mevlası isem Ali de anun mevlasıdır." sözünü dokuz sahabeden 17 ayn kanaldan naklederek dÜŞillüştiir. 
sayı23-39 

70 Sübki'nin Tabakaaı'ş-Şafiiyye-yi Kübra adlı eserinde onun şeıb-i hali vardır. 4:101-182, 19116, sayı6~. 
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18- Ebu'l Kasım Carullah Mahmud bin 
ömer Zemahşeri'71 (ö. 1141) 

19- Ebii'l Feth Muhammed bin Alıdul
kerim bin Ebiibekir Ahmed eş-Şebristani 
(ö. 1154) Eş'ari kelaıncısı ve Şafii mez
hebi önderlerinden. 

20- Muhammed bin Ömer bin Hüseyin 
Fahreddin er-Raı.t (ö. 1210) 

Şafii mezhebi imamlanndan ve Eş'ari 
kelaıncısı. O, Te{sir-i Kebir (Ulu Tefsir) adlı 
eseri kaleme almıştır. 

21--Kabe fakibierinden HafizAlımed İbn 
Abdullah Muhibbeddin Ebu Abbas Taberi' 
Şafii (ö. 1295) 

Sübki, Tabakatu'ş-Şafiiyye-yi Kübra'da 72 

onu uzadı uzadıya yazmış ve birçok yerde 
ondan övgüyle bahsetmiştir. 

Ebu Abbas Taberi' Şafii. Gadir hadisini 
"er-Riyazu'l-Nazire" ve "Zehainı'l Akabi" 73 

adlı kendi iki kitabında bir kaç farklı kanal
dan nakletmişlir. 

22- Hafız Ebu'l Fazl Şihabuddin Ah
med bin Ali bin Muhammed el-Askalani 
(ö. 1449), 

Mısır'ın tanınmış Şafii JI!ezhebi önder
lerinden İbn Rker el-Askalarıl olarak bili
nen bu alim "el-!sabe fi Temyizi's-Sahabe" 
ve "Tehzibüt-Tehzib" 14 gibi birçok değerli 
eseri kaleme almıştır. 

ı Dinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Misbalı 

23- Hafız Celaleddin Abdurrahman bin 
Ke.m.aı.eddln el-Huzayrl es-Süyuti (ö. 1505), 
Şafii mezhebinin büyüklerinden. 

24- Ebii'l Abbas Şihabüddin Ahmed 
bin Muhammed el-Heytemi es-Sa'dl el
Ensar-1 (ö. 1567) Şafii fakihi, muhaddis 
ve Edebiyatçı. 

İbnAydirus "en-Nuru's-Safir" 15 adlı ese
rinde Heytemi'nin hayauna dair uzadı uza
dıya giden bir bölüm hazırlamıştır. 

25- Seyyid Muhammed bin. Abdullah 
Hüseyni Ebu's-Sena Şihabuddin Mahmud 
el Alusi (ö. 1854). 

Osmanlı dönemi Irak'ında doğup ölen 
Alusi, Irak'ın en üstün yetenekli din alim
lerinden birisi olarak kabul görülmektedir. 
Birçok ilim dalına hakim olan Alusi, aynı 
zamanda Irak'ın önde gelen ailelerinin bi
rinde yetişmiş ve ilim hayaunda "Ruhu'[ 
Meani fi Te{siri'l Kur'ani'l Az im" 76 gibi 
oldukça değerli bir tefsire de imza atmıştır. 

~~ ,~i; v 0lS' : d ·'" ·<'ii ~1 . j 0ı } 
.J • ~ t,.;~f "' .,. ":?i "' 

( i_t f, jAj ~~ ı)]\ 

"Muhakkak ki bunda, kalbi olan ya
hut şahid olarak (zihnini toplayarak 
dikkatle) kulak veren kimse için bir 
öğüt vardır." n 

71 Zemalışer, günUmilzde İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan sınırlan içinde kalan ve Ceyhun Nehri 
boyunca uzanan tarihsel bir bölge olan Hfuizmi'nin bir losrrudır. 

72 Tabakatu'ş-Şafiiyye-yi Kübra, 9:5,. 18/8, sayı1046 
73 Zehairu'l Akabi, 67-68, 87-88 
74 İbn Hacer el-Askalani'nin Sahilı-i Buhari'nin şerhi olarak yazdığı Fethu'l Ban"'nin yanı sıra "Bu/uğu'/ 

Meram" "Nuhbetii'l Piker" "Tağlilaı't Ta'lik" "Lisanü'l Mizan" "ed-Dürerıi'l Kamine" eserleri de var
dır. 

75 en-Nuru's-Sa.fir, 289-292 
76 Alusi'nin diğer eserleri; "Garaibu'l .İğıirab" "Neşvetü'ş Şümul" "Neşvetü'l Müdam" "Şehiyyü'n Neğaın 

fi Tercemet-i Şeyhi'l İslaınArifi'l Hikem" 
n K.af/37 
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Ebi-i Sünnet'in Güvenilir 
Hafızlanndan Gadir-i Hum'a Dair 

Bazı Sözleri 

Şu anda değindiğimiz bu konu; Gadir-i 
Hum hadisinin sıhhat ve güvenilirliğini is
pat ennek için değildir. Çünkü Gadir-i Hum 
konusu inkar edilerneyecek derecede sahih 
ve güvenirliği yüksek kanallardan günü
müze ulaşmış bir gerçektir. 

Bir çok ravisi ve aktaranı "Sahih-i 
Müslim" ve "Sahih-i Buhari" gibi Ebi-i 
Sünnet'in iki büyük eserinde geçen bir ha
disin tevatüıü de; bem lafzi ve manevi hem 
de icmali olarak inkar edilecek bir şey ol
masa gerek?! 

O gün orada yakın ve uzak olan herkes 
bu olayın doğruluğuna dair rivayette bulun
muş ve hatta bu konuyu kaleme alan ya
zarlann çoğu da hadis, tarih, tefsir ve ke.. 
lam kitaplannda ona yer vermişler; bununla 
da yetinmeyip bu hadis hakkında müstakil 
ve konuya münhastr kitaplar yazmışlar ve 
uzadı uzadıya bu meseleyi tahlil etmişlerdir. 

Mevzu bahis olan bu konunun, Sünni 
ve Şia alimlerinin Gadir-i Hum hadisinin 
sahih olup tevatürü üzerinde ittifak ettikle
rini bildirmek ve siz değerli okuyuculan
mıza, böylesi açık ve aydınlık yoldan sa
panlann, İslam ümmetinin üzerinde icma 
edip, birleştiği b~ mesele karşısında olduk
lannı göstermektir. Halbuki Resiil-i Ekrem 
şöyle buyurmuştur: 

"Ümmet hata üzere icma ermez." 
-

MerhumAllame Emini, el-Gadir'de 78 bu 

1~~~~~~~~~~~~~~~ hadisin mütevatir
79 

ve güvenilir olduğuna 
i 78 el-Gadir, 11543-Sn 

.rci'tlı.:r.'>::_ıuı 79 Mütevatir: Hadis bilimcilerine göre bir haber birçok kişi 
taıafından rivayet edilmişse ve bu ravileıin bir araya ge
lip haber uydurmalan, durumlan itibariyle teknik oJ.aı:ak 
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dair 43 öriemli İslam · bilgininlıı adını tek 
tek zikretmiştir. Biz de aşağıda bu isimle
cin bazılarına değineceğiz: 

ı- Hafız Muhammed bin İsa Tumizi 
(ö. 892) 

Tumizi kendi kitabında Gadir-i Hum 
hadisini naklettikten sonra şöyle yazmıştır: 

"Bu hadis lrusursuz ve sahihtir. "80 

2- HafıZ Abdusselfun bin Sa'lebe el
Huşeııl el-KurtubY (ö. 899) 

Kıntııbl, "İstiab"61 adlı eserinde "Muahat"82 

"~!ayet" ve "Gadir-i Hum" hadislerini 
yazdiktan sonra; "Bunlann hepsi, doğru
luğu ispat edilmiş hadislerdir." demiştir. 

3- Büyük Şafii Fakibi Ebil'l Hasan İbn 
Magazeli (ö. 1077) 

"Menakıb" 83 kitabında bu hadisi nak
lettikten sonra hocası Ebil'l Kasım Fazıl 
bin Muhammed-i İsfehani'nin ağzından 
şöyle yazıyor:. 

''Ebil'l Kasım diyor ki: Bu Hz. Resillullah'ın 
sahih hadislerindendlı:Aşere-i Mübeşşere'nin 
de içinde bulunduğu yaklaşık yüz sababe 
bu hadisi rivayet etmiş şüphe gö~eyen, 
kesin bir hadistir. İşte böJ.lesi bir fazil~t 
hiç bir şerik ve ortaağı olmadan yalnızca 
Ali'ye aittir." 

4- Hüccetü'l İslam Ebil Hamid Gazzili 
(ö. 1111) 

ı Dinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Misbalı 

Sirru'l A'lemin 84 adlı eserinde şunları 
yazmaktadır: 

''Bütün §limler, hadisin metni üzerinde Hz. 
N ebi'nin sözleri olduğu konusunda icma 
etmişlerdir ve senedinde hiçbir aykınlık 
müşabade ettnemişlerdir. Allah Resillü 
hadisin bir bölümünde: ''Ben kimin mev
lası isem, Ali de onun mevlasıdır." sözle
rini söyledikten sonra, Hattab oğlu Ömer 
(Hz. Ali'yi tebrik etmek maksadı ile) ''Ne 
mutlu, Ne mutlu sana Ya Ali!.." demiştir." 

5- İbn Ebil'l Hadid Mütezili (ö. 1257) 

O, Nehcü'l Belaga Şerhi'nde85 Gadir-i 
Hum hadisinin oldukça bilinen ve meşhur 
bir hadis olduğunu söyleyip, onun Eınirü'l 
Mü'mininAli'nin faziletlerinden birisi ola
rak saymıştır. 

6- Şemsuddin-i Zehebi eş-Şafii (ö. 1347), 

Gadir-i Hum hadisi hakkında müstakil bir 
kitap yazan Zeheb'i, Telhisü'l Müstedrek'te 
bu hadisi birçok kanalla rivayet etmiş ve 
buna dair senetlerini de sabih bilmiştir. Ha
disin ilk bölümünü mütevatir bilen Zehebi; 
"Şüphesiz Allah Resulü onu ( Gadir-i Hum 
hadisini) buyurmuştur." diye yazmıştır. 

7- Hafız İbn Hacer el-Askal.aııl (ö. 1449) 

Hacer-iAskalaıll, Fethu'l Baıi'de86 şöyle 

der: 

''Ve "Gadir-i Hum hadisine geldiğimizde 
onun Tırmizi ve N esai tarafından, bir kaç 

mümkün değilse buna "mütevaôr" haber deııilir. Mütevatir habere de "tevaıür" adı verilir. Tevatür: ke
lime anlamı olarak "kuwetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuwetli ha
ber" demektir. Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003 

80 Sünen-i Tıımizi, 2:298, 5/519, h.3713 
81 el-İstiab fi Ma'rifeti'lAshab, 2:373, m. Bölüm/1098-1100, sayı 1855 
82 Allah Resulü ve Hz. Ali'nin kardeşliğinin geçtiği hadis. 
83 Menalab-i Ali ibn-i Ebi Talib, s.27, h.39 
84 Sınu'l Nlemin, 9, s.21 
85 Şerh-i Nehcü'l Belaga, 2:449, 9/166, Hutbe 154 
86 Fetbu'l Bari', 7:61, 7/74 
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farklı yerde ve bir çok farklı kanaldan 
nakledildiğini görmekteyiz. İbn Ukde ise 
Gadir-i Hum üzerine; hadisin nakil kanal
lanın bir araya topladığı ve onu yetınişe 
yalan sahabeden rivayet etti_ği müstaki.l 
bir eser kaleme almıştır." 

İmam Ahmed de şöyle demiştir: 

''Hiç bir sahabenin, E~ u Talib oğlu Ali ka
dar faziletleri rivayet edilmemiştir." 

8- Hafız Celaluddin-i es-Süyuti eş-,Şafıi 

(ö. 1505) 
·,, 

O, Gadir-i Hum hadisini mütevatir ve 
sahih bilmiş ve zaten ondan sonra gelen 
alimlerin çoğu da bu hadisi ondan naklet
mişlerdir. 

9- Hafız Şehabuddin İbq Hacer-i Hey
temi el-Mekki (ö. 1566) 

10- Seyyid Mahmud-iAlu5i el-Bağdadi 
(ö. 1853) 

Alusi şöyle yazmaktadır: 

''Evet, Allah Resiilü'nün ( Gadir-i Hum'da) 
emir ve önderlik hakkında buyurduğu şu 
söz: ''Ben kimin mevlası isem, Aif de 
onun mevlasıd.ır ... " bizim için yeterli ve 
doyurucudur. Ancak bu hadis, İmamet-i 
Kübra 87 iddiasında bulunanlar için asla 
bir delil olamaz." · 

J. • • c ,.. 
: ~~ ıJI ~ ~ . ı' 11 ! .~~ll ~, .yl.4.1S:J JB c:- !J r-;-- e,:;-- ..T -.J '... , ,. ". 
Jı. ... 6 ... • ,. , 
<Illi 1 ~. : , !l .1 ;.~ • . · ')ll . : , ~·<1 , cr.:- If ~ ıft':J . ~ ır .r 

~ 1 -

( 0~;:4 'i ı rJ. 0!J ~~- 'i(0A 01 
~, 

87 Önderlik ve liderlik, Hilafet makamı. 
88 En'am/115-116 
89 Maide/67 
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"Rabbinin sözü hem doğruluk hem 
de adalet balamından taınamlannuş
tır. <?Jnun sözlerini değiştirecek hiçbir 
kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilen
dir O. Yeryüzünde bulunan(insan)lann 
çoğuna uysan, seni Allah'ın yolundan 
saptınrlar. Onlar sadece zannediyoriar 
ve onlar sadece saçınalıyor lar." 88 

Kuran-ı Kerim'de Gadir-i Hum 

Göıüldüğü üzere Yüce Allah, Gadir-i 
Hum konusunun her daim tazeliğini koru
masıru, gece ve gündüzün, yıllar ve asır
ların onu eskitmemesini ve tarih boyunca 
dipdiri kalmasını; bu cereyanın ardınca yol
ladığı ayet ile garanti altına almışnr. Asırlar 

boyunca her yeni nefes ile bu ayet-ikerime 
gece-gündüz tilavet edilecek ve bu şekilde 
Allah sanki muhataplarına Gadir-i Hum 
gününü tekrar anlatacaknr. Bu şekilde, bir 
İlahi emir olan bu gerçek hilafet: makamı; 
okuyan ve duyan herkes için bir hüccet, 
burhan ve kanıt sayılacaknr. 

1. Tebliğ Ayeti 

''Ey,Resôl! Rabbinden sana indiri.leni 
tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onuıi 
verdiği peygamberlik görevini yerine 
getinDemiş olursun. Allah seni insan
lardan korur." 89 

Bu ayet-i kerime, Zilhicce ayının 18. 
günü Veda Haccı'nda (h.10/m.632) nazil 
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oldu. Aziz İslam Peygamber\ Gadir-i Hum'a 
ulaşnğında; tan agamıası ve şafak sökme
sinin üzerl?den yaklaşık beş saat geçmişti 
ve o esnada Cebrail-i Emin göğden inerek 
şöyle buyurdu: 

"Ey Muhammed! Yüce Allah sana selam 
göndererek; şöyle buyunnaktaclır: 

Ey Resilll (!\li_bakkın_da) Rabbinden sana 
indirtleni tebliğ et Eğer bunu yapmazsan 
onun verdiği peygamberlik görevini ye
rine getirmemiş olursun ... " 

Yaklaşık yüz bin veya daha fazla olan 
bir grup Cuhfe'ye yaklaşmışn. Yüce Allah 
Elçisine önden gidenlerin geri dönmesini, 
geride kalanların ise derhal yetişip b.:u pıe
kanda diğerlerine kanlmasını ve ardından 
Ali'yi orada bulunan halka gösterip, hak
kında nazil olan ayeti onlara tebliğ etme
sini emretti ve onu halktan koruyacağına 
dair de teminat verdi. 

Bu bahsi geçen konu, Şilierin üzerinde 
i ana edip, birleştikleri bir konudur. Ama biz 
burada tanınmış Ehl-i Sünnet alimlerinin bu 
konu üzerine neler söylediğine bakıp, bazı
larının isimlerini zikredeceğiz: 

Merhum Allame Emini,.el-Gadir'de90 

konuyla alakalı Sünni nlemanın naklettiği 
30 hadisi nakletmektedir. Aşağıda bunlar
dan birkaç tanesine değinilmektedir: 

1- Hafiz Eb ii Cafer Muhammed İbn C e
rir el-Taben, (ö. 923) 

Tabeıi, Gadir-i Hum meselesini enine 
boyuna irdelediği "Kitabü'l "\klayet"91 adlı 
eserinde kendi senet ve kanallarından bu 
hadisi Zeyd bin Erkam'a dayandırmakta 
ve şöyle rivayet etmektedir: 

90 el-Gadir, 11424-434 
91 el-Velayeru fi Turuk-i Hadisi'! Gadir 

ı Dinin Kemali ve Gadir~ Hum Olayı ı Misbalı 

"Allah Resiilü, Veda Hacandan dönü
şünde; o öğle vaktinin kavurucu sıcağında 
Gadir-i Hum adlı yere ulaşnlar. Daha sonra 
büyük ağaç gövdelerinden gölgelikler kurul
masını ve o bölgenin süpürülmesini (bu şe
kilde hutbe okunacak alanın hazırlanmasını) 
emretti. Gölgelikler kurulduktan sonra ce
maat namazı için ezan okundu. Namazı bit
tikten sonra alanda toplandık; Allah Resiilü 
bizlere bir hayli uzunca bir hutbe okuyarak 
şöyle buyurdu: 

''Yüce Allah bana şu ayeti nazil etti: "Ey 
Resilll Rabbinden sana indirileni teb
liğ et. Eğer bunu yapmaısan onun ver
diği peygamberlik görevini yerine ge
tirınemiş olursun." ve Cebrail bana işte 
bu mekanda Rabbimin şu emrini; tüm be
yaz ve siyah insanlara iletınemi emretti: 

"Ali İbn Ebu Talib benim kardeşim, ida
recim ve halifemdir. O benden sonra 
İmam dır." 

Ama ben (araruzda) takvalı olanlan ol
dukça az gördüğüm için Cebrail' den bana 
verilen bu sorumluluğu omuzlanından al
masını istedim. Ali'yle çok sık bir arada 
olduğum ve onu çokça dinleyip, istişare 
ettiğim için, birçok kimse bana eziyet 
etmekte ve hatta bu yüzden bana ''Ku
lak'' lakabıru dahi yakışnrmaktan çekin
memekteydiler. Bu nedenle Yüce Allah 
şöyle buyurdu: 

• J, • J. "" " .J .J.J o.J ~ .J.J 
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''İçlerinden bazıları da Peygamberi in
citirler: "0, (her söyleneni dinleyen) bir 
kulaktır." derler. De ki: "(O), sizin için 
hayır kulağı dır. Allah' a inarur, mümin
lere inanır. Sizden inananlar için de (0), 
bir rahmettir, Allah'ın ElçiSini inaten
Iere aa bir azap vard.ır."92 

Aslında burada onların isimlerinin hep
sini bir bir ifşa edip; oolan rezil-ıüsva 
edebilirim ama onları rezil etmeyece
ğim ve Allah'ın bana emretmiş olduğu 
işi; yapacağım. 

Ey İİısaolar! Bu hakikati gerçekten an
lamaya çalışın; Allah onu sizlere veli ve 
İmam olarak atadı. Onun itaatini bütün 
herkese farz laldı; onun sözü ve hillanü 
geçerli ve haknr. Kim ona karşı gelirse la
netlenmiş ve kim onu tasdik eder ve söz
lerine uyarsa da rahmet içerisine girmiştir. 

İyi dinleyin ve iyi belleyin; Allah sizle
rin mevlası ve Ali de sizlerin imamınız
dır. Kıyamete değin gelecek imamların 
hepsi omm sulhünden olan benim evlat
lanmdır. Helal olan bir şey ancak Allah 
ve Resiilü helal kılmıştır. Haram olan bir 
şey ise ancak Allah, Resillü ve onlar93. ta
rafından haram kılınmıştır. 

Allah'ın bana veonediği hiç bir ilim yoktur 
ve ben de onların (hepsini) Ali'ye intikal 

92 Tevbe/61 
93 İmamlar 
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ettirdim. Onun için ondan salan aynlıp 
uzaklaşmayın, ona asla kibir ile yak)aşma
yın; çünkü o hakka hidayet edenin ve uya
nın ta kendisidir. 94 Kim onu inkar ederse 
Allah onun tövbesini asla kabul etmeye
cek ve hiç bir zaman onu bağışlamaya
caktır. inanın Allah aynen böyle yapacak 
ve onları sonsuz azapla cezalandıracaktır. 

O, benden sonra her~esten daha üstün 
ve faziletli alandır. Ona karşı gelen her
kes melundur. Tüm bu dediklerimin hepsi 
Cebrail'inAllah tarafından bana getirdiği 
haberlerdir. Kişi yarın (Kıyamet günü) için 
ne (yapıp) gönderdiğine baksın. 95 

Kuran'ın muhkem ayetlerini 96 tanıyın ve 
müteşabih ayetlerini 97 ardına düşmeyin. 
Bu elinden tutııp, kolunu kaldırdığım 98 dı

şında başka hiç kimse arılan size tefsir edip 
açıklayamaz. (Zaten bu yüzden) "Ben ki
min mevlası isem, bu Ali de onun mev
lasıdır; bu Aziz ve Yüce olan Allah tara
fından bana bildirilmiştir." 

Bilin ki; ben Allah'ın mesajını ilettim. 
Bilin ki; ben bunu tebliğ ettim. Bilin ki; 
bunu ben halka duyurdum. Bilin ki; ben 
bunu izah ettim. (Öyleyse bilin ki) ben
den sonra halka egemen olma hakkı ondan 
başka hiç kimseye caiz değildir." 

Daha sonra Resill-i Kibriya Ali~nin (be
Unden kavrayarak) ayaklan dizlerinin 

94 Allah Teala Yunus suresi 35. ayet-i kerimede şöyle buyumıaktadır: . 
' t ... T ~ ' , , •' 6 , ., • "" _., 

tS~ ıJI 'Y! <.Ş±f. 'Y ~1 ~ ıJI J>-1 ~1 d! ~ ~1 1 "Hakka götüren mi uyulmağa daha 
layıktır, yoksa (tutulup) yola götüıiilmedikçe kendisi doğru yolu bwamayan mı?" _ 

:.. .1 () , '"' ..... , • 
95 Yüce Allah Haşr suresi 18. ayette şöyle buyumıaktadır: .uıl I_,.Ajlj ~ ı.:,.;JJ LA J.A. j1i!:J j 1 Ve her 

benlik, yann için önden ne göndeıdiğine bir baksın. Allah, yapmakta olduklaruuzdan baberdardır. 
96 Muhkem (~)yani; Kuran'ın açık ve kesin olarak hüküm veren ayetleri nitelendiımek için ~anılan 

bir terimdir. 
97 Müteşabih (~\..!.::...) yani; Kuran'ın manası~ olmayan ve eliğer ayetler ile benzeşen veya mecazi mana

lan olan ayedere verilen isimdir. 
98 Ali ibn-i Ebu Talib'e işaret ederek. 
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bizasma gelecek şekilde kaldırdı ve sonra 
şöyle buyurdu: 

Ey insanlar! işte bu benim kardeşim, va
sim, i.l..n:ıirr$ sahibi, bana iman edenler 
içinde benden sonra Rabbimin kitabını 
tefsir edecek halifemdir. 

Ey Allah'ım! Ona dost olana dost ol, 
ona düşman olana düşman ol, onu inkar 
edene lanet et, onun· haklanı inkar eden
lere gazap et! 

Ey Rabbim! Sen Ali'nin imameti hak
landa; "İşte ben bugün dininizi sizler için 
tamamladım." ayetini nazil etmekle onun 
İmameti ile dini kemale erdirdin. Bundan 
dolayı kim ona ve layamet gününe kadar 
onun soyundan gelen evlatlanma ~. 
arnelleri batıl olup, sonsuz ateşte azap içe
risinde kalacaklardır. 

İblis haset ve laskançlığı yüzündenAllah'ın 
seçkin kuluAdem'i Cennet'ten çıkartn, öy
leyse arnelleri yok eden ve insanın ayağını 
kaydıran hasedi kendinizden uzak tutun. 

İşte bu yüzden Allah; "Asra andolsun ki, 
insan, gerçekten tam bir büsran içindedir!"99 

ayetlerini nazil etti. 

Ey insanlar! Allah, elçisine ve onunla 
inen nura 100 iman edin. ''Ey kendilerine 
kitap verilenler! Biz bir takün yüzleri si
lip arkalanna çevirmeden yahut Cumar
tesi Ashabı'ru lanetlediğimiz gibi onları 
da lanetlerneden önce yanınızda bulunarn 
tasdikleyid olarak indi.ırdiğimize inanın." 101 

99 Asr/1-2 
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Yüce Allah bu (inen) nuru bana yerleş
tirmiştir; benden de Ali 'ye intikal ettire
rek sürecektir. 

Ey İnsanlar! Benden sonra ateşe davet 
eden önderler olaciıktir ve onlar layamet 
gününde yar ve yardımcısız kalacaklar
dır. Yüce Allah ve ben onlardan beriyiz. 
Onlara yardırrıo ve tabi olanların hepsi 
cehennemin dibinde olacaklardır. Onlar 
ancak kısa bir dönem gaspettikleri hila
fet makamında oturup, saltanat sürerler. 
İşte kısa bir zaman sonra bu iş sizin he
sabınıza tamamlanacaktır. 102 

''İkinizin de üzerine, ateşten yalın alev 
ve lopkızıl bir duman (yahut erimiş ba
kır) gönderilir, başaraınazsınız." ıo3 

2- Hafı.z Hakim Haskani Ebii-l Kasım 
(ö. 1097) 104 

Kaleme aldığı "Şevahidü't-Tenzil li 
Kavaidit-Tafsil vet-TaVil" adlıkitabında kendi 
senediyle İbnAbbas ve Cabir-i Ensari'den 
bu hadisi nakletmektedir. 

3- Şafii mezhebi büyüklerinden Hafı.z 
Ebı1-l Kasım binAsakir (ö. 1177) kendi se
net ve kanalıyla EbiiSaid-i Hudri'den bu 
konu hakkında nakil yapmaktadır. 105 

100 "O'ra inanan, destekleyerek O'na saygı gösteren, O'na yardım eden ve O'nunla beraber indiri/en nura 
uyanlar, işte kurtuluşa erenler onlardır." Nraf/157 

101 Nisa/47 
102 "Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız (sizin de hesa-

bınızı göreceğiz)" Rahmaıı/31 
103 Rahman/35 
104 Şevahidü't-Tenzil, 255/1, h.249 
105 Tarih'u Medinetu'l Dimeşk, 237/12 
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4- Şafii mezhebinin önde gelen alimle
rinden Ebu Abdullah Fahruddin-i Razi (ö. 
1210) Tefsir-i Kebir adlımeşhur eserinde bu 
cereyanı Maide suresi 67. ayet-ikerimenin 
iniş sebebi olarak zikretmek!edir. 106 

5- Yıne Şafii mezhebinin büyüklerin
den Hafız Celaleddin Abdurrahman bin 
Kemaıeddln el-Huzayıl es-Süyuti (ö. 1505) 107 

6-Kadı Şevkani (ö. 1834), "Fethu'l Ka
dir" adlı kendi tefsirinde bu rivayete uzadı 
uzadıya yer verir. 108 

V- Şafii dünyasının isim yapmış alime
rinde~birisi olan Seyyid ŞehabuddinAlusi 
el-Bağdadi (ö. 1853) 109 

8- Hanefi Mezhebi büyüklerinden Şeyh 
Süleyman Kunduzi (ö. 1876) uo 

9- Şeyh Muhammed Abduh el-Mısri 
(ö. 1905)ıu 

Hasılı Kelam 

Gadir-i Hum gününazil olan "Tebliğ". 

ayeti için birçok farklı nüzul sebebi nak
ledilmiştir. Bu konu haklanda birçok gö
rüşü bir araya toplayan ilk şahıs ise; pildi
ğimize göre "Tefsir-i Taberf" ile EbU Cafer 
Taben'dir. 112 Zaten ondan sonra gelenler de 
ona tabi olup, takip etmişlerdir. Falır-i Razi 113 

ise kendi tefsirinde Tebliğ ayetinin nüzul se
bebiyle ilgili dokuz farklı görüş zikretmiş 

106 et-Tesfiru'l Kebir, 636:3, 49/12 
107 ed-Diirrü'l-Mensiir, 29812 
108 Fetbu'l Kadir, 57:3, 6012 
109 Ruhu'l Meani, 348:2, 19216 
uo Yenabiu'l Mevedde, 120, 119/1, 39. bab 
111 Tesfiru'l Menar, 463:6 , 
112 Camiu'l Beyan, c.6, s.307 , 
113 et-Tesfiru'l Kebir, 636:3, 49/12 
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ve onuncu görüş olarak da bizim bu kitapta 
zikrettiğirnizi kalerne almışor. 

Falır-i Razi'nin bu konuda getirdiği tüm 
hadislerin senedinde ravileri zikretmeksizin 
doğrudan doğruya Hz. Peygamber'in adını 
anarak rivayet ettiği mürsel hadislerdir ve 
aynı zamanda aniatıalan belli olmayan se
netsiz hadislerdir. Tefsir-i Nizamuddin-i Ni
şabur'ide, bu hadis "Kıyl" u4 olarak yani 
"Denilmiştir" şeklinde zikredilerek anla
tı.osının belli olmayıp, itibannın da o denli 
olmadığını beyan etmektedir. Velayetle il
gili görüşünü; birind ihtimal olarak zikret
miş ve senedi de başta İbn Abbas olmak 
ÜZere Bera bin Azib, EbG. Said-i Hudri ve 
Muhammed bin Ali'ye us dayandırmıştı.r. 

Enteresan olan Taben'nin, her ne kadar · 
diğerlerine oranla hem daha önce yaşamış 
olup hem de Gadir-i Hum kotıusunu daha 
iyi bilmesine rağmen, tüm ihtimalleri zik
retmiştir ama Gadir hadisini nakletmerniş
tir. Ama buna rağmen Taberi "~[ayet Ha
disi" ismiyle arnlan Gadir-i Hum olayını 
her ne kadar zikretmernişse de, bu konuda 
özel bir kitap yazmış ve bu hadisi yetmişi 
aşkın kanaldan okuyuculanna sunmuştur. 

Sözün Özü 

Kurtubi k~di tesfirinde us Maide/67'ye 
düştüğü notta şöyle demektedir: 

U4 J.:i ·, 
us ".)~1 ..u.-. .. Ehl-i Beyt İmamlannın beş~dsi İmam Muhammed Salar 
UG el-Camiu'l Kuran, 242:6, 157/6 
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"Allah bulWizileri kahretsin; çünkü Pey
gamber hallan ihtiyacı olan gerçekleri sak
lamış ve gelen vahyi de onlara anlatma
nuşn derler." 

Hatta bu konuyu Ehl-i Sünnet alimi 

Kastalanı daha da abartınış ve şunlan ek
lemiştir: 

"Şu şöyle der: Peygamber bazı önemli 
konulan takiyye yoluyla gizli rutınayı ter
cih etmiş ve bu rneseleyi açıklamamıştır." 

Halbuki Şu inançlannın temellerinden 
birisi Allah Resillü'nün ne olursa olsun 
asla ve asla takiyyeye baş vuıınayacağıdır. 
Takiyye konusu tarihin bazı dönernlerinde 
Masum İmamlar haklanda cereyan ettniş
tir ama Hz. Nebi bu durumdan her zaman 
beri kalmıştır. 

Keşke bu iki din alimi Şia'ya atnklan 
bu iftiralar için delil ve kaynak getirselerdi 
de; biz de bunlan değerlendire bilseydik. Şi
alann böyle bir şeyi hele ki gelen bir ayet 
ile vacip hükmüne bürünmüş bir mesele 
haklanda söylerneyeceği gün gibi aşikardır. 

Ebu Abdullah Fabruddin-i Razi bu ko
nuda şu ihtimalleri sıralamıştır: 

1- Bu ayet, bir Yahudi kıssasında geç
tiği üzere "Recm ve Kısas" meselesi hak
kında nazil olmuştur. 

2- Yahudilerin şiddetle kınanınası ve İs
lam dini ile alay etmeleri hakkındadır. 

3- "Ey Elçi! Eşierine deki: ... " mea
linde ki "Tahayyür Ayeti" ll? nazil olunca; 
Peygamber Efendimiz, eşlerinin dünyayı 

ll? Ahzab/28 
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seçeceklerinden korktuğu için bu ayeti on
lardan saklamış ve bunun üzerine Tebliğ 
ayeti nazil olmuştur. 

4- Zeyd ile Zeyneb'in meselesi hak
kındanazil olmuştur. 

5-Peygamber'in cihat konusunda müna
fıldara söz geçiremecliği için nazil olmuştur. 

6- Allah Resillü, Müşriklerin ilahlan
nın kusurlanndan söz etmediği zaman na
zil olmuştur. 

7- Resill-i Ekrem Veda Haccı'nda İslam 
hukukunu ve Hac görevlerini beyan ettikten 
sonra; "Acaba tebliğ ettim mi?" diye buyur
muş; halk da, "Evet" demişti. Bunun üze
rine; "Allah 'ım şahit ol" diye üç kere bu
yurdular. Bu esnada mezkur ayet nazil oldu. 

8- Allah Resillü, bir ağacın gölgesi al
nnda uzanmışken, Bedevi bir Arab'ın ge
lip Hz. N ebi'yi öldürmek isternesi üzerine 
nazil olmuştur. 

9- Peygamber Efendimiz, bazı konu
larda başta Kureyşliler olmak üzere Yahudi 
ve Hristiyanlardan çekindiği için Yüce Al

lah bu ayet-i kerimeyi indirerek o korkuyu 
Peygamber'in kalbinden gidercli. 

10- Gadir-i Hum konusunda nazil ol
muştur. lls 

~ 01 rJ~ d!J &ldj ;§.W ~!J 

"Şüphesiz Kur' an, takva sahipleri için 

bir öğüttiir. İçinizde onu yalanlayanla
rın olduğunu elbette biliyoruz." 119 

ll8 Elbene tüm bunlara delilleri ile cevap vermek mümkündür ve cevapsız da kalmayacaknr. 
119 Hakka/48-49 
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2. Dinin Vetayet ile Kemale Ermesi 

Gadir-i Hum günü Emirü'l Müminin 
haklanda nazil olan ayetlerden birisi de şu 
aşağıdaki ayet-i kerimedir: 

"Bugün sizin için· dininizi olgunlaştır
dım, size nimetimi tamamladım ve size 
din olarak İslam'a razı oldum." 120 

' İstisnasız bütün İmamiye mensuplan en 
başından beri bu ayet-i keriminin Peygamber'in 
açık-seçik lafı.zlarla, Hz. Ali'nin velaye
tini açıkladıktan sonra nazil olduğu konu
surida ittifak etmişlerdir. Bu ayet, gayet açık . 
bir nassı içermiş, sahabe 9nu iyi bellemiş, 
Araplar onu iyice derk etmiş ve kendisine 
bu haber ulaşanlar ise onu ciddiye alıp, bir 
delil ve dayanak olarak kullanmışlardır. 
Ebl-i Sünnet'in tefsir ve hadis alimlerinin 
birçoğu da, bu manada İmamiyeyle aynı 
görüşe sahiptirler. 

Akli ve rasyonel baloş açısıyla da bu gö
rüş desteklenmektedir. Zaten Falır-i RaZi'nin 
tefsirinde121 yer alan eser sahiplerinin nakil
lerine baknğımızda bunun güçlendiğini açık 
bir şekilde görmekteyiz; şöyle denm~edir: 

''Bu ayet, Allah ResUlüne nazil olduktan 
yaklaşık seksen bir ya da seksen iki gün 
kadar Hz. Peygamber yaşadı ... " 

Ehl-i Sünnet alimleri 122 kitaplannda 
Resill-i Ekrem hakkında şöyle yazmaktadırlar. 

uo Maide/3 
ın et-Tesfiru'l Kebir, 523:3, 139/ll , 
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''Resffiullah'ın vefao. Rebiülevvel ayının 
on ikisine denk gelmektedir." 

Ehl-i Sünnet din bilginlerinin geneli 
Falır-i Razi'den etkilenerek bu vefat tari
hini kayıt altına almışlardır; Gadir-i Hum 
ve Hz. Nebi'nin vefat günlerini bu zaman 
diliminden çıkardıktan sonra yine de geriye 
seksen iki günden bir gün fazla kalması, 
sanki biraz dikkatsiziikten ileri gelmekte
dir. Her halükarda bu bilgi, İkmal ayetirıin 
Arife günü nazil .olduğu görüşünden daha 
da hakikate yalandır. Nitekim Sahib-i Bu
bari ve Sahib-i Müslim 123 başta olmak üzere 

diğer kitaplar da bu şekilde nakletı:nişlerdir. 
Eğer bu ayetinArife günü nazil olduğunu 
kabul etmiş olursak; işte o zaman yaklaşık 
on gün ya da bir fazlasını elde etmiş olu
ruz. Öte yandan İkmal ayetirıin Veda Haccı 
dönüşü Gadir-i Hum' da nazil~?lduğuna dair 
elde birçok rivayet de mevcuttur. Aşağıdaki 
isimler, bu ayetinGadir-i Hum'danazil ol
duğun teyit edip, nakletmektedirler: 

1- Hafız Ebu Cafer Muhammed İbn Ce
rir el-Thbeıi, (ö. 923) 

O, "Kitabü'l ~layet" adlı eserinde 
Zeyd bin Erkarn'dan İkmal ayetinin Gadir-i 
Hum'da Emirü'l Müminin haklanda indi
ğini nakletmektedir. 

2- Hafız Ahmed bin Merdeviye el
İsfehani (ö. 1019) 

Merdeviye el-İsfehani, Ebu Harun el
. Abdi kanalıyla Ebu Said-i Hudri'den İk
mal ayetirıin Gadir-i Hum'da nazil oldu
ğuna dair bir hadis nakletmektedir: 

122 el-Kamil fi't-Taıih, 134:2, 9!2, b.k. ll senesi olaylan; Tarih-i İbn-i Kesir 332:6; es-Sirenı'l-Halebiyye, 
282:3 

123 Salıih-i Bulıaıi, 411600, h.4145; Sahilı-i Müslim, 51517, h.3 
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"Bu ayet Gadir-i Hum günüAllah'ın elçi
sine nazil oldu, işte o zamanAli'ye şöyle 
buyurdu: ''Ben kimin mevlası isemAli de 
onun mevlasıdır." 

Daha sonra bu hadisi Ebu Hüreyre'den 
de nakletmiş ve şunları yazmıştır: 

"O gün, Zilhicce ayının on ikind gü
nüydü; yaniAllah·Resillü Veda Haco'ndan 
dönüyordu." u4 

3- Hafız Ebu Nuaym el-İsfehaı:ıl (ö. 1038) 

4- Hafız Ebu'l Kasım Hakim el-H.asakanl 
(ö. 1097) 

5- Hafız Ebu'] Kasım bin Asakir eş-
Şafii ed-Dimeşki (ö. 1175) 

6- Ahtabü'l Hüteba Harezmi (ö. 1172) 

7- Celaleddin Süyuti eş-Şaffi (ö. 1505) 

Bu isimlelin dışında İlanal ayetinin Hz. 
Ali İbn Ebu Talib'in velayeti haklanda nazil 
olduğuna değinen birçok Ehl-i Sünnet ule
ınası da vardır. 125 Ama tüm bunlara rağmen, 
oldukça gariptir ki; Alusi "Ruhu'[ M ean i" us 
adlı eserinde şunu söylemektedir: 

"Şia, Ebu Said-i Hudri'den şöyle rivayet 
etmiştir: ''Bu ayet-i kerime, Peygamber-i 
Ekrem'in Gadir-iHınn'da,Ali'ye (keıieı:ı:ıa1la 
veche); "Ben kimin mevlası isem Ali de 
onun mevlasıdır." sözlerini buyurduktan 
sonra nazil oldu. Nazil olduktan sonra 
ise Peygamber şöyle buyurdu: Allah-u 
Ekber! Din kemale erdi, nimet tamam
landı, Rabbim, benim elçiliğime ve ben
den sonra Ali'nin velayetine razı oldu." 
Şunu iyi bilin ki; bu tamamen Şilierin bir 
uydwmasıdır. Zaten bir hadisin başının 

U4 Tefsir-i ibn-i Kesir, 14:2 
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kaba saha olması, onun uydurma oldu
ğuna delalet eder." 

Biz, Alusi'nin bu hadisin geldiği kanal 
ve ravileri görmediğini yani konuya cahil 
kaldığı için onu yalnızca Şia'ya nispet edi
şini haliyle kabul edemeyiz. İşin özü, onun 
içerisinde gizli-saklı olan taassup ve diğer 
unsurların onu gün gibi açık olan bu haki
katin karşısında demagoji yapıp, lafları çar
pıtmasına neden olmuştur. 

Alusi sanırız ki; kendisinden sonra ge
len araştırmacıların, Ehl-i Sünnet kitapla
rında bu konuyla ilgili yer alan hadis ve ri
vayetleri araştınp, gündeme getirecek başka 
kimse olmadığını düşünmüştür. 

Acaba aramızdaAlusi'ye, bu hadisi ne
den yalnızca Şia'ya isnat ettiğini soracak 
birisi var mıdır? Halbuki bu rivayeti yu
karıda da görüldüğü üzere hadis, tefsir ve 
tarih konusunda nam yapmış Ehl-i Sünnet 
büyükleri de nakletmiştir. 

Peki yine bu hadisin senedini, yalnızca 
Ebu Said-i Hudri ile sınırlamasının sebe
bini sorsak? Oysaki başta EbU Hüreyre ol
mak üzere Cabir bin Abdullah, İmam Mu
hammed Bakır ve İmam Cafer-i Sadık da 
bu hadisi rivayet edenler arasındadır. 

Yıne bu hadiste iddia ettiği o kaba-sa
balık ve bozukluğun ne olduğunu sorsakl 
Bunu Şilierin iftira ve uydurmalarından bi
risi olarak görmesine dair elinde ne delil 
bulundurduğunu öğrenmek istesek acaba 
buna ne cevap verecektir? 

Bu bahsi geçen kaba-sabalık ve bozuk
luk hadisin lafzında mıdır acaba? Halbuki 
bu hadis de diğer hadisler gibi oldukça açık, 

us Hafız Ebu Bekir Hatib-i Bağdam ve Ebu'l Hasan bin Meğaz.ili eş-Şafii 
U6 Ruhu'l Meani, 249:2, 6/61 
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net. düzenli ve gramerine uygun bir Arapça 
ile ağızdan dökülmüştür. 

Yoksa bu bozukluk hadisin manasında 
mıdır? Oysa ki hadisin manasında her
hangi bir dil kabalığı ve gramer bozuk
luğu da yoktur. 

Ama eğer Alusi, Hz. Ali'nin fazilet
leri hakkında rivayet edilen hadisleri ve
yahut ona isnat edileı:ı faziletler bozuk ve 
uydurmadır derse, o başka! Çünkü görül
düğü üzere mezkur hadis, Hz. Ali'nin fazi
leti hakkındadır. İşte bu görüş, Nasilıller'in 
yaniAli'ye ~ı kin besleyenlerin görüşüyle 
tıpatıp 'aynıdır. Bu da sahibini tehlike uçu
rumuna götüren yersiz bir çabadır. 

"' , .. 7 ,. 5 .,. ı:; T.,. ) 
l.oj ~.?~ F-1..!. ~ ö§..U ~ı "§S 

( iiıı F-Llı ~~ {ı _0_,_)S-~ 

"Hayır (iyi bilsinler ki) .o (Kur' an) bir 
ikazdır. Dileyen onu düşünür, öğüt alır. 
Ancak Allah dilemedikÇe onlar öğüt 
alarnazlar." u 7 

3. Vuku Bulacak Azap 

~ &.llS:iJ ~lj ~~~ ~ız JG ) 
' >-=" , , 

ıl .., • .ı '1 "' 

' ÇdlMJI '-:?~ 1-lll ~ B'~ ~ 

"Soran birisi, yükselme yollanruİı sa
hibi Allah tarafından kafirlere kesin
likle inecek olan ve hiç kimsenin uzak
laştıramayacağı azabı sordu." 128 

Şia, bu ayetin Hz. Ali hakkında indiği 
konusunda ittifak et:ı:ni,ştir. Öte yandan 

U7 Müddessir/56-56 
128 Me'andl-3 
129 el-Gadir, 1/460-471 
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Ehl-i Sünnet'in birçok alimi de bu ayeti 
tefsir ve hadis kitaplannda yer vererek ka
bul etmişlerdir. 

Merhum Allarn e Emini el-Gadir' de 129 

bu konuda 29 Sünni bilgininin adını sıra
lamıştır ve aşağıda da bunlardan bazılan 
zikredilmiştir: 

ı- Hafız Ebu Ubeyd-i Herevi (ö. 838/ 
Mekke) 

Herevi, "Garibu'l Kuran" tefsirinde 
şöyle rivayet eder: 

"İşte o zaman Allah'ın Elçisi söylenınesi 
gereken şeyleri söyledi ve bu sözler bir
çok bölgede yankı buldu. Cabir bin Nazr 
bin Haris bin Kelde Abdi Rey, o Hazret'in 
yanına geldi ve dedi: 

- Ey Muhammed! Sen bizim Allah'tan 
başka-bir ilah olmadığına ve senin O'nun 
elçisi olduğuna şahadet ebnemizi istedin 
ve biz de bunu kabul ettik. Namaz kılma
mızı, zekat vemıemizi, oruç tutmamızı em
rettin; onlan da kabul ettik. Ama bununla 
da yetinmedin. Amcaoğlunun elini kaldır
dın ve onun bizden daha üstün olduğunu 
belirterek ''Ben kirnin mevlası isemAli de 
onun mevlasıdır. dedin. Acaba bu sözler 
sana ını ait yoksa Allah'ın bir emri mi? 
Resill-i Kibriy~ şöyle buyurdu:-

- Allah'a ~t olsun ki; O'ndan başka bir 
ilah yoknır ve bu sözler Allah tarafındandır. 
Biliıun ardından Cabir 130 bineğine doW"u 
yola koyuldu ve ilerlerken şöyle diyordu: 

-Ey Allah'ım! Eğer Muhammed'in söyle
dikleri hak ise gökten başımıza taş yagdır 
veya bize elemli bir azap gönder! Daha 

130 Bu soru soran zat hakkında ihtilaf vardır. İbn-i Abbas; "0, Nazr bin Haristir" demiş, bazılan da onun 
"Haris bin Numan" olduğunu söylemişlerdir. 

ıso 
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henüz bineğine ulaşmaııııştı ki; gökten dü
şen bir taş, başından girdi ve altından çı
karak onu helak etti .. Bunun ardından şu 
ayet-ikerime nazil oldu: 

"Bir soran, inecek azabı sordu." 131 

2- Ebu Bekir Yahya Kurtub'i (ö. 1171) 

''Eğer yalanlarsanız, sizden önceki üm
ııietler de yciliınıamışıard Elçiye düşen, 
yalnız açıkça duyurmaktır." 132 

Hadis Üzerine Bir İnceleme 

Dost ve düşmarun bu hadisin nakledi
lişine dair aleyhte bir yorum yaptığı görül
memiştir. Elbette İbn Teymiyye 133 hariç. 

131 Me'fuidl 
132 Ankebilt/18 
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Gadir-i Hum badisi üzerine araştırma ya
pan bilginler onun kanal ve raYilerinin gü

venilirliği karşısında saygıyla eğilmişlerdir. 

Ama İbn Teymiyye "Minhacüs-Sünne" adlı 
kitabında çeşitli yollarla bu hadisin yalnızca 
bir yalandan ibaret olduğunu ispatlamaya 
ve içinde barındırdığı kin ve hastalığı bu 
şekilde dışan vurmaya çalışmıştır. 

Aslında onun bu yöntemi tüm din bil
ginlerinin karşısında talandığı tavır ile aynı
dır. Bu onun her konuda itirazda bulunarak 
farklı bir görüş ortaya koyması alışa gelmiş 
bir adetidir. Aşağıda onun eleştirilerine kı
saca değinip, cevap vereceğiz: 

Bir Şüphe: 

Bir taraftan İcma 134 ile Gadir-i Hum 
olayırun, Allah Resillü'nün Veda Haco dö
nüşünde vuku bulduğu söylerımekte ve bir 
taraftan da şöyle bir hadis ile karşı karşıya 
gelmekteyiz; Gadir-i Hum hadisi çeşitli belde 

133 Bilindiği üzere İbn-i Teymiyye, dinin gereksinimlerini inkara yeltenen, Müslümanlar arasında fime çıka
np, onlan tekfir enneye çalı!jan bir zattır. Bu yüzden, sapkın fikirlerinin ortaya çıkoğı günden bugüne de
ğin büyiik Ehl-i Sünnet alimlerinin eleştirileri aklanna hedef olmuştur. Bu konunun aydınlığa kavuşması 
için Şevkani'nin "Bedrü'r-Tali" adlı eserine balanak yeterli olacaknr. Bedıü't-Tali, 260:2, sayı 515 "Ha
nefi mezhebi büyüklerinden Muhammed Buhari, (ö.l437) onun bir bidatçi olduğunu açıklayıp onu tekfir 
etmiştir. Daha sonra kendi meclisinde halka şöyle hitap ecd: Kim İbn-i Teymi.Y.Ye)ie Şeyhü'l İslam derse, 
kafir olur." 

134 İcmô.: İslam hukukuna göre, İslam bilgin ve müçtehidlerinin, İslami hükümlerin bir meselesi konusunda 
aynı hükmü vermeleri, ayru bükümde birleşmeleridir. 

ısı 
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ve şehirlere yayılınca, Haris adında birisi, 
Ebtah'da 135 Resillullah'ın yanına geldi ve 
konu haklanda sorular sordu. Ebtah ise bi
lindiği üzere Mekke' d edir. Halbuki bu du
rum, olayın yani Halis'inAllah Resillü'nün 
yanına gelme meselesinin Medine'de ol
masını gerektirir; Öyleyse bu rivayeti. uy
duran kimse, Gadir-i Hum meselesinin ta
rihini araştırmadan yorumlayan cahilden 
başkası değildir. 

Cevap: 

nk olarak; Halebi kendi siresinde, 136 Sıbt 
İbrn'l-Cevzi kendi tezkiresinde 137 ve Şeyh 
Muhaıİımed Sadru'lalem de "Mearicü'l 
U'la" adlı eserinde yer verdikleri rivayette; 
Soru soranın mescide, Resill-i Ekrem'in ya
nına geldiğini bildirmektedir. (Elbette bu ri
vayeti.n şüpheye cevap vermesi için bu mes
cidin Medine olması gerekmektedir.) Zaten 
Halebi de, özellikle Sail'in yani soru soran 

· şahsın, Medine'de Resillullah'ınyanına gel
diğine vurgu yapmaktadır. Ama görüldüğü 
üzere tüm bunlar sanki İbn Teymiyye'nin 
gözünden kaçmış ve bunlan görmeden al~ 
}acele bir karara vararak bu hadisin bir uy
durma olduğu kanaatine varmıştır. 

İkinci olarak; İbn Teymiyye'nin lügat ve 
gramer gerçeklerini görmezlikten gelmesi 
veya kendisiyle gerçekler arasına gözlerini 
kör edecek derece taassup perdeleri çek):nesi; 
oİıu bu saplanlığa düşürmüştür. Bu yüzden 
"Ebtah" kelimesini sadece Mekke'nin çev
resinde aramıştır. Eğer hadis kitaplarına, lü
gat, atlas ve edebiyat eserlerine müracaat 
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etmiş olsaydı, o kitaplarda Ebtah'm ne ma
naya geldiğini kolaylıkla anlardı. 

Ebtah, Arapça'da "kumlu, çakıllı dere, 
suyunyayılarak aktığı geniş taban/ı vadi" 
anlamında kullanılan bir isimdir. Bathii da 
aynı manaya gelmektedir. Ebtah'ın diğer 
adı olan Batba aynı zamanda Mekke'nin 
isimlerinden biridir. Yani lasaca her şehrin 
bir Batha'sı olabilir ve bu Mekke ile de sı- _ 
nırlı değildir anlamına gelmektedir. 

Bir Diğer Şüphe: 

İlim adamlarının ortak görüşü; Me' ane 
suresinin Mekki olduğu üzerinedir. Hal 
böyle olunca da Gadir-i Hum olayından 
on sene ya da daha fazla bir zaman önce 
nazil olmuştur. 

Cevap: 

Din alimlerinin hepsi, bu surenin gene
linin Mekki olduğu yönünde ·ortak bir gö
rüşe varmışlardır. Ama bu onun içerisinde 
yer alan ayetlerin hepsinin Mekke'de nazil · 
olduğu anlamını taşımamaktadır. Nitekim 
Kuran-ı Kerim'de Mekki olup da ayetlerinin 
bir losını Medeni olan birçok s~e vardır. 138 

Başka Bir Şüphe: 

Bir diğer ortaya atılan mesele de; bu 
ayeti.nAllah'a o~ koşan Mekke müşrik
leri haklanda indiği şeklindedir. Lakin Al
lah Resillü'nüıi de Mekke'de ikamet etmesi 
onlara irımesi gereken azabın önünü almış
tır. Çünkü Yüce Allah kitabında şöyle ·bu
yurmaktadır: 

135 Ebtah'ın Mekke ile Mina arasında bulunduğu kesin ise de mevkii ve bunun sınırlan konusunda göruŞ ay
nlığı vardır. Ez.raki'ye gö.re Ebtah, Mekke'den Mina'ya çılalırken Hacfin'dan Hunnaruye'nin suunna ka
dar olan sol taraftaki bölgedir. Burası giinümüzde Ca'feriye adıyla bilinir. 
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136 es-Sirenı'l-Halebiyye, 274:3 
137 Tezkireıu Havvasu'l Umıne, s.30 -.... 
138 Ankebut suresinin ilkonayeti dışında, geri kalan tüm ayetleri Mekki.'dir. Nitekim Thbeıi, Kwtubt ve Hatip 

Şiibini bunu rivayet elm.işlerdir. Tefsir-i Taberi c.20, s.86; Tefsir-i Kurnıbi, c.13, s.323; es-5uacü'l-Münir, 
c.3, s.ll6 · 
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"Oysa sen onların içinde bulundukça 
Allah, onlara azab edecek değildi ve on
lar istiğfar ederlerken (içlerinde istiğ
far edenler var iken) de Allah, onlara 
azab edecek değildi." 139 

Cevap: 

Ayette bahsi geçen azabın Mekke' deki 
müşriklere ininemesi yle, mezkur hikayede 
geçen o şahsa azabın nazil olmaması ara
sında herhangi bir bağlantı yoktur; zaten 
Allah Teala'nın eylem ve fiilieri hikmet
lere göre değişiklik göstermektedir. Yüce 
Allah kendi ilmiyle bir müddet sonra, on
lardan bir grup insanların iman edeceğini 
veya onların neslinden Müslümanların ge
leceğini biliyordu. Eğer onları bir azapla 
helak etseydi, Peygamberin gönderilmesin
deki hedef ve hikmet oldukça yersiz olurdu. 

"Yüce Allah bu hikmeti, sarf ettiği söz
ler yüzünden dininden dönen bu şahıs hak
kında görmediği için aynı Nuh Kavmi'nde 
olduğu gibi onu elim verici bir azapla orta
dan kaldıımıştır. 

Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de Nuh 
Kavmi için şöyle buyurmaktadır: 

"Çünkü sen onlan bırakırsan, kulla
nın şaşırtırlar ve sadece ahlaksız, nan
kör (insanlar) doğunırlar." ı40 

139 Enfal/33 
140 Nuh/27 
141 Sahilı-i Müslim, 468:2, h.39 
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Hz. Muhammed'in varlığı büyük bir rah
mettir; bu rahmet elbette İslam ümmetinden 
azabı uzaklaştırmaktadır. Ama asıl ve kamil 
olan rahmet; İslam'ın nurlu yollarında yü
rümeye mani olan engelleri onunla ortadan 
kaldırılmasıdır. İşte bu yüzden hilafet konu
sunda Allah Resülü'nün tüm ısrar ve çaba
larına rağmen, ona karşı geldiği ve alaycı 
tavırlar takındığı için Yüce Allah, o habis 
ve pespaye adamın kökünü bu şekilde ka
zıdı. Nitekim Resillullah yaptığı savaşlarda 
keskin kılıcıyla, İslam yolundaki engelleri 
bu şekilde ortadan kaldırıyordu. Zaten Al
lah Resülü'nün azgınlığa bel bağlamış ve 
iman etmesinden ümidini kestiği kimseler 
aleyhine ettiği beddualar kabul olurdu ve 
bu da o örneklerden bir tanesiydi. 

Sahilı-i Müslim'in 141 kendi senediyle 
İbn Mesud'tan naklettiği bir rivayet şu şe
kildedir: 

"Artık Kureyşliler, Resülullah'ın aley
hine toplanıp İslam'ı kabul etmeyecekle
rine dair bir karara vannca ve amın önüne 
olmadık zorluklar çıkartınca, Allah'ın El
çisi şöyle buyurdu: 

''Ey Allah'ım! Yusuf'un yedi kıtlık yılı 
gibi, yedi kıtlık yılı ile onlara karşı bana 
yardım et" 

Bunun ardından onlar öyle büyük bir 
kıtlığa düçar oldular ki; her ne varsa yok 
olup gitti. Artık çürümüş leş ve ölü yemek 
zorunda kalmışlardı. Aralarından birisi aç
lıktan gökle kendi arasında duman ve bu
har görür oldu. Bunun ardından Allah şöyle 
buyurdu: 
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"Artık sen göğün açıkça izlenen bir du
man getireceği günü gözle." 142 

Bu ayet mezkur hikayeye işaret etmekte
dir. Buhari de 143 bu hikayeyi ~yet etmiştir. 

el-İsabe 144 adlı eserde Hafız Muhammed 
bin Hüseyn Ebu Bekir Beyhaki'den 145 Ma
lik bin Dinar kanalıyla şunu nakletmektedir: 

''Peygamber eşi Hind bin Hatice şöyle 
nakletmektedir: 

Allah'ın Elçisi bir gün Hakem'in 146 ya
nından geçerken, Hakem alaycı bir şe
kildeResill-i Ekrem'i parmalda göster
meye başladı. Hz. Resillullah onun bu 
halini göıiince şöyle buyurdu: 

"Allah'ı.m ona tirremeli bir felç ver!" 147 

Bunun akabinde Hakem yavaşça dizleri 
üzerine çöktü ve o halde bütün bedeni tit-
remeye başladı!' · 

Diğer Bir Şüphe: 

Eğer bu olay doğru olmuş olsaydı, mez
kur ayet, Fil ay eti gibi meşhur ve bilinen bir . 
ayet olurdu ve dolayısıyla onu nakleden ra
viler de çok olurdu. Hal böyle olunca başta 
Müsnet ve Sibah sahipleri olmak üzere; tef
sir, si yer ve diğer konularda kitap yazan ilim 
adamlannın onu nakletmediklerini veya sa
dece zayıfbir senet ile rivayet ettiklerini gör
düğümüzde; böyle bir şeyin gerçek dışı ve 
yalan olduğu ortaya çıkmış oluyor. 

Cevap: 

Bu olayla Fil Ashabı'nın olayını mu
kayese etmek başlı başına bir safsatadır. 

142 Duhan/10 , 
143 Sahilı-i Buhaıi, 125:2, h.4416 
144 el-İsa.be fi Temyizi's-Sahabe, 346:1 
145 Delailü'l Nübüvve, 240/6 ' 
146 Mervan'ın babası, Hakem bin Ebu'lAs blo Ümeyye 
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Çünkü, bu hadise kişisel bir olay iken top
lumda ilgi uyandıracak büyük bir etkiye 
de sahip değildir. Üstelik bu hadisenin ar
kasında bazı gizli maksatlar da vardır. Ni
tekim görüldüğü üzere Gadir-i Hum gibi 
on binlerce şahidi olan bir meseleyi dahi 
unutturmaya çalışmışlardır. 

Ama Aslıab-ı Fil hadisesine baktığımızda, 
orada büyük bir Nebevi mucizeye şahit ol
maktayız. O cereyanda büyük bir toplum, 
insaniann gözleri önünde yok olup ginniş 
ve bir diğer grup da seçkin bir millet olarak 
bu durumdan kurtulmuştur. Aynca kendi
leri için mukaddes saydıklan, her yıl tavaf 
etmek için bazılarının binlefi:e kilometre 
yol kat ederek geldiği ve Hacı olarak geri 
döndükleri, Allah'ın yeryüzündeki mazhar
lanndan birisi olan o belde de amanda ka
lıp, yıkılmaktan kuıtulmuştur. 

Hal böyle olunca sanınz ki, böylesi bü
yük bir hadiseyi, o kişisel hadiseyle kıyas
lamak gerçekten insafsızlık olacaktır. Şu bir 
gerçektir ki, ilk haclisede vuku bulan tahrik 
ve diğer unsurlar, sonraki haclisede yoktur. 
Peygamber mucizeleri içerisinde bu fark
lan açıkça müşahede etmek mümkündür. 
O mucizelerden bazılan kah tek kanaldan, 
haber-i vahitle nakledilıniştir, kah da onlar
dan bazılan tevatür ve güvenilirlik· haddine 
ulaşmışnr. Yıne o mucizelerden bazıları, 
senedille itina edilmeksizin Müslümanlar 
arasında sorgusuz sualiz kabul görmüştür. 
Bunun sebebi de, vuku bulan mucizeleiin 
konum, içerik ve hedeflerinin farklı boyut
larda olmasıdır. 

147 Günümüzde bu hastalığa müzmin, ilerleyid, tedavisiz iyileşmeyen bir hastalık olan Parkinson hastalığı de-
nilmektedir. . 
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Ama İbn Teymiyye'nin: 

"Mussanifler bu hadisin adını zikretme
mişlerdir." sözüne gelince, bunun yalnızca 
bir paradoksal durum ve saçınalık olduğunu 
rahatlılda görebiliriz. Çünkü daha önceki bö
li.imlerde tefsir, tarih ve lügat gibi diğer ilim 
adamlannın mezkur hadisi mükerrer nalc
lettiklerini, isimleriyle beraber yazmışttk 

Ama tüm bunlar bir yana bizim için hala 
ve hala muallalda kalan şu konunun izahını 
henüz bulahilmiş değiliz; Nasıl olur da İbn 
Teymiyye bu hadis için: 

"Bu, senedi tanınmayan ve bilinme
yen bir hadistir." diyebilmektedir? Hal
buki bu hadis, ilim, tefsir ve hadis konula
rında sorun yaşarnayan ve güvenilirlikleri 
kabul edilen Hüzeyfe bin Yernan 148 ve Süf
yan bin Uyeyne gibi büyük sahabelere da
yanmaldadır. 149 

Görüldüğü üzere İbn Teymiyye hiç bir 
delil sunmaksızın hadisin senedinin zayıf 
saymış ve onun metni üzerinde münal<:aşa 
e~. Çünkü bu hadisin hiçbir yönü, kendi 
çirkin planlanyla uyum içerisinde değildir. 

Diğer Başka Bir Şüphe: 

Bu hadisten anlaşılelığına üzere "Ha
ris" adı ile zikredilen şahıs İslam dininin 
temelleri olan imanın şartlarını kabul eden 
bir zattır. Öte yandan da Müslümanlar Allah 
Resillü'nün hayatta olduğu Asr-ı Saadet'te 
her hangi bir azaba uğramanıışor. 

Cevap: 

Bu hadis onun Müslüman olduğunu ka
rutladığı gibi, Peygamber'in sözlerinde şüp
heye düşmesi ve onu reddetmesi de mürtet 
olduğunun bir kanıodır. Yani o ilalll azap, 
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onun Müslüman olduğu zamanda vuku 
bulmanıış, bilakis daha önce de değinildiği 
gibi Resill-i Kibriya'nın sözlerini duyduk
tan soma, Hz. Nebi'nin Peygamberliğin
den şüphe edip, inkan üzerine kiifre düş
tüğü için olmuştur. 

Aynca, Müslümarılar arasında, Hz. 
Peygamber'e ihanet ederek azaba uğra
yan kimseler de olmuştur. Bunun örne
ğine üçüncü şüphe için verilen cevapta de
ğinmiştik. 

Müslim, 150 kendi sahihinde Selerne bin 
Ekva'dan şöyle rivayet etmiştir: 

"Adamın biri, Peygamber'in yanında 
sol eliyle yemekyiyordu; Allah Resulü ona: 

- Sağ elin le yemeğini ye! diye buyurdu
lar. O adam da (inat olsun diye): 

- Sağ elimle yiyemiyorum. deyince, 
Resulullah: 

- (Öyleyse) Hiç bir zaman yapamaya
sın! diye ona beddua etti. O adam ondan 
sonra sağ elini ağzına doğru bir daha kal
dıramadı." 

Başka Bir Şüphe: 

Haris bin Nurnan Sahabe arasında ta
nınmış birisi değildi. Ayrıca İbn Abdilber 
erı-Nemeri, el-İstiab fi Marifeti'l Ashab 
adlı eserinde, ayru zamanda İbn Münde, 
Ebu Nu' ayın-i İsfahani ve Ebu Musa, Sa
habeler hakkında yazdıklan kitaplarda onun 
adını zikretmemiştir. 

Cevap: 

Sabaheler hakkında kaleme alınan eser
lerin illa da bütünAshab'ın ismini içermesi 
ve yazması gerekmiyor; her yazar kendi 

148 Sahilı-i Müslim, 411/5, h.24; et-Takrib, İbn-i Hacer, 82 
149 Tezkirenı'l Huffaz, 161:1, sayı 249 
150 Sahilı-i Müslim, 259/4, h.107 
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çaba ve bilgisi doğrultusunda bu isimleri 
bir araya toplayabilıniştir. Onlardan sonra 
gelen muhakki.k ve araşnrmaalar da, se
leflerinin göremediği ve bulamadığı isim
leri, bir çok eser ve kitap arasından bulup 
ekleı:nişlerdir; ısı Öyleyse, bir Şahsın ismini, 
bu kitaplarda bulmadığı için hem onu ve 
hem de olayı inkar etmeye kallaşmak, in
safsızlıktan başka bir şey değildir. 

Aynca, büyük bir ihtimalle, Sahabeler 
hakkında kitap yazan araştırmaalar, onun 
mürtet olmasından sonra onu sahabe listesi 
iç~inde zikretmeı:nişlerdir. · 

"İnsanlardan öylesi var ki, Allah uğ
runda ilimsiz, lolavuzsuz ve aydinla
ncı bir kitaba dayanmaksızın müca
dele eder." ısı 

İslam Dininde Gadir-i Hum Bayramı 

Hiç şüphesiz Gadir-i Hum hadisini baki 
kılıp, adından her dönem söz ettirilmesini 
sağlayan mesele; o günün bir bayram günü 
olarak addedilmesi ve gecesine mahsus özel 
ibadetlerin iSlam literatürüne eklenmesidir. 
Hayır işlerde bulunmak, yoksulların elin
den tutmak, aile ve akrabayı ziyaret etmek 
ve 'güzel elbiseler giyinmek yine o günün 
arnellerinden sayımaktadır. 

Dini toplumlar, o günde gerçekleştirilen 
bu eylemleri gördüklerinde bunun neden ve 
felsefesini ister istemez sormak durumunda 
kalıyorlar. Bu hadise eski~en bugüne dek 

ısı el-İsabe fi Temyizi's-Salıabe, 2-4:1 
ısı Lokmaıı/20 ., 
153 Asaru'l Bakiye ani'l Kıınıni'l Haliye, s.334· 
154 Metalibü's-Suul, 53, s.16 
ıss Metalibü's-Suul, 56, s.l6 
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devam etmekte ve her yıl tekrarlanmasıyla; 
cereyan eden bu önemli hadisenin zinde kal
ması ve önemini yitirmeden hem nesilden 
nesile aktanlıyor hem de tekrar edilen ri
vayetler sayesinde kesintisiz olarak elimize 
ve gelecek kuşaklara ulaşmış oluyorddu. 

Bu bayram hakkıncia araştırmacıların ya
rarına olacak iki konuya değinmek istiyoruz: 

Birinci Konu: Bu bayram, her ne ka
dar Şüler tarafından özel· bir alaka ile kut
lansa da; diğer İslam fırkaları arasında da 
önem bir yer tutmaktadır. 

Ebu Reyhan Biruni "Asaru'l Bakiye ani'l 
Kuruni'l Haliye" 153 adlı kitabında Müslü
manların o günü bayram olarak kutladık
larını yazmaktadır. İbn Talha-yi Şafii de 
"Metalibü s-Suul" 1.54 kitabında şöyle yazıyor: 

''Emirü'l Mü'mininAli bir şürinde Gadir-i 
Hum gününe değinmiş ve o gün Müs
lümanların bayramı olarak kutlanmış
tır; çünkü Resiil-i Ekrem, o gün hiç kim
seye vermediği makamı ona vermiştir." 
Ve şöyle demektedir: 

"Allah Resillü hakkında kullanılan ''Mevla" 
kelimesinden anlaşılan bütün manalar, Hz. 
Nebi'nin başkalanna değil yalnızcaAli'ye 
mahsus kıldığı makamın ta kendisidir; bu 
ise gerçekten b~yük bir derece,-yüce bir 
makamdır. Bu sebepten dolayı o gün bay
ram kabul edilmiş ve Ali dostlan arasında 
sevjnç günü olmuştur." 155 

Tarih kitaplarında müşahede edildiği 
üzere, doğudan batıya bütün İslam coğ
rafyasının bu günün bayram ilan edilrriesi 
hususunda ittifak ettiklerine dair bir çok 



kayıtlar vardır. Mısırlılar, Faslılar ve Irak
lılar da geçmişte Gadir-i Hum'a çok önem 
vermiş; o günü namaz, dua ve benzeri iba
dederle, aynı zamanda ştir ve diğer etkinlik
lerle ayakta tutmaya çalışmışlardır. 

öte yandan İbn HalJ.ikan "Vefiyat" 156 adlı 

eserinin birçok yerinde Müslümaniann itti
fak içinde Gadir-i Hum'un bir bayram günü 
olarak kabulünü zikretmiştir. 

Mesudi de Gadir-i Hum hadisini zikret
tikten sonra şöyle der: 

"Ali'nin evlatlan ve onlann taraftarlan bu 
günü ulu bir gün olarak kabul etn:ı.ektedirle' 1S7 

Ayrıca EbU İshak Saleb1, "Simaru'l 
Kulu b" 158 adlı kitapta Gadirve diğer önemli 
dini ·geceleri saydıktan sonra şöyle der: 

"Gadir gecesi Allah Resiilü'nün Gadir-i 
Hum'da deve sernerieri üzerine çikıp: 

156 Vefiyatü'l-A'yan, İbn-i Hall.ikfuı, 1:60; 2:232 
157 Tenbihatü'l Eşraf, s221-222 
158 Sinıaru'l Kulub, s.636, sayı 1068 

"Ben kimin mevlası isem Ali de onun 
mevlasıdır. Ey Allah'ım! Onu seveni sev, 
ona düşman olana düşman ol. Ona yar
dım edene yardım et ve onu terk edeni 
terk et" şeklinde bir hutbe okuduğu gü
nün gecesi olduğu için Şiiler bu güne bir 
hayli önem verirler ve bu günün gecesini 
ibadetle meşgul olarak geçirirler." 

Aynca Şeyheyn yani I. ve II. Halife Ebu 
Bekir ve Ömer' in, bunun yanı sıra Peygam
ber hanımlannın ve bir losım sahabenin 
Resillullah'ın emriyle Emirü'l Mü'minin 
Ali'yi tebrik edip, kutlamaları da o günün 
bayram ve kıvanç dolu bir gün olduğunun 
delilleri arasında sayılabilir. 

İldnci Konu: O günün bayram olarak 
kutlanması, Resillullah'ın zamanında bu
güne değin sürmüştür. Gadir-i Hum günü 
Veda Haccı ile başlamışnr. O günde, Hila
fet gibi oldukça önem arz eden bir mesele 
açıklığa kavuşturulmuş ve Hz. Ali halife 

157 
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tayin edilmiş ve onun dünyevi ve manevi 
makamlan Resiil-i Kibriya tarafından dil
lendirilmişti.r. 

Bir çok insanın tanıklık ettiği o gün, se
vinç ve kutlu bir gün olarak Müslümanlar 
arasında meşhur olmuştur. O gün İslam şe
rian ve onun nurani hükümleri tekrar beyan 
edilmiş ve artık hiçbir müphem ve belirsiz 

- mesele kalmamıştır.~ böyle olunca o gün
den daha önemli başka bir gün olabilir mi? 

158 

O günde sünnete dair tüm her şey açık
larurıış, din kemale ermiş ve nimet tamam
lanniışur. Artık kimse için gizli saklı kal
masın diye bu mesele Kur'an-ı Kerim'de 
de açık, seçik beyan edilmiştir. 

İşte bu yüzden Allah Resillü, bu mesele
nin gereği olarak; ümmetinden orada bulu
nanlara başta Şeyheyn, Kureyşliler, Ensar'ın 
büyükleri ve kendi hanımlan olmak üzere 
emrederek; Hz. Ali'ye verilen bu velayet 
ve yöneticilik makamından ötürü onu kut
lamalannı buyurmuştur. 

Teluıiyet Hadisi 

(Hz. Ali'nin tebrik edilip, kutlaması) 

İmam Muhammed bin Cerir~i Taberi "el 
W?laye" adlı kitabında, kendi senediyle Zeyd 
bin Erkarn'dan bir rivayet nakletmektedir: 

\ 

"Allah Resillü şöyle buyurdu: 

- Ey İnsanlar! Söyleyin; Bizler sana yü
reğimizin derinliklerinden iman ettik, dil
lerimizle sana söz verdik, elletimizi elle
rinin üzerine koyup ~urada olup biteni 
hiçbir surette tahrif edip, değiştirmeden 
evlat ve akrabalanmıza ulaşnracağınuza 

159 A'ra.f/43 
160 Fetib/10 
161 Zümer/7 
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dair ant içeriz ve bunun için Allah'ın şa
hitliği yeterlidir. 

Size ne diyorsam aynısını söyleyin! Ali'ye, 
Emirü'l Mü'ıninin diye hitap ederek şun
lan söyleyin: 

"Lütfedip bizi buraya getiren Allah'a 
hamdolsun, Allah bizi getinneseydi, biz 
bu (nimetlerle dolu yolu) buJaınazdık!" 159 

Aym şekilde Allah bütün sesleri işitip kalpte 
gizli kalan şeylerin hepsini çok iyi bilir: 

, , • ... .ı. , , • ... 
ı • ı ~j' ,, aııı ~.ı;.~ l4.J • ·ı .r. ,., . . ; dJ 

~ 

(~ ., 

''Kim alıdini bozarsa, kendi aleyhine 
bozmuş olur. Ve kim Allah'a verdiği 
sözü tutarsa Allah ona büyük bir mü
kafat verecektir." 160 

Allah'ın nzasıru kazanacak sözler söy
leyin yoksa: 

"Eğer nankörlüğe saparsaruz şu bir 
ger:çek ki, Allah size muhtaç olmaya
cak bir Gani'dir." 161 

Zeyd bin Erkarn diyor ki: Bu sıra halk 
hep bir ağızdan bağırarak şöyle dedi: -

- Evet, işittik ve can ü gönülden Allah ve 
O'mın elçisinin emrine itaat ediyoruz! Daha 
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sonra ilk olarakAli'ye biat eden Ebii Be
kir, Örn~, Osman, Talha, Zübeyir oldu. 
Ardından Muhacir, Ensar'ın geri kalan
lan ve daha sonra ise orada bulunan bal
kın hepsi bu biate iştirak etti. 

Bu biatleşme Resiil-i Ekrem'in öğle ve 
ikindi namazlarını cem ederek kıldırdığı 
zamana değin devam etti ve daha sonra 
kaldığı yerden akşam ve yatsı namazı be
raber kılınana kadar sürdü. Biatleşme ve 
kutlama merasimi tam üç gün boyunca 
devarn etti." 

Mirhand adıyla meşhur ünlü tarihçi Mu
hammed bin Havendşah 147 4'te kaleme al
dığı "Ravzatü's-Safa" 162 adlı genel tarih ki
tabında Gadir-i Hum konusuna değindikten 
sonra şöyle yazıyor: 

"Daha sonra Allah Resiilü kendisine mah
sus çadırında oturdu ve Ali'yi de bir başka 
çadıra göndererek halkın orada onu teb
rik ve biat etmesini emretti, kutlama me
rasimi bittikten sonra Hz. Nebi eşierini 
de Ali'yi tebrik etmeleri için onun yanına 
gönderdi. Nitekim onlar da gidip onu kut
ladılar. Salıabcler arasında Hz. Ali'yi teb
rik edenlerden birisi de Ömer İbn Hattab 
idi; o şöyle diyordu: 

"Ne mutlu sana ey Ebii Talib'in oğlu! İşte 
sen benim ve bütün mürnin olan erkek ve 
kadınların mevlası oldun." 

Tehniye hadis~ bir çok Ehl-i Sürınet mu
haddis, müfessir, tarihçi, rical alimi ve araş
nımacı tarafından göz ardı etmeyip, önem 
arz ettiği için özellikle Şeyheyn yani Ebil. 
Bekir ve Ömer'den bir çok rivayet nak
letmişlerdir. Bir çoğu da bu badisi sahih 
senet ve güvenilir olan ravilerden rivayet 
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ederek onu İbn Abbas, Ebil. Hüreyre, Bera 
bin Azib ve Zeyd bin Erkarn gibi sahabe
lere dayandırmışlardır. 

Merhum Allame Emini el-Gadir'de 163 

Şeybeyn'inAif'yi tebrik ettiğini nakleden 60 
raviyi bir bir zi.kretmektedir. Aşağıda onlar
dan bazılarının isimlerine değinilmektedir: 

1- Hanbeli Mezhebi İmamı, EbiiAbdul
lah Ahmed bin Hanbel-i Şeyhani (ö. 855) 

2-Hafız Ebil. Cafer Muhammed İbn Ce
rir el-Taben, (ö. 923) 

3- Hüccetü'l İslam Ebu Hamid el-
Gazzili (ö. 1111) 

4- Ebil.'l Feth Şehristani (ö. 1154) 

5- Fahruddin-i Razi (ö. 1210) 

6- Celaleddin Süyuti (ö. 1505) 

Sözün Başına Dönüş 

Göıiildüğü üzere, bu kutlama tamamen 
Allah Resillü'nün emri ile gerçekleşmiş ve 
yine Hz. Ali'yi ilk tebrik eden de zat-ı şa
haneleri olmuştur. Bu tebrikin hemen ardın
dan iftiharla şöyle buyurmuştur: 

"Bizi, tüm insanlara üstün kılan Allah'a 
hamdolsun!" 

Öte yandan Yüce Allah, İkı:nal ayeti ile 
o gün dirıini kemale erdirdi ve nimetlerini 
tamamladı. 

Dönemin meşhur Ehl-i Kitap alimle
rinden Tarık bin Şihab, bir gün Ömer İbn 
Hattab'ın tertipiediği meclise kaolınış ve 
bu konuyu açarak şöyle demişti: ''Eğer bu 
ayet 164 bizim hakkımızda nazil olsaydı, 

162 Ravzatü's-Safa fi Sireti'i-Enbiya ve'l-Mülük ve'l-Hülefa, ikind diz, 1:173 
163 el-Gadir, 11510-527 
164 ~-? ~ •! j di f ~~ Maidef3 

159 
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biz bu günü bayram olarak ilan ederdik." 165 

Orada bulunaniann hiç birisi onun bu söz
lerini reddetmedi ve Ömer İbn Hattab da 
bunu destekledi. 

Bunlann hepsi o günün gerçekten özel 
bir önem taşıdığının göstergesidir. O gün, 
Allah Resillü'nü, hidayet önderlerini ve 
onlann yolunda giden tüm mürninleri se
vindirmiştir. 

O günü bayram olarak kabul etmemi
zin nedeni de zaten bundan başka bir şey 
değildir; Resill-i Ekrem de bu konuya de
falatcq, değinmiştir. 

Hicri Karneri m. yüzyılın önemli alim
lerinden birisi olan Furat bin İbrahim el
Kufi, babasından o da kendi babasının 
kanalından İmam Cafer-i Sadık'a dayan
dırdığı hadiste Resillullahın şöyle buyur-
duğunu nakletmiştir: · 

"Gadir-i Hum günü, ümmetin en büyük 
bayramlanndandır; bu öyle bir gündür ki; 
Yüce Allah, benden sonra ümmetin hida
yet ve liderliği için kardeşim Ali İbn E bii· 
Talib'i tayin eonemi emreoniştir; YüceAl
lah o günde dini kemale erdirrniş, nimet
lerini tamamlamış ve onlar için İslam di
nini seçerek buna razı olmuştur." 166 

Konuyla alakalı olarak Ebii Said-i Har
kuşi en-Nişaburi "Şerefu'l Mustafa" .adlı 
esJrinde, Ebii Said-i Hudri'nin kanalıy~ 
şöyle bir hadis rivayet etmektedir: 

"Allah Resiilü Gadir-i Hum gününde şöyle 
buyurdular: 

"Beni kutlayın! Beni kutlayın! Çünkü 
Yüce Allah beni Peygamberlik ve Ehl-i 

Sonbahar 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

Beyti'mi de imamet makamıyla diğer kim
selerden üstün kıldı." 

"AndolsunAllah'm Elçisinde sizin için 
ADah'a ve alıiret gününe kavuşmaya ina
nan ve Allah'ı çok anan kimseler için, 
(uyulacak) en güzel bir örnek vardır." 167 

PeygamberimizdensomaEmiı:ü'l Mü'miııin 

Ali de o günü bayram olarak kabul etmiştir. 

Rivayet edildiği üzere kendi bilafeti döne
minde Gadir-i Hum günü, bir Cuma günü 
ile denk gelmiştir ve Hz. Ali, o gün min
bere çıkarak uzun uzadıya daha önce emsali 
görülmemiş bir hutbe okumuştur. O hutbe
nin bir bölümü şu şekildedir: · 

"Ey Mürninler Topluluğu! Yüce Allah bu
gün sizler için iki büyük bayramı bir araya 
getirmiştir ve onlardan biri olmaksızın bir 
diğeri asla ayakta duramaz. 

Gaflet uykusundan uyanın! Ecel gelip de 
kapıruzı çalmadan hayırlı anıele koşun. 
Batını rahmet ve zahiri azap olan o sur
lar çekilmeden, Rabbinizden olari mağfiret 
ve bağışlanmaya ulaşmak için birbirinizle 
yanşın. Zanian gelecek sesleneceksiniz; 
fakat sesiniz duyulmayacaknr. Feıyat ü 
figan edeceksiniz; fakat feıyadıruz kale 
alınmayacaktır. Yardım clileyip de karşı
lık bulamadığıniz o gün gelmeden süratle 
Allah'ın itaatine koşun. 

Ey Mürninler Topluluğu! Allah'ın rah
met ve mağfireti ÜZeriniZe olsun. Buradan 

' 165 Hadis İmamlannın beşi de bu badisi kendi eserlerinde zikreımişlerdir. Sahilı-i MUslim, 51715, h.3 vb. 
166 Bibaru'l Envar, 109/37, Beşşaretü'l Mustafa babı/49 
167 Ahzab/21 



ayrılıp gittiğinizele ailelerinizin kalkınması 
(ve eğitimi) ile uğraşın, kardeşlerinize ilisan 
ve yardımda bulunun, Allah'ın size bağış
ladığı nimetten dolayı O'na çokça şükre
din. Birleşin ki; Allah sizin dağıruklığınız.ı 
gidersin, birbirinize iyilikte bulunun ki; 
Allah sizin birbirinize olan ilifet ve ma
habbetini daha da çoğaltsın. Allah'ın oi
metlerini birbirinize hediye verin. Çünkü 
Yüce Allah size bu günü, ondan öncesi ve 
sonrasındaki bayramlarda verdiği sevabm 
katlarca fazlasını vererek sizi kutlarrıışor. 
Bugün ilisan ve yardımda bulunmak malı 
çoğalor, ömrü uzaor. Bugün birbirin.ize 
karşı şefkatli olmak Allah'ın rahmet ve 
şefkatine nail olmak demektir. Kardeşle
ririize ve aile efradınıza zahmet çekerek 
kazandığıruz mallanruzdan ve gücünüz 

yettiği şeylerden ilisanda bulunun, birbi
rirıizle karşılaşnğınızda güler yüzlü ve se
vinçli olun ... " 168 

Ayru şekilde eliğer Ehl-i Beyt İmam
lan da, Gadir-i Hum gününü bayram ola
rak kutlayıp Allah Resillü'nün izini takip 
etmişlerdir. İmamlar bugünün bir bayram 
olduğuna vurgu yaparak; bütün Müslüman
lardan bugünü bayram olarak kuı:lamalarını 
istemişler; Gadir-i Hum gününün faziletle
rirıi izah edip, güzel işler ve iyi arneller ya
panlan sonucunda ulaşacaklan sevaplan 
açıklamışlardır. 

Furat bin İbrahim el-Kufi kendi tefsiriııde, 100 

Maide suresinde senetlerle İmam Cafer-i 
Sadık'tan şu rivayeri nakletmektedir: 

168 Merhum Şeyh Tusi bu hutbenin seneelini "Misbahü'/ Müteheccid" adlı eserin 697. sayfası olarak belin
rniştir. 

169 Tefsir-i Furat el-Kufi, s.ll7, h.l23 
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"Ben İmam Cafer-i Sadık'a şöyle sordum: 

- Canım size feda olsun! Söyleyin bana 
Müslümaniann Ramazan, Kurban, Cuma 
ve Arife gününden daha faziletli bir bay
ramı var mıdır? Hazret ~evaben şöyle 
buyurdular: 

- Elbette bwılardan daha faziletlisi, daha 
üstünü ve Allah kannda daha şerefli olanı; 
Yüce Allah'ın Elçisine; "Bugün sizin için 
dininizi kemale erdirdim, üze.rin.izdeki ni
metiıni tamamladım ve sizin için din ola
tak İslam'ı!Allah'a teslim olmayı seçtim" 170 

ayetini indirerek dinini kemale erdirdiği 
gfu:ı,dür." 

Merhum Kuleyni, Usul-u Kafi' de 171 Ali 
bin İbrahim'den o da babasından, Kasım 
bin Yahya'dan o da Hasan bin Raşid'den o 
da İmam Cafer-i Sadık'tan şu rivayet nak
ledilm.iştir: 

'1mam'a şöyle dedim: 

- Canım size feda olsun! Acaba Müslü
maniann Ramazan ve Kmban bayıamından 

170 Maide/3 
171 el-Kafi, 203:1, 148/4, h.l 
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başka bir bayramlan var mıdır? İmam 
Cafer-i Sadık: 

- Evet, Ey Hasan! Onlardan daha büyük 
ve daha şerefli olanı vardır. 

- Bana o bayram hangisidir söyler misi
niz? diye sordum. İmam da: 

- Emirü'l Mü'minin Ali'nin halka İmam 
olarak tayin edildiği gün. diye buyurdular. 

- Canım feda olsun size, söyleyin bana; 
bizler o günde neler yapmalıyız? İmam 
buyurdu: 

-Ey Hasan! O gün oruçlu oL Muhammed' e 
ve onun Ehl-i Beyti'ne çokça salavat getir. 
Onlara zulüm edenlerden beri olduğunu 
dile getir. (Unutma Id) Bütün peygamber
ler, halka kendi vasilerini tayin ettikleri 
günü bayram olarak geçinnelerini emret
mişlerdir. Bunun ardından şöyle sordum: 

- Peld o gün oruç tutanın mükafan ne
dir? İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurdu: 

- O gün oruç tutan kimseye alttnış ay oruç 
tutma sevabı verilir." 


