Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

Resûlullahýn ana, baba ve bütün dedeleri hep mü'min, sâlih idi
Seyyid AbdÃ¼lhakÃ®m â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• efendinin bir mektÃ»budur.

SÃ´fiyye-i aliyyenin bÃ¼yÃ¼klerinden, þeyh EbÃ¼l-Hasen-i ÞÃ¢zilÃ®nin â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• talebesi, þeyh EbÃ
MÃ¼rsÃ®nin â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• yetiþdirdiði EvliyÃ¢nýn en yÃ¼kseði olan imÃ¢m-ý BusayrÃ® â€œrahmetullahi
yazmýþ olduðu (KasÃ®de-i hemziyye)de, Peygamberimizi â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• medh ederken, (O en iyi insanýn
analarý, babalarý da, hep iyi idi. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, mahlÃ»klarý arasýnda, Onun iÃ§in en iyi analarý, babalarý seÃ§di) demekded

Ã‡eþidli islÃ¢m dillerinde yazýlmýþ mevlidlerin hepsinde, Peygamberimizin ana ve babasýnýn tertemiz olduklarý yazýlýdýr. Mese
vatanýmýzýn her kÃ¶þesinde, her zemÃ¢n seve seve okunan SÃ¼leymÃ¢n Ã‡elebÃ®nin mevlidinde þÃ¶yle yazýlýdýr:
MustafÃ¢ nÃ»runu, alnýnda kodu,
Bil HabÃ®bim nÃ»rudur, bu nÃ»r dedi.
Kýldý ol nÃ»r, anýn alnýnda karar,
Kaldý anýn ile, nice rÃ»zigÃ¢r.
Sonra HavvÃ¢ alnýna, nakl etdi bil,
Durdu anda dahÃ® nice ay ve yýl.
Þis doðdu, ona nakl etdi nÃ»r,
Anýn alnýnda, tecellÃ® kýldý nÃ»r.
Ýrdi ÝbrÃ¢hÃ®m ve ÝsmÃ¢â€™Ã®le hem,
SÃ¶z uzanýr, ger kalanýn der isem.
Ýþbu resm ile mÃ¼selsel, muttasýl,
TÃ¢ olunca MustafÃ¢ya mÃ¼ntekýl.
Geldi Ã§Ã¼n ol rahmeten lil Ã¢lemÃ®n,
Vardý nÃ»r, anda karÃ¢r kýldý hemÃ®n.

Peygamberimizin â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• ve bÃ¼tÃ¼n Peygamberlerin â€œaleyhimÃ¼sselÃ¢mâ€• babala
analarýnýn hiÃ§biri kÃ¢fir deðil, aþaðý kimseler deðildi. Bunu isbÃ¢t eden Ã¢yet-i kerÃ®me ve hadÃ®s-i þerÃ®flerden baâ€™zý

1 â€” Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mden sonra en kýymetli, en doðru kitÃ¢b olan (BuhÃ¢rÃ®-yi þerÃ®f)deki bir hadÃ®s-i þerÃ®fde, Pey
buyurdu ki: (Her asrda, her zemÃ¢nda yaþýyan insanlarýn en iyilerinden, seÃ§ilmiþlerinden dÃ¼nyÃ¢ya getirildim).

2 â€” Binlerle hadÃ®s kitÃ¢blarýndan ikinciliði kazanmýþ olan, imÃ¢m-ý MÃ¼slimin â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• kitÃ¢býn
þerÃ®fde, (AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, ÝsmÃ¢â€™Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• evlÃ¢dýndan, KinÃ¢ne ismindeki kimseyi ve onun sÃ¼lÃ¢le
ismindeki zÃ¢tý beðendi, seÃ§di. Kureyþ evlÃ¢dýndan da, HÃ¢þim oðullarýný sevdi. Onlardan da, beni sÃ¼zÃ¼p seÃ§di) buyur

3 â€” TirmizÃ®nin bildirdiði hadÃ®s-i þerÃ®fde, (AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, insanlarý yaratdý. Beni insanlarýn en iyi kýsmýndan vÃ¼cÃ»
Sonra, bu kýsmlarýndan en iyisini ArabistÃ¢nda yetiþdirdi. Beni bunlardan vÃ¼cÃ»de getirdi. Sonra evlerden, Ã¢ilelerden en
iyilerini seÃ§ip, beni bunlardan meydÃ¢na getirdi. O hÃ¢lde, benim rÃ»hum ve cesedim, mahlÃ»klarýn en iyisidir. Benim
silsilem, ecdÃ¢dým en iyi insanlardýr) buyurulmuþdur.

4 â€” Kýymetli hadÃ®s Ã¢limlerinden TaberÃ¢nÃ®nin kitÃ¢býndaki bir hadÃ®s-i þerÃ®fde, (AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, herþeyi yokdan va
Herþey iÃ§inden insanlarý sevdi, kýymetlendirdi. Ýnsanlar iÃ§inden de seÃ§diklerini ArabistÃ¢nda yerleþdirdi. ArabistÃ¢ndaki
seÃ§ilmiþler arasýndan da, beni seÃ§di. Beni, her zemÃ¢ndaki insanlarýn seÃ§ilmiþlerinde, en iyilerinde bulundurdu. O hÃ¢lde,
ArabistÃ¢nda bana baðlý olanlarý sevenler, benim iÃ§in severler. Onlara dÃ¼þmanlýk edenler, bana dÃ¼þmanlýk etmiþ olurlar)
buyurulmuþdur. Bu hadÃ®s-i þerÃ®f, (MevÃ¢hib-i ledÃ¼nniyye)nin baþýnda da yazýlýdýr.

5 â€” (MevÃ¢hib-i ledÃ¼nniyye)de ve ZerkÃ¢nÃ®nin â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• þerhinde diyor ki, (AbdÃ¼llah bin AbbÃ
â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼mÃ¢â€• bildirdiði hadÃ®s-i þerÃ®fde, (Benim dedelerimin hiÃ§biri zinÃ¢ yapmadý. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, b
iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oðlu olsaydý, ben bunlarýn en hayrlýsýnda, en iyisinde
bulunurdum) buyuruldu. ÝslÃ¢miyyetden Ã¶nce ArabistÃ¢nda zinÃ¢ Ã§ok olurdu. Bir kadýn, bir kimse ile nice zemÃ¢n metres
olarak yaþar, sonra evlenirdi. [KÃ¢firler, þimdi de bÃ¶yle yapýyorlar.] Ã‚dem aleyhisselÃ¢m, Ã¶leceði zemÃ¢n, oðlu ÞÃ®t
aleyhisselÃ¢ma dedi ki: (Yavrum! Bu alnýnda parlýyan nÃ»r, son Peygamber olan Muhammed aleyhisselÃ¢mýn nÃ»rudur. Bu
nÃ»ru, mÃ¼â€™min, temiz ve afÃ®f hanýmlara teslÃ®m et ve oðluna da bÃ¶yle vasýyyet et!). Muhammed aleyhisselÃ¢ma gelin
kadar, bÃ¼tÃ¼n babalar, oðullarýna bÃ¶yle vasýyyet etdi. Hepsi, bu vasýyyeti yerine getirip, en asÃ®l, en kibÃ¢r kýz ile evlendi.
NÃ»r, temiz alýnlardan, temiz kadýnlardan geÃ§erek, sÃ¢hibine yetiþdi). AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, Tevbe sÃ»resinde, kÃ¢firlerin necs,
pis olduðunu bildiriyor. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• efendimiz, bÃ¼tÃ¼n dedelerinin temiz olduðunu bildirdi
gÃ¶re, kÃ¢fir olan, pis olan Ã‚zerin, bu nÃ»ra kavuþmamasý, bunun iÃ§in de ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn babasý olmamasý lÃ
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gelir. Ã‚zer, ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn babasýdýr demek, yukarýdaki hadÃ®s-i þerÃ®flere inanmamak olur. Molla CÃ¢mÃ®
â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• fÃ¢risÃ® (ÞevÃ¢hid-Ã¼n-NÃ¼bÃ¼vve) kitÃ¢býnda buyuruyor ki, (Muhammed aleyhisselÃ¢m
zerresini taþýdýðý iÃ§in, Ã‚dem aleyhisselÃ¢mýn alnýnda nÃ»r parlýyordu. Bu zerre, hazret-i HavvÃ¢ya ve ondan da, ÞÃ®t
aleyhisselÃ¢ma ve bÃ¶ylece, temiz erkeklerden, temiz kadýnlara ve temiz kadýnlardan temiz erkeklere geÃ§di. O nÃ»r da,
zerre ile birlikde alýnlardan, alýnlara geÃ§di).

(Kýsas-ý enbiyÃ¢)da kýrksekizinci sahÃ®fede diyor ki, (ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• dedelerinden birinin i
olsa, yÃ¢hud bir kabÃ®le iki kola ayrýlsa, HÃ¢tem-Ã¼l-EnbiyÃ¢nýn â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• soyu, en þerefl
olan tarafda bulunurdu. Her asrda, onun dedesi olan zÃ¢t, yÃ¼zÃ¼ndeki nÃ»rdan belli olurdu. ÝsmÃ¢â€™Ã®l aleyhisselÃ¢mýn
alnýnda da bu nÃ»r vardý. SabÃ¢h yýldýzý gibi parlardý. Bu nÃ»r, ona babasýndan kalmýþ, bundan da evlÃ¢dlarýna geÃ§erek,
ve NizÃ¢ra gelmiþdi.

NizÃ¢r, az birþey demekdir. BÃ¶yle adlanmasý þÃ¶yle olmuþdur: Bu dÃ¼nyÃ¢ya gelince, babasý Meâ€™add, oðlunun alnýndak
gÃ¶rÃ¼p sevinmiþ, bÃ¼yÃ¼k ziyÃ¢fet vermiþ ve bÃ¶yle oðul iÃ§in, bu kadar ziyÃ¢fet az birþeydir demekle, oðlunun adý NizÃ¢r
kalmýþdý. Bu nÃ»r, Muhammed aleyhisselÃ¢mýn nÃ»ru idi. Ã‚dem aleyhisselÃ¢mdan beri, evlÃ¢ddan evlÃ¢da geÃ§erek, asl
sÃ¢hibi olan HÃ¢tem-Ã¼l-EnbiyÃ¢ hazretlerine gelmiþdir.

BÃ¶ylece, Ã‚dem oðullarý iÃ§inde, Muhammed aleyhisselÃ¢mýn nÃ»runu taþýyan, seÃ§ilmiþ bir soy vardý ki, her asrda, bu soyd
olan zÃ¢týn yÃ¼zÃ¼ pekÃ§ok gÃ¼zel ve parlak olurdu. Bu nÃ»r ile, kardeþleri arasýnda belli olur, iÃ§inde bulunduðu kabÃ®le,
baþka kabÃ®lelerden dahÃ¢ Ã¼stÃ¼n, dahÃ¢ þerefli olurdu).

6 â€” ÞÃ¼â€™arÃ¢ sÃ»resi, ikiyÃ¼zondokuzuncu Ã¢yetinde meÃ¢len, (Sen, yaâ€™nÃ® Senin nÃ»run, hep secde edenlerden
sana inkýlÃ¢b etmiþ, ulaþmýþdýr) buyuruldu. Ehl-i sÃ¼nnet Ã¢limleri â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhim ecmaâ€™Ã®nâ€•, bu Ã
tefsÃ®r ederken, (BÃ¼tÃ¼n ana ve babalarýnýn mÃ¼â€™min ve gÃ¼nÃ¢hsýz olduðunu) anlamýþlardýr. (EshÃ¢b-ý kirÃ¢m) ki
bildirildiði gibi, Ehl-i sÃ¼nnet bÃ¼yÃ¼klerini þÃ®â€™Ã® sananlar, (Bunlar, þÃ®â€™Ã®lerin sÃ¶zÃ¼dÃ¼r) diyenler de vardýr.

Ehl-i sÃ¼nnetin bÃ¼yÃ¼kleri â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhim ecmaâ€™Ã®nâ€• buyuruyor ki: Babasý AbdÃ¼llah ile anasý Ã‚
ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€• dÃ®ninde idi. Yaâ€™nÃ®, mÃ¼â€™min idi. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn, bu ikisini diriltip Peygamb
â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• kelime-i þehÃ¢det iþitmeleri ve sÃ¶ylemeleri, Ã®mÃ¢na gelmek iÃ§in deðil, bu Ã¼mmetden
þereflenmeleri iÃ§indi. (AkrabÃ¢na dÃ¼Ã¢ etme!) Ã¢yet-i kerÃ®mesi, EbÃ» TÃ¢lib iÃ§in idi. Ana ve babasý iÃ§in deðildi. ÝmÃ¢
aâ€™zamýn (Fýkh-ý ekber) kitÃ¢býnýn, elimizde bulunan tercemelerinde, bu ikisinin, Ã®mÃ¢nsýz Ã¶ldÃ¼ðÃ¼ yazýlý ise de, Ým
kendi eli ile yazdýðý kitÃ¢bda, Ã®mÃ¢nla Ã¶ldÃ¼kleri yazýlýdýr. Sonradan, dÃ¼þmanlarýn bir (mÃ¢) silerek, bu yanlýþlýðýn kas
anlaþýlmýþdýr.

ÝmÃ¢m-ý aâ€™zam EbÃ» HanÃ®fenin â€œrahmetullahi aleyhâ€• el yazýsý ile olan (Fýkh-ý Ekber) kitÃ¢bý, emÃ®rÃ¼lmÃ¼â€™
â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• mubÃ¢rek elleri ile yazdýðý ve þehÃ¢det kaný ile boyanmýþ olan Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®min bir kýsmý i
HÃ¼lÃ¢gÃ¼nÃ¼n BaðdÃ¢d þehrini yakýp, sekizyÃ¼zbinden ziyÃ¢de mÃ¼slimÃ¢ný Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ðÃ¼ altýyÃ¼zellialtý senesin
baþka kýymetli kitÃ¢blar ile birlikde Semerkanda gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼þ, burasýnýn da, 1284 [m. 1868] senesinde, Ruslarýn
idÃ¢resine geÃ§mesi ile, bu kitÃ¢blar Petersburg þehrine nakl ve oranýn meþhÃ»r kÃ¼tÃ¼bhÃ¢nesine konup ehemmiyyet ile
saklandýðýný (KÃ¢mÃ»s-Ã¼l aâ€™lÃ¢m) sÃ¢hibi ÞemseddÃ®n SÃ¢mÃ® beð â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• Semerkand k
bildirmekdedir. 1335 [m. 1917] de Ufa þehrine ve 1341 [m. 1923] de oradan Taþkendde hÃ¢ce UbeydÃ¼llah-ý AhrÃ¢r
cÃ¢miâ€™ine nakl edildi.

HalÃ®fe Ã–mer-Ã¼l FÃ¢rÃ»k ve OsmÃ¢n-ý ZinnÃ»reyn ve AlÃ®yy-Ã¼l MÃ¼rtedÃ¢nýn â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¼mâ€•
elleri ile yazýlmýþ olan Mushaf-ý þerÃ®flerden baâ€™zý sahÃ®feleri, Ýstanbulda, SÃ¼leymÃ¢niyye cÃ¢miâ€™i þerÃ®fi yanýnd
mÃ¼zesinde mevcÃ»ddur. ArzÃ» edenler gÃ¶rebilir.

ÝslÃ¢m dÃ®nine inanmýyanlar, vaktÃ®le AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn TevrÃ¢t ve ÝncÃ®l kitÃ¢blarýný deðiþdirdikleri gibi, zemÃ¢n zem
bÃ¼yÃ¼klerinin kitÃ¢blarýna da el uzatdý. MeselÃ¢, MuhyiddÃ®n-i ArabÃ®nin â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• (FÃ¼sÃ»s) v
(FÃ¼tÃ»hÃ¢t) kitÃ¢blarýna baâ€™zý þeyler karýþdýrdýlar ise de, az zemÃ¢nda meydÃ¢na Ã§ýkarýldý. BÃ¼yÃ¼k Ã¢lim AbdÃ¼
Þaâ€™rÃ¢nÃ® â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• (KibrÃ®t-i ahmer) ve (ElyevÃ¢kÃ®t) kitÃ¢blarýnda bunu Ã®zÃ¢h etmekdedir
islÃ¢miyyeti, genÃ§lere yanlýþ ve bozuk olarak tanýtmak siyÃ¢seti her tarafda iþlemekde, bunlarý susduracak hakÃ®kÃ® bir din
Ã¢liminin dÃ¼nyÃ¢da kalmamýþ gibi olduðu gÃ¶rÃ¼lmekdedir.
CelÃ¢leddÃ®n-i RÃ»mÃ® â€œkuddise sirruhâ€•, bu sebebden dolayý (MesnevÃ®)sini nazm þeklinde yazarak, dÃ¼þmanlarýn
deðiþdirmesine imkÃ¢n býrakmamýþdýr.

Ýbni Ã‚bidÃ®n â€œaleyhirrahmeâ€•, (DÃ¼rr-Ã¼l-muhtÃ¢r) þerhinde, kÃ¢firin nikÃ¢hýný anlatmaða baþlarken ve HamevÃ® â€œ
teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• (EþbÃ¢h) hÃ¢þiyesinde (Hazar-vel-ibÃ¢ha) bahsinde ve (Mirâ€™Ã¢t-i kÃ¢inÃ¢t)da, islÃ¢m Ã¢limlerinin Ã§eþid
anlatarak, buyuruyorlar ki: (HakÃ®kati anlýyan bÃ¼yÃ¼k Ã¢limlere gÃ¶re, Peygamberimizin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€
ve babasýnýn Ã®mÃ¢nlý olup olmadýðýný konuþmamalý ve konuþurken edebi gÃ¶zetmelidir. HadÃ®s-i þerÃ®fde, (Ã–lÃ¼leri kÃ
dirileri incitmeyiniz) buyuruldu. Bunu konuþmamak, Ã¶ðrenmemek insana zarar vermez ve kabrde ve kýyÃ¢metde
sorulmýyacakdýr). Yine buyuruyorlar ki, (AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, Peygamberimize ikrÃ¢m ederek, vedÃ¢â€™ haccýnda ana babasýný
diriltdi. ResÃ»lÃ¼ne Ã®mÃ¢n etdiler. Bunu, KurtubÃ®nin ve Muhammed bin EbÃ» Bekr ibni NÃ¢sýr-Ã¼d-dÃ®nin bildirdikleri
sahÃ®h hadÃ®s beyÃ¢n buyurmakdadýr. BenÃ®-ÝsrÃ¢Ã®lin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ðÃ¼ kimseyi diriltip kÃ¢tilini haber vermesi ve ÃŽsÃ¢
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aleyhisselÃ¢mýn ve Muhammed aleyhisselÃ¢mýn dÃ¼Ã¢larý ile nice mevtÃ¢larý diriltmesi de bÃ¶yle ikrÃ¢m idi. (Cehennemlik
olanlar iÃ§in benden magfiret isteme!) meÃ¢lindeki Ã¢yetin ResÃ»lullahýn mubÃ¢rek ana ve babasý iÃ§in olduðu sÃ¶zÃ¼ doðru
deðildir. (MÃ¼slim)in bildirdiði (Babam ve baban ateþdedirler) hadÃ®s-i þerÃ®fi ictihÃ¢d ile sÃ¶ylenmiþ idi. ÃŽmÃ¢nlý olduklarý
sonradan bildirildi). (AhvÃ¢l-i etfÃ¢l-il-mÃ¼slimÃ®n) kitÃ¢býnda, HadÃ®ce â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€•nýn iki Ã§ocuðu iÃ§in de
buyurmuþdu. Cehennemde olmadýklarý sonradan bildirildi demekdedir.

Ã‚yet-i kerÃ®me ve hadÃ®s-i þerÃ®flerden anlaþýldýðý ve binlerce islÃ¢m kitÃ¢býnda yazýldýðý Ã¼zere, Peygamberimizin â€œ
aleyhi ve sellemâ€• analarý ve babalarý arasýnda bulunmakla þereflenen bahtiyÃ¢rlarýn hepsi, zemÃ¢nlarýnýn ve memleketlerin
asÃ®l, en þerÃ®f, en cemÃ®l, en temiz zÃ¢tlarý idi. Hep azÃ®z, mÃ¼kerrem ve muhterem idi. ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn ba
da, bÃ¶ylece, mÃ¼â€™min idi ve fenÃ¢ ahlÃ¢kdan ve Ã¢dÃ®, Ã§irkin sýfatlardan uzak idi. KÃ¢fir olan Ã‚zer, babasý deðil, amc

Ã‚l-i ÝmrÃ¢n sÃ»resinin baþýnda bildirildiði Ã¼zere, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®min Ã¢yetleri iki dÃ¼rlÃ¼dÃ¼r: Biri, (MuhkemÃ¢t) olup
aÃ§ýk, meydÃ¢nda olan Ã¢yetlerdir. Ýkincisi (MÃ¼teþÃ¢bihÃ¢t) olup, maâ€™nÃ¢sý kapalý olan Ã¢yetlerdir. Bunlara gÃ¶rÃ¼len
meþhÃ»r olan maâ€™nÃ¢yý vermeyip, meþhÃ»r olmýyan maâ€™nÃ¢ verilir. Bunlarýn aÃ§ýk ve meþhÃ»r maâ€™nÃ¢larýný ve
islÃ¢miyyete uygun olmazsa, meþhÃ»r olmýyan maâ€™nÃ¢ vermek, yaâ€™nÃ® (Teâ€™vÃ®l) etmek Ã®cÃ¢b eder. AÃ§ýk ma
gÃ¼nÃ¢h olur. MeselÃ¢, tefsÃ®r Ã¢limleri (Yed), yaâ€™nÃ® (el) kelimesine (kudret), gÃ¼cÃ¼ yetmek maâ€™nÃ¢sýný vermiþl
bunlar gibi, Enâ€™Ã¢m sÃ»resinde meÃ¢l-i þerÃ®fi, (ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€• babasý Ã‚zere dediði zemÃ¢n...) olan
yetmiþdÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã¢yet-i kerÃ®mesine de, aÃ§ýk maâ€™nÃ¢sý verilemez. Ã‡Ã¼nki, Ã‚zer kelimesi, (baba) kelimesinin atfolduðu (BeydÃ¢vÃ®) â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• tefsÃ®rinde yazýlýdýr. Bir kimsenin iki ismi olup, bu iki ism, birlikde sÃ¶
vakt, birinin meþhÃ»r olmadýðý, ikincisinin meþhÃ»r olduðu anlaþýlýr. MeþhÃ»r olmýyan birincisindeki kapalýlýðý aÃ§ýklamak iÃ
zikr edilir. Bu ikincisine, (Atf-ý beyÃ¢n) denir. ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€• iki kimseye baba demekdedir. Birisi, kendi baba
diðeri, baba dediði baþkasýdýr. ÃŽcÃ¢z, belÃ¢gat ve fesÃ¢hat kÃ¢â€™idelerine gÃ¶re, Ã¢yet-i kerÃ®menin maâ€™nÃ¢sý (ÝbrÃ
â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, Ã‚zer olan babasýna dediði zemÃ¢n) demekdir. BÃ¶yle olmasaydý, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mde, (Babasý Ã
zemÃ¢n) demeyip, (Ã‚zere dediði zemÃ¢n) veyÃ¢ (Babasýna dediði zemÃ¢n) demek yetiþirdi. Ã‚zer, kendi babasý olsaydý, (Bab
kelimesi fazla olurdu.

MÃ»sÃ¢ aleyhisselÃ¢mýn dÃ®ninin devÃ¢m etdiði binsekizyÃ¼z sene iÃ§inde, TevrÃ¢t Ã¢limlerinin hepsi ve ÃŽsÃ¢ aleyhisselÃ
havÃ¢rÃ®leri ve bunlara tÃ¢biâ€™ olan papaslar, Ã‚zerin asl baba olmayýp, ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn amcasý olduðunu
sÃ¶ylemiþlerdir. TevrÃ¢t ve ÝncÃ®lin deðiþdirilmiyen eski yazmalarýndan anlaþýldýðýna gÃ¶re, ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn a
ismi TÃ¢ruh idi. Baâ€™zý cÃ¢hillerin yazdýðý gibi, TÃ¢ruh kelimesi, Ã‚zer isminin ibrÃ¢nÃ® karþýlýðý deðildir. Yaâ€™nÃ®, ikisi
deðildir. Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mde, TevrÃ¢t ve ÝncÃ®le uygun Ã¢yet-i kerÃ®meler Ã§okdur. HindistÃ¢ndaki islÃ¢m Ã¢limlerinde
Rahmetullah efendi â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€•, (BeyÃ¢n-Ã¼l-hak) kitÃ¢býnýn tÃ¼rkÃ§e tercemesi, otuzuncu sahÃ®fes
diyor ki, (Nesh, yaâ€™nÃ® AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn deðiþdirmesi, yalnýz emrlerde ve yasaklarda olur. ÝmÃ¢m-ý BegavÃ®, (Meâ€™
tenzÃ®l) tefsÃ®rinde: Nesh, kýsas ve haberlerde olmaz. [Fen bilgilerinde ve hesÃ¢b ile bulunan bilgilerde de olmaz.] Yalnýz,
emr ve yasaklarda olur, demekdedir. Nesh; emr ve yasaklarý deðiþdirmek demek deðildir. Bunlarýn yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k zemÃ¢nlarýný
bitdiðini haber vermek demekdir. Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®m, TevrÃ¢týn ve ÝncÃ®lin hepsini deðil, birkaÃ§ yerini nesh etmiþ,
yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kden kaldýrmýþdýr). [Birinci kýsm, otuzbeþinci maddedeki yirmiikinci mektÃ»bun sonunda da, nesh hakkýnda bilgi
vardýr.] Bu Ã¢yet-i kerÃ®meyi, bu bakýmdan da, teâ€™vÃ®l etmek lÃ¢zým gelmekdedir.

Bekara sÃ»resinde, Yaâ€™kÃ»b aleyhisselÃ¢ma, Ã§ocuklarýnýn (Ve senin babalarýn ÝbrÃ¢hÃ®m ve ÝsmÃ¢â€™Ã®l ve Ýshak
dedikleri meÃ¢lindeki yÃ¼zotuzÃ¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¢yet-i kerÃ®meden, ÝsmÃ¢â€™Ã®l aleyhisselÃ¢mýn, Yaâ€™kÃ»b aleyhisselÃ
olduðu anlaþýlmakdadýr. HÃ¢lbuki, Yaâ€™kÃ»b â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, Ýshak â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn, bu ise, ÝbrÃ¢hÃ®m â€
â€œaleyhisselÃ¢mâ€• da, ÝsmÃ¢â€™Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn kardeþidir. Þu hÃ¢lde, ÝsmÃ¢â€™Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ
amcasýdýr. Demek ki, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mde amcaya, baba denilmekdedir. ArabÃ®nin Ã§eþidli lÃ¼gatlarýnda, amcalara, ba
denildiði, tefsÃ®r kitÃ¢blarýnda, bu Ã¢yetin tefsÃ®rinde yazýlýdýr. Peygamberimizin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• bir kÃ¶
ve amcasý EbÃ» TÃ¢lib ve EbÃ» Lehebe ve AbbÃ¢sa Ã§ok defâ€™a baba dediði, kitÃ¢blarda yazýlýdýr. Her milletde, her lisÃ¢n
zemÃ¢n, amcalara, Ã¼vey baba ve kayýn pederlere ve her hÃ¢mÃ® ve yardýmcýya baba denilmesi Ã¢det hÃ¢lindedir. Hem de
Ã‚zer, ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn hem amcasý, hem de Ã¼vey babasý idi. FÃ®rÃ»zÃ¢bÃ¢dÃ® de, (KÃ¢mÃ»s)da bÃ
bildirerek: (Ã‚zer, ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn amcasýnýn ismidir. Babasýnýn ismi TÃ¢ruhdur), diyor. Din kitÃ¢blarýnýn
beyÃ¢ný karþýsýnda, (Ã‚zerin amca olmasý kavli zaâ€™Ã®fdir. Kuvvetli kavle gÃ¶re, Ã‚zer babasýdýr) demek, zaâ€™Ã®f ve Ã§
sÃ¶zdÃ¼r. Ã‚limlerin sÃ¶zlerindeki inceliði anlamamak olur.

(BeydÃ¢vÃ®) tefsÃ®rinde, Enâ€™Ã¢m sÃ»resinin yetmiþdÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã¢yet-i kerÃ®mesine, gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ðÃ¼ gibi maâ€™n
etmemesi, [ve (RÃ»h-ul-beyÃ¢n)da bu Ã¢yet-i kerÃ®meye ve Tevbe sÃ»resinin yÃ¼zonbeþinci Ã¢yetine yanlýþ teâ€™vÃ®l yap
bir sened olamaz ve mÃ¼fessirlerin, muhaddislerin, mÃ¼tekellimÃ®nin ve SÃ´fiyye-i aliyyenin sÃ¶z birliðini bozamaz. Ã‡Ã¼nki,
Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®min hakÃ®kÃ® tefsÃ®rini yapan, doðru maâ€™nÃ¢sýný veren, ancak Muhammed â€œaleyhisselÃ¢mâ€•d
þerÃ®fleridir. EshÃ¢b-ý kirÃ¢mdan â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¼m ecmaâ€™Ã®nâ€• ve TÃ¢biâ€™Ã®n-i izÃ¢mdan hiÃ§bi
iþitince, Ã‚zerin, baba olduðunu hÃ¢týrlarýna bile getirmemiþ ve sÃ¶ylememiþdir. Amcasý olduðunu anlamýþlardýr. Ehl-i sÃ¼nne
iâ€™tikÃ¢dý bÃ¶yledir.

(FetÃ¢vÃ¢-i Hayriyye) sonunda buyuruyor ki, [(KÃ¢mÃ»s)da diyor ki, Ã‚zer, ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn amcasýnýn adýdýr.
Babasýnýn ismi TÃ¢ruhdur. (TÃ¢rÃ®h-i HanbelÃ®)de, ÝbrÃ¢hÃ®m bin TÃ¢ruh diyor. Ã‚zer, TÃ¢ruhun adýdýr diyor. (CelÃ¢leyn)
tefsÃ®rinde, Ã¢yet-i kerÃ®medeki Ã‚zer ismi iÃ§in, TÃ¢ruhun lakabýdýr, yaâ€™nÃ® soyadýdýr diyor. Ýbni Hacer, (Hemziyye) þ
(Ã‚zer kÃ¢fir idi. Bunun ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn babasý olduðu, Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mde bildiriliyor. KitÃ¢blý olan Ã¼mm
ÝbrÃ¢hÃ®m aleyhisselÃ¢mýn Ã¶z babasý deðildi, amcasý idi diyorlar. Ã‡Ã¼nki, Arablar, amcaya baba derler. Kurâ€™Ã¢n-ý ke
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amcaya baba denilmiþdir. Yaâ€™kÃ»b â€œaleyhisselÃ¢mâ€• iÃ§in (Baban ÝbrÃ¢hÃ®min ve ÝsmÃ¢â€™Ã®lin Rabbi) buyurulm
ÝsmÃ¢â€™Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, Yaâ€™kÃ»b aleyhisselÃ¢mýn babasý deðildi, amcasý idi. Ã‚limlerin sÃ¶zleri birbirine uy
þerÃ®flere uymak iÃ§in, Ã¢yet-i kerÃ®meyi teâ€™vÃ®l etmek vÃ¢cib olur. BeydÃ¢vÃ® ve baþkalarý tesÃ¢hÃ¼l ederek, Ã¢yetteâ€™vÃ®l etmemiþlerdir) diyor].

AbdÃ¼l-Ehad NÃ»rÃ® efendi, ResÃ»lullahýn ana ve babasýnýn mÃ¼slimÃ¢n olduklarýný isbÃ¢t iÃ§in ayrýca bir risÃ¢le yazmýþ
risÃ¢le tÃ¼rkÃ§e olup, onsekiz sahÃ®fedir. SÃ¼leymÃ¢niyye kÃ¼tÃ¼bhÃ¢nesi Esâ€™ad efendi kýsmýnda [3612] numarada
mevcÃ»ddur.

ÝmÃ¢m-ý SÃ¼yÃ»tÃ® â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• (KitÃ¢b-Ã¼d-derc-il-mÃ¼nÃ®fe) kitÃ¢býnda, Ã‚zerin, ÝbrÃ¢hÃ®m al
babasý olmadýðýný, amcasý olduðunu vesÃ®kalarla isbÃ¢t etmekdedir. Bu kitÃ¢b, SÃ¼leymÃ¢niyye kÃ¼tÃ¼bhÃ¢nesinin (ReÃ
Ã¼l-kÃ¼ttÃ¢b MustafÃ¢ efendi) kýsmýnda, [1150] numarada vardýr.

(EnvÃ¢r-Ã¼l-Muhammediyye)de diyor ki, hazret-i AlÃ®nin â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€• bildirdiði hadÃ®s-i þerÃ®fde, (Ã‚de
aleyhisselÃ¢mdan babam AbdÃ¼llaha gelinceye kadar, hep nikÃ¢hlý ana babalardan geldim. HiÃ§bir babamýn nikÃ¢hsýz,
yaâ€™nÃ® zinÃ¢ ile Ã§ocuðu olmadý) buyuruldu. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, AdnÃ¢na kadar olan yirmibi
ismini bildirdi ki, þunlardýr:

ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• babasý AbdÃ¼llahdýr. AbdÃ¼llahýn babalarý sýra ile, AbdÃ¼lmutta
HÃ¢þim ve AbdÃ¼-MenÃ¢f ve Kusayy ve KilÃ¢b ve MÃ¼rre ve KÃ¢â€™b ve LÃ¼veyy ve GÃ¢lib ve Fihr ve MÃ¢lik ve Nadr ve
KinÃ¢ne ve Huzeyme ve MÃ¼drike ve ÝlyÃ¢s ve Mudar ve NizÃ¢r ve Meâ€™add ve AdnÃ¢n. Bunlarýn hepsi, kitÃ¢býmýzýn son
harf sýrasý ile yazýlarak, kýsaca bilgi verilmiþdir.

(FusÃ»s) þÃ¢rihi AbdÃ¼llah-ý RÃ»mÃ®, (MetÃ¢liâ€™un-nÃ»r) kitÃ¢býndaki ecdÃ¢d-ý PeygamberÃ®yi tezkiye yazýlarý (Niâ€™
kitÃ¢býmýzda neþr edilmiþdir.

ÝslÃ¢mÃ® ilmlerin, TefsÃ®r ve HadÃ®s ve Fýkh ve Tesavvuf kýsmlarýnda derin bilgisi olan ve Ã§ok kýymetli kitÃ¢blarý ile insan
bÃ¼yÃ¼k hizmet eden, ebedÃ® seâ€™Ã¢det yolunu gÃ¶steren, SenÃ¢ullah-ý DehlevÃ® [PÃ¢ni-pÃ¼tÃ®] hazretleri, (TefsÃ®rMazherÃ®)nin birinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cildlerinde buyuruyor ki, Enâ€™Ã¢m sÃ»resindeki (Ã‚zer) kelimesi, (EbÃ®hi) kelimesinin
beyÃ¢nýdýr. Ã‚zerin, ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn babasý deðil, amcasý olduðunu bildiren haberler dahÃ¢ doðrudur. A
amcaya baba denilir. Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mde de, ÝsmÃ¢â€™Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€•a, Yaâ€™kÃ»b â€œaleyhisselÃ¢mâ€•
amcasýdýr. Ã‚zerin asl ismi (NÃ¢hÃ»r) idi. NÃ¢hÃ»r, dedelerinin hak dÃ®ninde idi. NemrÃ»dun vezÃ®ri olunca, dÃ®nini dÃ¼nyÃ
deðiþerek kÃ¢fir oldu. FahreddÃ®n-i RÃ¢zÃ® ve selef-i sÃ¢lihÃ®nden Ã§oðu da, Ã‚zerin amca olduðunu, bildirdiler. ZerkÃ¢nÃ®
â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€•, (MevÃ¢hib-i ledÃ¼nniyye)yi þerh ederken, Ýbni Hacer-i HiytemÃ®nin â€œrahmetullahi teÃ¢
(Ã‚zerin amca olduðunu, Ehl-i kitÃ¢b ve tÃ¢rÃ®hciler sÃ¶zbirliði ile bildirmiþlerdir) sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vesÃ®ka olarak yazmýþdýr. ÝmÃ
SÃ¼yÃ»tÃ®, Ã‚zerin baba olmadýðýný, ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn babasýnýn TÃ¢ruh olduðunu, Ýbni AbbÃ¢s â€œr
anhÃ¼mÃ¢â€• bildirdi, diyor. Ýbni AbbÃ¢sýn bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼, MÃ¼cÃ¢hid ve Ýbn-i CerÃ®r ve SÃ¼ddÃ®, senedleri ile bildirmiþ
Ýbni MÃ¼nzirin tefsÃ®rinde de Ã‚zerin amca olduðu aÃ§ýkca bildirildiðini yine SÃ¼yÃ»tÃ® haber vermekdedir. ÝmÃ¢m-ý SÃ¼y
ResÃ»lullahýn, Ã‚dem â€œaleyhisselÃ¢mâ€•a kadar bÃ¼tÃ¼n dedelerinin mÃ¼slimÃ¢n olduklarýný bildiren bir risÃ¢le yazmýþd
olmakla berÃ¢ber, Muhammed bin Ýshak ve DahhÃ¢k ve KelbÃ®, Ã‚zerin ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn babasý olduðun
de TÃ¢ruh olduðunu sÃ¶ylediler. Yaâ€™kÃ»b â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn da, iki ismi vardý. Ýkincisi ÝsrÃ¢Ã®l idi dediler. MukÃ¢til
da, Ã‚zer, ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn babasý TÃ¢ruhun lakabýdýr dediler. BegavÃ®nin bildirdiði gibi, AtÃ¢, Ýbni AbbÃ
veriyor ki, ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, anasýný babasýný merak etdi. Bekara sÃ»resinin yÃ¼zondokuzunc
gelerek, (Cehennem ehlinin hÃ¢linden sorma!) buyuruldu. Fekat, Ýbn-i CerÃ®r, bu haberin kuvvetli olmadýðýný bildirdi. Eðer doð
dersek, Ýbni AbbÃ¢s â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhâ€• kendi zan etdiðini haber vermiþdir. Zanný da doðru olsa, anasýnýn baba
Cehennemde olduklarý aÃ§ýkÃ§a bildirilmemekdedir. Cehennemde olsalar da, yine kÃ¢fir olduklarý sÃ¶ylenemez. Ã‡Ã¼nki,
mÃ¼â€™minlerden de Cehenneme gidecekler olacakdýr. HadÃ®s-i þerÃ®fde, (Ben sizin en iyiniz olduðum gibi, babam da,
babalarýnýzdan dahÃ¢ iyidir) buyuruldu. (TefsÃ®r-i MazherÃ®)den terceme temÃ¢m oldu.

(UyÃ»n-Ã¼l-besÃ¢ir)de, (El-hazar) kýsmýnda bildiriyor ki: (MÃ¢likÃ® Ã¢limlerinden kÃ¢dÃ® EbÃ» Bekr ÝbnÃ¼l-arabÃ® â€œrah
teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€•, ResÃ»lullahýn anasýnýn, babasýnýn Cehennemde olduðunu sÃ¶yliyen melâ€™Ã»ndur buyurdu. Her mÃ¼slim
ResÃ»lullahý incitecek birþey sÃ¶ylemekden sakýnmasý lÃ¢zýmdýr. Onu incitene AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ laâ€™net etdi. Dedelerine kÃ
demekden dahÃ¢ bÃ¼yÃ¼k incitmek olamaz!).

Â (El mÃ¼stened)in, otuzÃ¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sahÃ®fesinde, (Ã‚zerin, ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•ýn babasý olmadýðýný, am
imÃ¢m-ý SÃ¼yÃ»tÃ® isbÃ¢t etmekdedir. (Babam ve baban Cehennemdedirler) hadÃ®s-i þerÃ®fi, EbÃ» Lehebin Cehennemde
olduðunu bildirmekdedir) demekde, yÃ¼zyetmiþbeþinci sahÃ®fesinde, SÃ¼yÃ»tÃ®ye dil uzatan AlÃ®-yÃ¼lkÃ¢rÃ®ye vesÃ®ka
cevÃ¢b vermekdedir. Bu sahÃ®felerinin tercemesi (FÃ¢ideli Bilgiler) kitÃ¢býnýn (Din adamý bÃ¶lÃ¼cÃ¼ olmaz) kýsmýnda yazý
Gelip bekÃ¢ behÃ¢rýndan, bu fenÃ¢da kýþý bulduk,
atomlardan tÃ¢ Arþa dek, þaþýlacak iþi bulduk.
DÃ¼þÃ¼p gurbet Ã¢lemine, þaþkýn þaþkýn dolaþýrken,
hasta rÃ»ha hayÃ¢t veren, teâ€™sÃ®rli bakýþý bulduk.
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Herbir sÃ¶zÃ¼ hakÃ®katdan haber verir Ã¢þýklara,
þÃ¼kÃ¼r, hayret diyÃ¢rýna, varan bir akýþý bulduk.
Ne kelÃ¢m o, ne bakýþ o, aklýn Ã¼stÃ¼ bir varlýk o,
onun ayak tozlarýný, kalb derdine aþý bulduk.
Maddeleri inceleyip, temÃ¢þÃ¢ eyledik birbir,
hepsini ayný mÃ®â€™mÃ¢rýn, dÃ¼zgÃ¼n bir yapýþý bulduk.
Atdýk herþeyi aradan, temizlendik mÃ¢sivÃ¢dan,
eserlerden, nakýþlardan, Ã§ok þÃ¼kÃ¼r NakkÃ¢þý bulduk.
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