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Öz 
Kırım’dan Amasya’ya göç eden ve son iki asırda gerçekleştirdikleri ilmî faaliyetleri ile tanınan Mecdîzâde ailesine mensup olan Mehmed 

Sabri Yetkin, âlim, şâir ve fâzıl bir şahsiyettir. Millî Mücadele dönemi din adamlarından Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin’in oğlu ve 
aynı zamanda halefi olan Mehmed Sabri Yetkin, nitelikli bir eğitimden geçmiştir. Başta babası olmak üzere dönemin meşhur ulemâsından farklı ilim 
dallarında icazet alan Mehmed Sabri Yetkin, muallimlik ve çeşitli memurluklardan sonra 1942-1962 yılları arasında Amasya Müftüsü olarak görev 
yapmıştır. Tefsir, fıkıh, edebiyat, tasavvuf ve ahlâk gibi alanlarda eserler kaleme alan müellifin, bu alanlarda telif, tercüme ve şerhleri bulunmaktadır. 
İlmî disiplin ve ciddiyetiyle maruf olan Mehmed Sabri Yetkin, Amasya Müftüsü olarak görev yaptığı süre zarfında irşat ve tebliğ vazifesinin yanında 
ilmî faaliyetlerine de devam etmiştir.  

Bu çalışmada Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in, İslam’ın adalet anlayışı üzerine Nahl Sûresi 90. âyeti çerçevesinde telif ettiği 
Risâle-i Mevʻize’si üzerinde durulmuştur. 20. asrın ortalarında Müftü Mehmed Sabri Yetkin tarafından Amasya’da Cuma kürsüsünde yapılan bir 
vaʻzın genişletilerek bir mevʻize risâlesi şeklinde kaleme alınan eser, adalet ve zulüm kavramları üzerine bina edilmiştir.  Öncelikle müellifin 
risâlesinin fikrî arka planını göstermeye çalıştığımız Risâle-i Mevʻize adlı eserin konusu ve muhtevası üzerine durulmuştur. Daha sonra ise eserin 
transkripsiyonlu metni verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mevʻize, Va‘z, Tefsir, Ömer b. Abdülaziz, Adalet. 
 
Abstract 
Mehmed Sabri Yetkin was a proficient, scholar, poet and virtuous person. He was a member of the Majdizadeh family who immigrated 

from Crimea to Amasya and and had been known for his scientific activities in the last two centuries. Mehmed Sabri, son of Amasya Mufti 
Abdurrahman Kamil Yetkin, one of the religious men of the National Struggle period, and also his successor, had undergone a competent, qualified 
education. Mehmed Sabri Yetkin, who received diploma in different branches of science from the famous scholars of the period and especially from 
his father, served as the Mufti of Amasya between 1942-1962 after his duties as teacher and public servant. The author of works such as Tafsir, Fiqh, 
Literature, Sufism and Ethics, had also written boks and commentaries besides translations in these fields. Known with his scientific discipline and 
seriousness, Mehmed Sabri Yetkin served as the mufti of Amasya and continued his scientific activities besides spiritual guidance and dawah. 

This study focused on the Risale-i Mav’iza, which was compiled by Mehmed Sabri Yetkin about the understanding of Islam’s justice 
within the frame of Surah Nahl 90. This treatise, which Mufti Mehmed Sabri Yetkin wrote as a Risale-i Mav’iza by extending a Friday sermon in 
Amasya, was built on the concepts of justice and oppression. First of all, the subject and content of the Risale-i Mav’iza, which was attempted to 
portray the intellectual background of writer, were discussed. Then, the transcribed version of the treatise was provided. 

Keywords: Mevʻiza, Sermon, Tafsir, Omar b. Abd al-Aziz, Justice. 
 
 
 
Giriş 
Türk toplumunun yaşadığı en büyük değişimlerden biri olarak telakki edilen İslamlaşma, sosyal ve kültürel 

yapıyı değiştirip dönüştürdüğü gibi, dil ve estetik anlayışının da yenilenip zenginleşmesini sağlamıştır. Türklerin kitleler 
hâlinde İslam’ı din olarak kabul etmesi neticesinde edebiyat ve din ilişkisi birbirinden koparılamaz bir mahiyete 
bürünmüştür. İslamlaşma neticesinde büyük bir kültür değişimi yaşanmış, İslamla yoğrulan Türk kültürünün estetik 
anlayışı, dünya görüşü, yaratılış telakkisi ve varlık tasavvuru gelişip dönüşmüştür. Dinî kaynağa dayanan edebî eserler 
iki ana koldan gelişim göstermeye başlamıştır. Bu iki ana koldan birisi, doğrudan dinî muhtevalı eserleri açıklamayı ve 
öğretmeyi hedef alan diğeri ise, dinî duygu ve tecrübeyi aktaran edebî eserler olmak üzere, kendi içinde pek çok tür 
oluşturarak gelişip zenginleşmiştir (Kemikli, 2018, 15-36). 

Türklerin Müslümanlığı kabulünden sonra değişen ve genişleyen kültür telakkisinin bir sonucu olarak telif 
edilen dinî-edebî eserler, Türk İslam Edebiyatı şeklinde isimlendirilen ve günümüze kadar devam eden bir sahanın 
doğmasını sağlamıştır. İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnetten doğan dinî-tasavvufî anlayışın bir yansıması 
olarak bu alanda pek çok tür ortaya çıkmıştır. İslam’ı kabul eden kitleleri bilgilendirici, eğitici bir araç olarak kullanılan 
dilin imkanlarıyla dinî, ahlâkî, tasavvufî ve buna benzer alanlarda manzum ve mensur eserler telif edilmiştir. Müslüman 
olan kitleleri bilgilendirme, eğitme, nasihat ve öğüt verme maksadıyla telif edilen ilk Türk İslam Edebiyatı sahası 
eserleri, ahlâkî, siyasî ve içtimaî esasların telkininde mühim bir rol üstlenmiştir (Şener-Yıldız, 2003, 33-41; Genç, 2007, 
60-83; Kemikli, 15-30). 

Nasihat, öğüt ve ibret verici sözlerle hikmetli söz söyleme, sözlü kültürden yazılı kültüre oradan da Türk İslam 
Edebiyatı sahasına intikal etmiştir. Özellikle atasözleri ile belli bir söyleyiş tarzına bürünen öğüt verme geleneği, ilk 
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dönem telif edilen eserlerde de hem manzum hem de mensur biçimde ürün vermeye devam etmiştir. Türk İslam 
Edebiyatı sahasında telif edilen ilk eserlerden olan Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inden günümüze pek çok öğüt 
kitabı kaleme alınmıştır (Bilgin, 1994, 199-202). İslam öncesi ve sonrası sözlü ve yazılı kültürde öğüt verme, nasihat 
etme ve hikmetli sözlerle doğruya yöneltme çerçevesinde gelişen yazılı kültüre ait sayılamayacak kadar eser örnek 
gösterilebilir.1  

Öğüt ve nasihat verme, iyiliği emredip kötülükten sakındırma kullanılan en yaygın ve etkili eğitim 
yöntemlerindendir. Bu yöntemin kaynağı ise Kur’an ve sünnettir (Doğan, 1999, 258-259). Bir hidayet kaynağı olarak 
vahyedilen Kur’an’da, Hz. Peygamber’in çağrısını “hikmet ve güzel öğütle”2 yapmasının telkin edilmesi, öğüt, nasihat, 
hikmet içeren sözün tesirinin ne derece etkili olduğu görülmektedir. Öğüt vermek, nasihat etmek, bir kimse ve bir 
topluluğun kalbini yumuşatacak telkinlerde bulunmak, akıbetini hatırlatmak gibi anlamalara gelen va‘z, ‘ıza ve mev‘iza3 
kelimeleri aynı kökten türetilmiştir. “Dine uygun olmayan davranışlardan sakındırma, korkuyla karışık teşvik, kalbi 
yumuşatacak sözlerle hayrı ve iyiliği hatırlatma” anlamları verilen vaʻz ve mevʻiza, Kur’an’daki; “Bu (Kur’an), 
insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.”4 âyetinde olduğu gibi 
öğüt anlamında  kullanılmıştır (Yeşil, 2001, 13). 

Nasihatnâme ve pendnâme gibi türlere yakın olan vaʻz ve mevʻiza, kıssa, tezkir, rakâik, mecâlis, irşad, daʻvet, 
tebliğ, tavsiye ve nasihat gibi benzer kavramlarla da ifade edilmektedir. (Yeşil, 1996, 10-18; Kırış, 1994, 7-8).  
İnsanlığın var oluşundan bu yana peygamber, dinî önder ve hatipler gibi kimselerce yapılagelen vaʻzlar, bir dinî hitabet 
türü hâline gelmiştir. Yaygın eğitimin en etkili yöntemlerinden biri olan vaʻzların zamanla sonraki nesillere nakledildiği 
vâkidir. Nitekim Hz. Peygamber, Dört Halife dönemi ve sonrasında pek çok hutbe ve vaʻzın yazıya döküldüğü ve 
sonraki nesillere aktarıldığı bilinmektedir.5 Mescit ve camilerin sayısının çoğalması, dinî, ahlâkî ve tasavvufî konularda 
hitap edilecek muhatap kitlenin sayısının artması ile vaʻz u nasihat yaygınlaşmış, “vaʻz kitabı” olarak pek çok eser telif 
edilmiş ve bu alanda bir vaʻz edebiyatı oluşmuştur.6  

Hz. Peygamber’in hutbeleri, hitapları, sözleri ve eşsiz bir nasihatnâme örneği olan veda hutbelerinden 
günümüze başta cami kürsüleri gelmek üzere dinî, ahlâki ve tasavvufî eğitim kurumları ve yaygın eğitim mekanlarında 
yapılan vaʻz ve mevʻizelerin bir kısmı kayıt altına alınarak yazılı metin hâlinde günümüze intikal ettirilmiştir. Mevʻize, 
Risâle-i Mevʻize veya benzer isim ve özel başlıklarla telif edilen bu eserlerden birisi de XX. asır âlim ve şâirlerinden 
Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in Nahl Sûresi 90. âyeti bağlamında telif ettiği Risâle-i Mevʻize adlı eseridir. 
Mektep ve medrese eğitminden sonra kütüphane memurluğu, dersiâmlık, vâizlik ve müftülük gibi görevleri ifa eden 
Mehmed Sabri Yetkin, Millî Mücadele Dönemi’nde mühim rol oynayan ve Amasya Bâyezid Camii’ndeki İstiklâl 
Harbi’ni teşvik eden vaʻzıyla meşhur olan Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin’in en büyük oğludur. 1942-
1962 yılları arasında babasının vefatıyla boşalan Amasya Müftülüğü görevini yapan Mehmed Sabri Yetkin’in, telif, 
tercüme ve şerh olmak üzere tespit edilebilmiş yirmi civarında eseri mevcuttur. Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere 
her üç dilde okuyup yazabilen müellifin, Arapça ve Farsça eserler üzerine şerhleri de bulunmaktadır.7  

1- Risâlenin Fikrî Arka Planı  
Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in Milli Kütüphane’de 7951 numarada kayıtlı olan yazma eseri 16 

varaktan ibarettir. Kare çizgili defter kağıdına müellif hattı ile yazılan eserin kapağı yoktur. Kütüphane kaydında eserin, 
Risâle-i Mev‘ize şeklinde isimlendirildiği görülmektedir. Risâle’nin baş tarafında yer alan ve celî harflerle “İnna’llâhe 
Ye’muru bi’l-‘Adli Tefsîri” şeklindeki isimlendirmeye rağmen esere Risâle-i Mev‘ize denilmesinin, eserin girişinde 
müellif tarafından düşülen “29 Kasım 1946 günü ettiğim vaʻz” notunun etkili olduğu dolayısıyla konusundan hareketle 
esere Risâle-i Mev‘ize isminin verildiği düşünülmektedir (Yetkin, 1946, 2a). 

Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin, risâlesini va’z ve kıssa anlatma üslûbuyla oluşturmuştur. Va‘zların 
temel gayelerinden olan muhatap kitleyi eğitme maksadıyla kıssa anlatımına da yer veren müellif, bazı tefsir, hadis ve 

                                                 
1  Nasihat ve öğüt vermek amacıyla telif edilen eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Azmi Bilgin (1994). Türk Edebiyatında Nasihatnâme ve Emre’nin 

Tercüme-i Pendnâme-i Attâr’ı. Türk Dünyası Araştırmaları, S. 93, ss. 197-204; Yusuf Ziya Sümbüllü (2015). Türk-İslam Kültüründe Nasihatnâme İçerikli 
Eserlere Genel Bakış. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 2, ss. 1-7; Emine Yeniterzi (2007). Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî 
Mesnevîler. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 10, S. 10, İstanbul, Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye Araştırmaları Merkezi Yayınları, ss. 433-468; 
Ömer Faruk Yiğiterol (2017). Türk İslâm Edebiyatında Pend-nâmeler ve Levh-nâme İnceleme-Metin. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, ss. 22-32; Şemseddin Kırış (1994). Nasîhatin Dindeki Yeri ve Hazret-i Peygamber’in Nasîhatları. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.; Reyhan Keleş (2010). Türk Edebiyatında Nasihat. Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], C. 44, ss. 183-209. 

2  “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları 
en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” (Nahl Sûresi, 16/125.) 

3  Vaʻz ve mevʻiza kavramları için bkz. İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem (t.y.). Lisânu’l-Arab “وعظ” maddesi, Beyrut: Dâru 
Sâdır, C. VII, s. 466; Hasan Cirit (2012). Vaaz. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul: TDV Yayınları, s. 404. 

4  (Âl-i İmrân Sûresi, 3/138.) 
5  Hz. Peygamber (s) dönemi ve sonraki dönemlerde vaʻzın tarihçesi hakkında geniş bilgi için bkz. Mahmut Yeşil (2001). Va’z Edebiyatında Hadisler. 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss. 40-71. 
6  Hicrî II. asırdan günümüze vaʻz edebiyatı ve doğrudan vaʻz kitabı olarak telif edilen eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Mahmut Yeşil (2001). a.g.e. 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss. 84-170.   
7  Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in hayatı, eserleri, ilmî ve edebî şahsiyeti hakkında teferruatlı malumat için İslami İlimler Dergisi Türk İslam 

Edebiyatı Özel Sayısı’nda yayınlanması kabul edilen “Aliyyü’l-Kârî’nin Salavât-ı Şerîfesini 20. Asırdan Okumak: Amasya Müftüsü Mehmed Sabri 
Yetkin’in Salavât-ı Şerîfe Şerhi” adlı çalışmamıza bakılabilir. Ayrıca bkz. Recep Orhan Özel (2018). Amasya’da Bir İlim Yuvası: Mecdîzâde 
Abdurrahman Kâmil Yetkin (ö.1941) ve Oğulları Mehmet Sabri Yetkin (ö. 1963), Ahmet Emrî Yetkin (ö. 1974), Mustafa Niyazi Yetkin (ö. 1959). Amasya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 10, ss. 54-62. 
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siyer gibi temel kaynak eserlerlerden alıntılarla mev‘izesini zenginleştirmiştir. Aktardığı konuyla yakından ilgili Arap 
şairlerin şiirlerinden de bazı örnekler vermiştir.   

Emevî Devleti döneminde hicrî 41. yıldan Ömer b. Abdülaziz’in (ö. 101/720) hilafetine kadar geçen süre 
zarfında okunan hutbelerde Hz. Ali (r) tel’în edilmiştir. Ömer b. Abdülaziz hilafete geçer geçmez bu menfî geleneği 
kaldırmıştır. Onun bu kararlı tutumunda günümüze kadar minberde, ictimâî hak ve sorumlulukları hatırlatan ve adaleti 
emr eden Nahl Sûresi’nin 90. âyeti okunmaktadır. Mehmed Sabri Yetkin bu hususları etraflıca aktardıktan sonra Emevî 
Halifesi Ömer b. Abdülaziz’in bu davranışını Müslümanların büyük bir seviçle karşıladığını onu öven şiirlerden 
örnekler vererek anlatmaktadır: “Bu āyet-i celįle Sūre-i Naħl’iñ 90’nıncı āyet-i kerįmesi olup 99 sene-i hicriyyesiniñ 
ibtidāsından berü bütün Ǿālem-i İslām’da CumǾa günleri ħuŧbeleriñ śoñunda [1291 senedir] ħaŧįb ŧarafından oķunulan ve 
bütün ħayr ve şerriñ beyānını eñ cāmiǾ bir aślu’l-uśūldür. 41 sene-i hicriyyesinden berü ħuŧbeleriñ śoñunda Ĥażret-i 
ǾAlį rađiya’llāhü Ǿanh ve kerrema’llāhü veche Ĥażretlerine Mülūk-i Emeviyyece ziyāndarānlıķ itmek, yaǾnį sebb ü laǾn 
itmek, deǿb-i mütteħaź olmuşdı. Mülūk-i Emeviyye’niñ sekizincisi olup Ħulefā-yı Rāşidįn’den ve Mehdiyyįn’den ve 
Selef-i Śāliĥįn’den ǾÖmer b. ǾAbdü’l-Ǿazįz b. Mervān Ĥażretleri 99 sene-ǿi hicriyyesi ibtidāsında ħilāfete geçince o 
tārįħten iǾtibāren anı ibŧāl yaǾnį bu Ǿādet-i Muĥammediyye ve maǾneviyyeyi ısķāŧ ve yerine “ ُیَأُْمر َ ّ  āyet-i 8”إِنَّ 
celįlesiniñ ķırāǿat-i dāǿimini vażǾ itdi ve o vaķtden ilā yevminā hāźā bu āyet-i kerįmeniñ āħir-i ħuŧbede tilāveti dįniyye-i 
meşhere-i ümmet oldı. Cenāb-ı Ĥaķ Feyyāż-ı Muŧlaķ ve Rabbü’l-Felaķ kendüsinden ħoşnūd ve rāżį olsun...” (Yetkin, 
1946, 2a). 

Müellif, Medîne’ye hicretten sonra vefat eden ilk sahâbî olan Osman b. Maz‘ûn’un9 (ö. 2/623-624) İslam’ı 
seçmesine sebep olan âyetin Nahl Sûresi 90. âyeti olduğunu ifade etmektedir. Osman b. Maz‘ûn, Mekke döneminde 
Müslüman olduğu hâlde imanın kalbine kâmil mânâda yerleşmediği ilk dönemlerde Hz. Peygamber’in (s) yanında 
bulunduğu sırada vahyedilen Nahl Sûresi 90. âyeti ile muhatap olunca içinde şüphe kalmadığını ifade ederek müellifin 
deyimiyle “dîn-i Muhammedî kalbinde temekkün ve istikrâr eylemiş” ve kâmil mânâda mü’min olmuştur. Mehmed 
Sabri Yetkin, Medine döneminde Bedir savaşından sonra vefat eden ve Cennetü’l-Baki‘ Kabristanı’na ilk defnedilen 
sahabî olan Osman b. Maz‘ûn’un bütün hakikatleri kendisinde cem ettiğini söylediği Nahl Sûresi 90. âyeti sayesinde 
kâmil anlamda mü’min olduğunu ifade etmektedir. Ashab-ı kirâmın güzide şahsiyetlerinden biri olan Osman b. 
Maz‘ûn’un İslam’ı seçmesinde etkili olan bu âyetin insan ve toplum hayatındaki tesirlerini vurgulamak isteyen müellif, 
aynı âyetin, hicretin 99. yılından itibaren Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz tarafından hutbelerin sonunda okutulmaya 
başlamasının aynı gayeye hizmet ettiğini ifade etmektedir.10 Adalet, ihsan, iyilik, toplumun hak ve sorumluluklarını 
hatırlatan bu âyetin tefsirini yapan Mehmed Sabri Yetkin, âyetin vaz‘ ettiği temel ilke ve düsturları bu esaslar ile ilgili 
hadis-i şerîflerle desteklemektedir.  

Adalet ve zulüm kavramlarını Nahl Sûresi 90. âyeti bağlamında işleyen Mehmed Sabri Yetkin, mezkûr âyetin 
insan ve toplum hayatında ne derece etkili ve belirleyici olduğunu ilginç örneklerle göstermeye çalışmaktadır. 
Müslümanların adalet anlayışı bağlamında verdiği ilginç örneklerinden biri de risâlenin telifinde etkili olan fikrî arka 
planı bize göstermektedir. İkinci halife Hz. Ömer döneminde Müslüman olan Gassânî emîri Cebele b. Eyhem (ö. 
21/642) Hz. Ömer ile birlikte hacca gitmiştir. Kâbe’yi tavaf ettiği sırada Müslüman halktan biri olan Fizârî isimli bir 
kişi sehven emîr Cebele b. Eyhem’in elbisesine basmıştır. Emîr Cebele, yanlışlıkla elbisesine basan bu kişiyi 
tartaklamıştır. Konu Hz. Ömer’e ulaştığında halife, Cebele’nin tartakladığı kişiden özür dilemesi gerektiğini, özür 
dilemediği takdirde kısas uygulayacağını beyan etmiştir. Yeni Müslüman olan Cebele ise eski alışkanlıklarından 
kurtulamadığını gösteren bir tepki ile; “Bir hükümdârın âhâd-i nâsdan bir adamdan farkı yok mudur?” diyerek Hz. 
Ömer’in kararlı tutumuna itiraz etmiştir. Hz. Ömer ise İslam’da hukuk bakımından “eşraf” ile “âhâd-i nâs”ın bir 
farkının olmadığını ifade etmiştir. Bunu duyan emîr Cebele b. Eyhem yanındakilerle birlikte Bizans hükümdarı 
Herakleios’a sığınmıştır. Adaletin tecelli etmesinden korkan ve sıradan bir insan olarak gördüğü Müslüman bir şahıstan 
özür dilemeyi kabullenemeyen emîr Cebele b. Eyhem daha sonra pişman olmuştur.11 

Müellif, eserinde İslam tarihinde vukû bulan ve İslam’ın adalet anlayışını ortaya koyan bu türden hadiseleri 
aktararak Hz. Peygamber ve asr-ı saadet dönemindeki halifelerin adalet ilkesine olan bağlılıklarını yaşanmış örneklerle 
göstermek istemiştir. Kur’an ve sünnetin adalet anlayışını ve bu bağlamda örnek gösterilebilecek bazı uygulamaları 

                                                 
8  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor.” (Nahl Sûresi, 16/90.) 
9  İslâmiyeti kabul eden 13. kişi olarak bilinen Osman b. Mazʻûn Mekke’de Kureyş kabilesine mnesuptur. Medine’ye hicretten sonra vefat eden ilk 

muhacirdir. Osman b. Mazʻûn hakkında geniş bilgi için bkz. Zehebî, Şemseddin b. Osman (1985). Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ. (thk. Şuayb el-Arnaût ve dğr.). 
Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, C. 1, ss. 153-160; M. Yaşar Kandemir (2007). Osman b. Mazʻûn. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul: TDV Yayınları, 
ss. 470-471. 

10  Ömer b. Abdülaziz, Hulefâ-yı Raşidîn olarak bilinen ilk dört halifeden sonra beşinci Raşid Halife olarak kabul edilmektedir. Adaleti ile meşhur olan Emevî 
halifesi Ömer b. Abdülaziz, Emevîler döneminde hutbelerin sonunda Hz. Ali’yi (r) telʻin etme, yerme ve ona hakaret etme geleneğini halife olarak çıktığı 
ilk hutbede kaldırmış ve onun yerine hâlen günümüzde devam eden bir uygulama olan Nahl Sûresi’nin 90. âyetini okuyarak hutbesini tamamlamıştır. Daha 
sonra valilere de emir gönderip bu uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bkz. Mes’ûdî, Ebû’l-Hasen Ali b. Hüseyin b. Ali (1997). Mürûcü’z-Zeheb ve 
Meâdinu’l- Cevher. (thk. Said Muhammed el-Lahham). Beyrut, C. III, s. 190; İbnü’l-Esîr, İzzüddîn Ebü’l-Hasen Ali b. Ebi’l-Kerem (1986). el Kamil fi’t-
Tarih Tercümesi. (trc. Yunus Apaydın), İstanbul: Bahar Yayınları, C. V, ss. 42-43; Ahmed Eminoğlu (1984). V. Raşid Halife Ömer ibn Abdülaziz, İstanbul: 
İnkılap Yayınları, s. 107; Murat Tokgöz (2009). Emevî Halifelerinden Ömer b. Abdülaziz’in Hâricî ve Şîî Mezhep Akımlarına Yönelik Siyaseti. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, ss. 87-90.  

11  Gassânî emîri Cebele b. Eyhem’in Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Müslüman olduğu daha sonra ise Hıristiyanlığı tercih ederek Bizans’a sığındığını 
aktaran bu rivayetlerin tutarsız olduğu da ifade edilmektedir. Geniş bilgi için bkz. Mustafa Fayda (1993). Cebele b. Eyhem. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 7, 
İstanbul: TDV Yayınları, ss. 184-185.  
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risâlesinin fikrî arka planı hâline getiren Mehmed Sabri Yetkin, Fâtıma-i Mahzûmiyye adlı bir kadının işlediği bir 
suçtan doğan hükmü uygulamak isterken kadının Kureyş kabilesinden olduğu söylendiğinde Hz. Peygamber’in 
gösterdiği tepki ve onun adalet ilkesine yaptığı vurguyu somut bir örnek olarak eserine almıştır. Yine Hz. Peygamber’in 
toplum içerisinde zengin-fakir ayrımını çağrıştıran kimselerin söz, fiil ve davranışlarını eleştirmesi ve Hz. Ömer’in 
adalet anlayışı gibi örnek alınabilecek davranışları, Nahl Sûresi’nin 90. âyeti ve bu minvaldeki diğer âyet ve hadisler 
risâlenin temelini oluşturmaktadır. 

2- Risâlenin Konusu ve Muhtevâsı 
Mehmed Sabri Yetkin’in 29 Kasım 1946 tarihinde Amasya Müftüsü iken bir camide yaptığı va‘zının 

genişletilmiş hâli olan risâlesi, adalet anlayışı bağlamında telif edilmiş bir mev‘izedir. Müellif hattı ile yazılan eserin 
baş tarafındaki ifadelerden risâlenin, Nahl Sûresi 90. âyeti temel alınarak kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Mehmed 
Sabri Yetkin’in mezkûr âyetin tefsiri bağlamında kaleme aldığı risâlesi, adalet ve zulüm kavramları çerçevesinde 
işlenmiştir. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı 
da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” meâlindeki  Nahl Sûresi 90. âyeti, müellife göre hayır ve şer 
kavramlarını en kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Mehmed Sabri Yetkin, Kâdî Beyzâvî (ö. 685/1286) tefsirinden hareketle bu âyetin nâzil olduğu sırada ashaptan 
Osman b. Maz‘ûn’un Hz. Peygamber’in yanında bulunduğunu ve onun, bu âyetin muhtevasındaki hakikatlerden 
etkilenerek İslam’ı seçtiğini ifade etmektedir. Mehmed Sabri Yetkin, aynı âyetin toplumsal hayatı ve insan ilişkilerini 
düzenleyen temel esasları ihtiva etmesi nedeniyle Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz tarafından Hicrî 99/ Miladî 717 
yılından itibaren Cuma namazlarında minberde hutbelerin sonunda okutulmaya başlandığını da nakletmektedir. Adalet, 
ihsan, akrabaya iyilik, hayasızlık, fenalık ve her türlü kötülükten sakındırma gibi temel ilkelerin insan ve toplum 
üzerindeki tesirlerini Hz. Peygamber, ashap ve tabiîn döneminden örneklerle ilişkilendiren müellif, eserinde mezkûr 
âyetin tefsirini de yapmaktadır. 

Adalet ve onun zıddı olan zulüm kavramlarını örneklerle açıklayan müellif, Nahl Sûresi’nin 90. âyetindeki 
esasların açıklanmasında konu ile ilgili hadis-i şerfilerden de yararlanmıştır. Eserinde Hüseyin el-Cisr’in (ö. 1909) 
Risâletü’l-Hamîdiyye’sinin tercümesi olan Manastırlı İsmail Hakkı’nın (ö.1912) Risâle-i Hamîdiyye Tercümesi, İsmail 
Hakkı Bursevî’nin Tefsîru Rûhi’l-Beyân gibi eserlerden da alıntılar yapan Mehmed Sabri Yetkin, adalet ve ihsan 
kavramları hakkında Arap dilinden kelâm-ı kibârdan addedilen konuyla yakından ilgili bazı sözleri de eserine almıştır. 

Risâlesinde Nahl Sûresi 90. âyetini merkeze alan müellif, âyetin ortaya koyduğu ilkeleri, Hz. Peygamber ve 
dört halife döneminden seçtiği yaşanmış örneklerle zengileştirerek bir mevʻize şeklinde yazıya dökmüştür. Mehmed 
Sabri Yetkin, mezkûr âyetin nâzil oluşuna şahitlik eden ve âyetteki esaslardan etkilenerek İslam’ı seçen Osman b. 
Mazʻûn’un bu tercihinde, âyetin ihtivâ ettiği ilkelerin önemli rol oynadığını ifade etmektedir. Müellife göre mezkûr 
âyet, hayr ve şerri en mücmel bir şekilde ihtiva etmektedir. İslam’ın adalet anlayışını Hz. Peygamber’in bu prensiple 
ilgili gösterdiği örnek tavırlarına işaret ederek açıklayan müellif, adalet ilkesine bağlılığı ile şöhret bulan ikinci halife 
Hz. Ömer’in uygulamalarından da örnekler vermektedir. Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz’in bu âyeti hutbelerde 
okutmayı bir gelenek hâline getirdiğine değinilen eserde, halife Ömer b. Abdülaziz bu ulvî davranışından ötürü 
övülmektedir. Risâlede, İslam’ın adalet anlayışının mevki, makam, soy ve cinsiyete bağlı olmadığı hakikati, tarihte 
yaşanmış hadiselerle anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Sonuç 
İslam’ın adalet anlayışını yansıtan pek çok eser telif edildiği gibi adalet anlayışının insan ve toplum hayatında 

ikamesi için tavsiye ve telkin niteliğinde de eserler kaleme alınmıştır. Telif edilen eserlerin yanında sorumluluk sahibi 
kişilerce dinî ve ahlakî ilkeler çerçevesinde vaʻz ve konuşmalar yapılmaktadır. Nasihat etme, öğüt verme, iyiliği tavsiye 
edip kötülükten alıkoyma maksadıyla yapılan bu vaʻzların bazıları da mevʻize şeklinde kaleme alınmıştır. Muhatap 
kitleyi bilinçlendirmek için kaleme alınan mevʻize niteliğindeki eserlerin yanında dinî ve ahlâkî esasların nasıl 
anlatılacağını gösteren kılavuz niteliğindeki eserler de bir hayli fazladır. 

20. asır âlim ve şâirlerinden Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin, resmî vazifesi gereği pek çok defa 
kürsülerde vaʻz etmiş, önemli gördüğü bazı va‘zlarını da risâle şeklinde yazıya dökmüştür. Mehmed Sabri Yetkin, 1942 
yılında Amasya Müftüsü olarak göreve başladıktan sonra pek çok kez kürsülerden halka hitap etmiş ve etkili va‘zlar 
yapmıştır. Müellifin müftülük görevi sırasında gerektiği durumlarda Amasya Belediyesi hoparlörlerinden halka hitap 
ettiği de bilinmektedir. Müellifin çalışmamıza konu olan Risâle-i Mev‘izesi dışında farklı konularda kaleme aldığı 
mev‘izeleri de bulunmaktadır.   

 Mehmed Sabri Yetkin, Risâle-i Mev‘ize’sinde üslûp bakımından diğer eserlerine göre daha sade bir dil 
kullanmıştır. Adalet, ihsan, iyilik, kötülük ve zulümden sakınma gibi temel dinî değerleri muhatap kitleye aktarma 
gayesi ile telif ettiği eserinde, konuşma dili hakim olmakla birlikte konu gereği zaman zaman Arapça ifade ve cümleler, 
Arap şiirinden örnekler de yer almaktadır. Va‘z türünün konusu gereği kıssa anlatma, hatırlatma ve dikkat çekici 
hikayelerle örülen mev‘izede telkin ve tavsiye edici bir üslûp kullanılmıştır. Müellifin mev‘ize şeklinde kaleme aldığı 
bu eseri, dil ve üslup bakımından kürsüde yaptığı va‘zın ilmî ve edebî yönden zenginleşerek bir eser hüviyetine 
bürünmüş hâlidir.       

Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin’in Nahl Sûresi 90. âyeti çerçevesinde kaleme aldığı Risâle-i 
Mevʻize’sinin metnini transkripsiyon alfabesi ile oluşturduk. Metinde müellif tarafından Arapça eserlerden yapılan 
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alıntıların anlamlarını dipnotta gösterdik. Risâle’de  geçen âyet ve hadislerin kaynaklarını tespit ve tercüme ettik. Metin 
içerisinde geçen Arapça manzume ve cümleleri dipnotlarda açıkladık. Müellifin metinde parantez içerisinde gösterdiği 
âyet, hadis ve diğer alıntılar transkripsiyonlu metinde de köşeli parantez içerisinde gösterilmiştir. Yine müellifin hadis 
alıntılarının sonunda paratez içerisinde gösterdiği kaynak eser isimleri de transkripsiyonlu metinde köşeli paratez 
içerisinde italik yazıyla gösterilmiştir.  

İslam’ın değişmez değerlerinden biri olan adalet anlayışını Nahl Sûresi 90. âyeti bağlamında ve ilgili hadisler 
eşliğinde  açıklayan Mehmed Sabri Yetkin, kürsüde dile getirdiği hakikatleri bir mevʻize şeklinde kaleme alarak bu 
düşüncelerini daha çok kişiye ulaştırmak istemiştir. Manzum ve mensur eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla ilmî ciddiyet, 
dinî ve ahlâkî prensiplere bağlı bir karakter sergileyen müellifin kaleme aldığı bu risâlesinden de adalet ilkesine olan 
bağlılığı ortaya çıkmaktadır.  

Telif, tercüme ve şerh olmak üzere bir çok eser telif eden Mehmed Sabri Yetkin’in aynı zamanda bazı sûre ve 
âyetleri tefsir ettiği bilinmektedir. Müellifin, üzerinde çalışma yaptığımız Risâle-i Mevʻize’si, bir mevʻize olmasının 
yanında aynı zamanda eserinin temel dayanağını teşkil eden Nahl Sûresi 90. âyetinin adalet ilkesi temelli bir tefsiridir. 
Müellif, eserinde, mezkûr âyetteki adalet anlayışının tesirini göstermesi bakımından nâzil olduğu dönemde ashaptan 
Osman b. Maz‘ûn’un, ikinci halife Hz. Ömer’in ve Emevîler dönemi halifelerinden Ömer b. Abdülaziz’in adalet 
anlayışlarını birer örnek olarak takdim etmiştir. Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz’in hilafete geçtiği tarihten itibaren 
hutbelerde okutulan Nahl Sûresi 90. âyetindeki ilke ve hikmetler etrafında oluşturulan eser, insan ve toplum ölçeğinde 
hak ve sorumlulukların tesis edilmesine katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Eser, bu yönüyle, kayıtlı bir tarihte ve sayılı 
dinleyiciler karşısında kürsüde yapılan va‘zın bir mev‘ize şeklinde yazıya dökülerek tarih ve muhatap kitle kaydından 
kurtularak topluma mal olmayı başarmış bir mev‘ize, nasihat ve öğüt kitabıdır. 

 
3- Metin   
Risâle-i Mevʻize [Mehmed Sabri Yetkin] 
[2a]                            ِِجیم ِ ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ  اَُعوذُ بِا

ِحیم                           ْحمِن الرَّ        بِْسِم هللاِ الرَّ
َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاء ِذي اْلقُْربَى َویَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلمُ  ّ نَكِر َواْلبَْغيِ یَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ إِنَّ   

Bu āyet-i celįle Sūre-i Naħl’iñ 90’ıncı āyet-i kerįmesi olup 99 sene-i hicriyyesiniñ ibtidāsından berü bütün 
Ǿālem-i İslām’da CumǾa günleri ħuŧbeleriñ śoñunda ħaŧįb ŧarafından oķunulan ve bütün ħayr ve şerriñ beyānını eñ cāmiǾ 
bir aślu’l-uśūldür. 41 sene-i hicriyyesinden berü ħuŧbeleriñ śoñunda Ĥażret-i ǾAlį rađiya’llāhü Ǿanh ve kerrema’llāhü 
veche Ĥażretlerine Mülūk-i Emeviyyece ziyāndarānlıķ itmek, yaǾnį sebb ü laǾn itmek, deǿb-i mütteħaź olmuşdı. Mülūk-
i Emeviyye’niñ sekizincisi olup Ħulefā-yı Rāşidįn’den ve Mehdiyyįn’den ve Selef-i Śāliĥįn’den ǾÖmer b. ǾAbdü’l-Ǿazįz 
b. Mervān Ĥażretleri 99 sene-ǿi hicriyyesi ibtidāsında ħilāfete geçince o tārįħten iǾtibāren anı ibŧāl yaǾnį bu Ǿādet-i 
Muĥammediyye ve maǾneviyyeyi ısķāŧ ve yerine “ ُیَأُْمر َ ّ  āyet-i celįlesiniñ ķırāǿat-i dāǿimini vażǾ itdi ve o vaķtden 12”إِنَّ 
ilā yevminā hāźā bu āyet-i kerįmeniñ āħir-i ħuŧbede tilāveti dįniyye-i meşhere-i ümmet oldı. Cenāb-ı Ĥaķ Feyyāż-ı 
Muŧlaķ ve Rabbü’l-Felaķ kendüsinden ħoşnūd ve rāżį olsun.[2b] ǾArabıñ eñ meşhūr Ǿāşıķlarından ve śadr-ı İslām 
şāǿirlerinden Kuŝeyyir ǾAzze13 ǾÖmer b. ǾAbdü’l-Ǿazįz Ĥażretlerini bu ħidmet-i fāħira-i meşkūresiyle Ǿālem-i İslāmı 
ile’l-ebed minnetdār eylediginden ŧolayı şu nažmı ile medĥ u ŝenā itmişdir: 

  Vüllįte ve lem teştim ǾAliyyen ve lem tuħif“ ولیت ولم تشتم علیا ولم تخف
 Beriyyen ve lem tettebiǾ muħayyeme mücrimi بریاً ولم تتبع مخیم مجرم
 
 Ve ķulte fe śaddaķt’elleźi ķulte bi’lleźi   وقلت فصدقت الذى قلت بالذى
 FeǾalte fe ađĥā rāđiyen küllü müslimi”14    فعلت فاضحى راضیا كل مسلم

Aśĥāb-ı güzįniñ fuķahāsından İbn MesǾūd Ĥażretleri ki ismi ǾAbdullāh’dır. Aśĥābıñ faķįhleri 4 źātdan biri ki dördüniñ 
isimleri ǾAbdu’llāhdır. Bunlar; İbn MesǾūd, İbn ǾAbbās, İbn ǾÖmer, İbn ǾAmr ve’bni’l-ǾĀs’dır. Fuķahā arasında bunlar 
(ǾAbādile) dimekle maǾrūfdur. Bizim Ĥanefį fıķhımız İbn MesǾūd Ĥāżretleriniñ mezraǾıdır. Nite kim bir şāǾir şöyle 
diyor: 

 El-fıķhu zerǾu’bni MesǾūdin, ve ǾAlķametün“  الِفْقھُ زرُع بِن مسعوٍد، وَعْلقََمةٌ 
ادُهُ، ثم ابراھیم دواسُ   Ĥaśsādühū ŝümme İbrāhįmü Devvāsü  َحصَّ

  

                                                 
12  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor.” (Nahl Sûresi, 16/90.) 
13  Ebû Sahr Kuseyyir b. Abdirrahman b. el-Esved el-Huzâî (ö. 105/723), Emevî dönemi Arap platonik aşk şâirlerindendir. Yaşadığı dönemde en etkili 

şâirlerden olan Kuseyyir, siyasî bakımdan Emevî yöneticilerine de yakınlık kurmuştur. Şâir Kuseyyir hakkında geniş bilgi için bkz. İhsân Abbâs (2000). 
Bahs fî Hayâti Kuseyyir 'Azze ve şiʻrih. Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, C. III,  s. 70; Kemal Tuzcu (2004). Bir Emevî Şâiri: Kuseyyir ‘Azze. Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 44, S. 1, ss. 17-30; Mustafa Çuhadar (2002). Küseyyir. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul: 
TDV Yayınları, ss. 575-576; Halim Öznurhan (2011). Kuseyyir ‘Azze ve Mezhebî Şiirleri. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 2, ss. 
4-8. 

14  Şiirin anlamı: Sen yönetici tayin edildin ancak Hz. Ali’ye (r) küfür etmedin. Bu tavrı benimsediğin için de hiç kimseden korkmadın. Hiçbir suçlu güruhuna 
da tâbî olmadın. Söylediklerini de yaptıklarınla tasdik ettin. Böylece bütün Müslümanlar senden razı oldu.”  
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 NuǾmānu ŧāĥinühū, YaǾķūbu ǾĀcinühū   نُْعَماُن طاحنھ یَْعقُوُب َعاِجنُھُ 
 Muĥammedün ħābizün ve’l-ākilü’n-nāsü”15   دمحم َخابٌِز واآلِكُل الناسُ 

YaǾnį Ǿİlm-i fıķh Ĥażret-i İbn MesǾūd’uñ ekini olup anı ǾAlķame b. Ķays Ĥażretleri biçmiş ve İbrāhįm en-NeħaǾį 
Ĥażretleri dögenlemiş ve İmām-ı AǾžam Muķtedā-yı Muĥterem Ebū Ĥanįfe NuǾmān b. Ŝābit el-Kūfį Ĥażretleri ögidüp 
İmām-ı Ebū Yūsuf yuġurmış ve İmām-ı Muĥammed etmek itmişdir ħalķ ekl ve tenāvüldedir. İbn MesǾūd Ĥażretleri 32 
sene-ǿi hicriyyesinde 60’ı mütecāviz olduġı ĥālde Medįne’de vefāt itmiş BaķįǾe16 defn olunmışdur. [3a] Maraż-ı 
mevtlerinde üçünci ħalįfe cāmiǾu’l-Ķurǿān ǾOŝmān b. ǾAffān Ĥażretleri kendüsini Ǿıyādet itmişler ve şikāyetiñiz 
nedendir deyü ĥāŧırlarını śorunca İbn MesǾūd Ĥāżretleri “źünūbumdandır” deyü cevāb virmişler. “Ne iştihā 
idiyorsuñuz?” süǿāline cevābda daħı “Rabbimiñ raĥmetini” dimişlerdir. “Ŧabįb göndereyim mi?” süǿāline cevābda daħı 
“Ŧabįb beni ħasta itdi, beni şāfi-ǿi ĥaķįķį olan Ĥaķ TeǾālā” cevābını virüp “Aķça göndereyim mi?” süǿāline cevāb da 
daħı “Aķça ile işim yoķ” buyumuşlardır. “Kerįmeleriñiz içün olsun göndereyim” sözleri üzerine daħı Ĥażret-i 
ǾOŝmān’a “Sen benim ķızlarım ĥaķķında faķr u żarūret ķorķusı mı çekiyorsın? Ben anlara her gice Sūre-i VāķıǾayı 
oķumalarını tenbįh itmişdim.” “ ً17”من قرأ سورة الواقعة  كل لیلة لم تصبھ فاقة أبدا Rasūlu’llāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem 
Ĥażretleri’nden işitdim buyurdular ki: “Her gice Sūre-i VāķıǾayı oķuyan kimseye ibtidā faķr u fāķa iśābet itmez.” 
cevābıyla muķābele itmişlerdir [el-Ĥaķāyıķ]. Bu āyet Ķurǿān-ı Kerįm’de ħayr ve şerri eñ cāmiǾ bir āyetdir. Ķāđį 
Beyżāvį Ĥażretleri de tefsįrinde “Bu āyet ǾOŝmān b. MažǾūn rađıya’llāhu Ǿanhıñ sebeb-i İslāmı olmışdur” dedikden 
śoñra eger Ķurǿān’da bundan başķa bir şeyǿ olmasaydı yine onuñ ĥaķķında “ َتِْبیَانًا لُِّكّلِ َشْيٍء َوُھدًى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمین” 
“yaǾnį her şeyǿiñ beyān-ı belįġi ve Ǿālemleriñ hidāyet ve raĥmetidir.” dimek ŧoġrı olurdı” diyor ve bu āyetiñ [3b]  “ ْلنَا َونَزَّ

یَانًا لُِّكّلِ َشْيٍء َوُھدًى َوَرْحَمةً َعلَْیَك اْلِكتَاَب تِبْ  ” 18 nažm-ı celįlesi Ǿaķabinde įrād buyrulmuş belki bu nükteye tenbįh içün olmalıdır 
müŧālaǾasını da Ǿilāve itmişdir. Ķāđį Beyżāvį’niñ bu āyet-i kerįmeyi ǾOŝmān b. MažǾūn’uñ sebeb-i İslām’ı olmuşdur 
sözine gelince; ǾOŝmān b. MažǾūn kimdir? “Žā”-i muǾceme iledir. ǾOŝmān b. MažǾūn aśĥāb-ı kirāmıñ eñ 
büyüklerindendir. Hicretiñ ikinci senesi Bedr Muĥārebesi’nde bulunduķdan śoñra 22 gün gecdikden śoñra Medįne-ǿi 
Münevvere’de vefāt itmiş ve BaķįǾ’de defnolunmuşdur. Mühācirlerden eñ evvel Medįne’de vefāt idüp BaķįǾ dinilen 
maĥall-i Mübāreke defn olunan bu źātdır. Vefāt idince defeǾatle mažhar-ı taķabbul-i Rasūlu’llāh olmuş ve ķabirlerine 
Ǿalāmet olmaķ üzere Efendimiz ŧarafından bi’ź-źāt bir ŧaş rekz idilmişdir. O eŝnāda mübārek gözlerinden yaşlar 
aķıdaraķ aġladıġı ve Bedr gibi mübārek bir ġazādan śoñra dünyāya telebbüs itmeyerek vefātlarını büyük bir saǾādet 
Ǿaddeyledigi ve Peyġamberimiz’iñ muĥterem kerįmeleri Zeyneb’iñ vefātında selef-i śaliĥimiz ǾOŝmān b. MažǾūn’a eñ 
evvel sen mülākį ol buyurmuş olduġı da kütüb-i siyerde meźkūrdur. Kendisi ġāyet ķavi’l-įmān ve müşrikleriñ ezāsına 
müteĥāmmil olup anların red ve sözlerini tezyįf ħuśūśunda müşārün bi’l-benān idi. ǾUķūd-i kiyāset ve keŝret-i Ǿibādet 
ve terk-i müştehiyāt ile maǾrūfdur. Dįn-i İslām’ı ķabūlden evvel ħamrı nefsine ĥarām iderek dimiş ki; “ǾAķlımı izāle 
iden benden aşaġı olanları baña güldiren şarābı içmem.” [4a] İşte müşārun ileyh ǾOŝmān b. MažǾūn Ĥażretleri diyorlar 
ki “Ben ibtidāda śırf Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi’s-selām’dan utandıġım içün Müslümān olmış idim. İslām henüz 
ķalbime tamāmıyla yerleşmemişdi. Çünki kendülerinden bir vechile yalan śādır olmış degil idi ki müddeǾālarını tekźįb 
itmege ĥaķķım olabilsün. Ĥattā bir çoķ zamānlar iŧmiǿnān-ı tām ĥāśıl itmemiş olduġım ĥālde meclis-i saǾādetlerine 
devām itmekde idim. Yine bir gün ĥużūr-ı saǾādetlerine vardım. Baña ķonuşuyordı, ķonuşurken birdenbire ķāŧǾ-ı kelām 
itdi ve raǿs-i mübāreklerini iki defǾa semāya doġru refǾile bir defǾa śaġ ve bir defǾa da śol ŧaraflarına imāle ve iltifātdan 
śoñra vech-i pākleri gül gibi ķızardı ve ħaylį terler dökdüklerini gördüm. Baña baķınca cesāret iderek bu ĥāliñ sebebini 
śordum. Śorunca “Saña ķonuşuvirirken birdenbire Cibrįl śaġımdan nüzūl itdi de hemān “ ُیَأُْمر َ ّ  āyetini [4b] teblįġ 19”إِنَّ 
itdi” buyurdılar. İşte bu ĥāli müşāhede idince ve böyle cāmiǾu’l-ĥaķāyıķ olan bir āyet-i celįle ile muħāŧaba vuķūǾ 
bulunca benim źerre ķadar şüphem ķalmadı ve dįn-i Muĥammedį ķalbimde temekkün ve istiķrār eyledi.” buyurdı. 
[Risāle-i Ĥamįdiyye Tercemesi, Cild:4]20 Ben gitdüm bu vaķǾayı Ebū Tālib’e ħaber virdüm. “Ey maǾşer-i Kureyş” didi 
“Birāder-zādeme ittibāǾ idiñiz. Rüşdi bulacaķsıñız. Herĥālde size mekārim-i aħlāķdan başķa bir şeyǿ emr itmiyor.” 
Bunuñ üzerine Rasūlu’llāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem: “Ey amucacıġım! Nāsıñ baña ittibāǾ itmelerini emr idersiñ de 

                                                 
15  Şiirin anlamı: “Fıkıh, İbn Mes’ûd’un ekinidir. Alkame b. Kays o ekinni biçicisidir. Sonra İbrahim en-Neha‘î onun işleyicisidir. Nu‘mân b. Sâbit Hazretleri 

onun öğütenidir. Ya‘kûb, o ekinin yoğuranıdır. İmâm-ı Muhammed ise o buğdayı ekmek yapanıdır. İnsanlar ise bunu yeyip istifade ederler.” Bu 
manzûmenin aynı şekilde iki beyit hâlinde geçtiği yer için bkz. Muhammed Zekeriyya el-Kandehlevî (2003/1424). Evcezü’l-Mesâlik ilâ Muvattaʻi Mâlik, 
(thk. Takiyyüddîn en-Nedvî), Dımaşk: Dâru’l-Kassâm, C. I, s. 65. Aynı beyitlerin Arapça şerh ve açıklamaları için bkz. Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-
Tahtâvî (1971). Hâşiyetü’t-Tahtâvî ale’d-dürri’l-Muhtâr Şerhu Tenvîri’l-Ebsâr, (thk. Şeyh Ahmed Ferîd el-Mezîdî). Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, C. 1, 
ss. 276-277. 

16  Cennetü’l-Baki‘( جنة البقیع) Müslümanların Medine’de Mescid-i Nebî’nin yakınlarında “garkad” adı verilen çalılıkta kurduğu ilk mezarlıktır. İlk defa 
muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un defnedildiği mezarlığa Hz. Peygamber’in hanımları başta gelmek üzere, ashap ve ehl-i beytten birçok kimse 
defnedilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Arent Jan Wensinck (1979). Bakîü’l-Garkad. İA, C. 2, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. C. II, s. 258; Mustafa Fayda 
(1993). Cennetü’l-Bakî‘. TDV İslam Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul: TDV Yayınları, s. 387. 

17  “Kim her gece Vâkı‘a Sûresini okursa ona ebediyyen fakirlik gelmez.”  İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ(1969). Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm. Beyrut: Daru İhyai’t-
Turâsi’l-Arabî, C. IV, s. 282; İbn Arrâk, Nureddin Ali b. Muhammed el-Kenânî (1399). Tenzîhü’ş-şerîati’l-merfûa ani’l-ahbâri’ş-şenîati’l-mevdûa. (thk. 
Abdülvehhâb Abdüllatîf, Abdullah Muhammed es-Sıddîk el-Gımârî). Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,  C. I,  s. 301, No: 65. 

18  “(Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana 
bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl Sûresi, 16/89).  

19  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 
veriyor” (Nahl Sûresi, 16/90.) 

20  Müellif,  Osman b. Maz‘ûn’un İslamla müşerref olduğu dönemde yaşadıklarını anlatan bu pasajları Hüseyin el-Cisr’in (ö. 1909) er-Risâletü’l-Hamîdiyye 
adlı eserinin Manastırlı İsmail Hakkı tarafından Tercümetü’r-Risâleti’l-Hamîdiyye  adıyla yapılan tercümesinden aktarmaktadır. Müellifin kaynak 
gösterdiği Osman b. Maz‘ûn’un Müslüman oluşunda etkili olan Nahl Sûresi 90. âyetin nâzil olduğu zaman diliminin anlatıldığı bölümler mütercim 
Manastırlı İsmail Hakkı’nın eklemeleri ile oluşturulmuş 4. cildinde bulunmaktadır. Bkz. Hüseyin el-Cisr (1308). Tercemetü’r-Risâleti’l-Hamîdiyye, (trc. 
Manastırlı İsmail Hakkı). İstanbul, C. IV, ss. 68-70.  
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kendiñi bıraķır mısıñ?” didi ve įmān içün cehd itdi faķaŧ o iķrār-ı İslām’dan ibā itdi ve bināǿen Ǿaleyh “ إِنََّك َال تَْھِدي َمْن
َ یَْھِدي َمن یََشاء َّ  āyeti nāzil oldı. [5a] Ey cemaǾat! Cenāb-ı Ĥāķ Ķur’ān-ı Kerįm’de Ǿadl ile iĥsān ile bi’l-ħāśśa 21”أَْحبَْبَت َولَِكنَّ 
yaķın aķrabamızı gözetmek emr idiyor. Yalan, iftirā, zinā, içki ķumar gibi kötü şeylerden ve žulümden insānlara 
taĥakkümden nehy idiyor. Her CumǾa güni İslām Ǿāleminiñ her yerinde CumǾa ħuŧbesiniñ śoñunda oķunan “ یَأُْمُر َ ّ إِنَّ 
 āyet-i kerįmesi bize Allāh’ın bu emirlerini bu nehylerini ħāŧırlatan ictimāǾį važįfelerimizi, ictimāǾį 22”بِاْلعَْدِل َواِإلْحَسانِ 
ĥaķlarımızı tamāmen bildiren mühim bir düstūrdur. Bir kānūndur bir aślu’l-uśūldür. Baķıñız! Cenāb-ı Ĥaķ bu āyet-i 
kerįmede evvelā Ǿadāleti emr idiyor. ǾAdālet dimek herkesiñ ĥuķūķunı ŧanımaķ, hįç bir kimseye żarar ve ziyān 
virmemek dimek. Öyle ise başķa insānlarıñ ĥayātına kendü ĥayātımız gibi ĥürmet itmek bizim içün dįnį bir vażįfedir. 
Başkalarınıñ mālına nāmūsına Ǿırżına ĥaysiyyetine şerefine iĥtirām da bir vażįfedir. Böyle ĥürmet itmedikce Allāh’ıñ 
bu emrini yerine getirmiş olmayız. [5b] Śoñra bir de iĥsān ile emr idiyor. “İĥsān idiñiz” buyuruyor. İĥsānıñ bir maǾnāsı 
da insānlara eyülük itmek, şefķat ve merĥamet göstermek elinden geldigi ķadar muǾāvenetde bulunmaķdır. Öyle ise 
įcābında dįger insānlarıñ ĥayātını ķurtarmaķ onlara mālımızdan bir ĥaķ ayırmaķ ve bi’l-fiǾl yardım itmek yirine göre 
fedākārlıķ yapmaķ da bizim içün aħlāķį bir vażifedir. Bütün maħlūķāta şefķat ve merĥametde böyledir. Bi’l-ħāśśa yaķın 
aķrabamızı gözetmek onlara yardım itmek de eñ büyük vażįfelerimizdendir. Ey cemaǾat! Her CumǾa güni işidüp 
durduġūñuz bu evāmir-i İlāhiyye’ye diķķat idiñ. Allāh’ıñ emr itdigi vechile Ǿādil oluñız. Kimseniñ ĥuķūķuna tecāvüz 
itmeyiñiz. Herkese eliñizden geldigi ķadar eyülük idiñiz. Bi’l-ħāśśa ħıśm ve aķrabāñızı gözediñiz. Muĥtāc olanlara 
yardım idiñiz. Hįç bir kimseye iftirā itmeyiñiz. İçki, ķumar, zinā [6a] gibi münkirātdan śaķınıñ. Zorbalıķ ve taĥakküm 
ve žulm yapanıñ […]23 ve biliñiz ki Allāh TeǾālā’nıñ bu āyet-i kerįmede yap diye emr itdiklerini yapar ve yapma diye 
nehy itdiklerinden ķaçarsañız hem dünyāda ve hem āħiretde mesǾūd olursuñuz. Bir de Efendimiz’iñ şu ĥadįŝ-i şerįfine 
diķķat ile baķ ne buyuruyor: “ َ24”أَِحبَّ ِللنَّاِس َما تُِحبُّ ِلنَْفِسك [Buħārį.] “Kendü nefsüñ içün arzū eyledigiñ şeyǿi başķaları içün 
de iste. Kendü nefsüñ içün istemedigiñ sevmedigiñ şeyǿi başķaları içün de isteme sevme.” “ اِإلیَماِن أَْن تُِحبَّ ِللنَّاِس َما أَْفَضل 
  25”تُِحبُّ ِلنَْفِسَك ، َوتَْكَرهَ لَُھْم َما تَْكَرهُ ِلنَْفِسكَ 
 Bilmiş oluñuz ki, dünyāda her şeyǿiñ devām ve beķāsı ancaķ Ǿadāletle ve her 26”ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ“
şeyǿi yerli yerinde yapmaķladır. Bütün mevcūdāt böyledir. İnsānıñ ĥayātı Ǿadālet ve iǾtidāl ile ķāǿim ecrām-ı 
semāviyyeniñ muntažaman seyr ü ĥareketi aralarındaki maǾķūl nisbetle dāǿimdir. Bunuñ içündür ki Allāh bize Ǿadālet 
emr idiyor. “Dāǿimā Ǿadālet üzere yürüyüñüz žulümden žālim olmaķdan śaķınıñız” [6b] diyor. Žulm ve yalan seniñ 
dünyā ve aħiretde birçoķ felāketle dürlü dürlü belālar doġurdacaġın Ķurʾān-ı Kerįm ħaber viriyor. Žulm, ferd içün de 
cemǾiyyet içün mūcib-i felāket ve iżmiĥlāldir. Milletler de insānlar gibi Ǿadāletle yaşar. Žulm ile yıķılır gider. Ey 
cemāǾat! Biliñiz ki žulmüñ envāǾ-ı çeşidi vardır. ǾAdāletiñ żıddı olan her şeyǿ žulmdür. Bir şeyǿi maĥallinden ġayrıya 
ķoymaķ žulümdür. Ĥaķ śāĥibin ĥaķķından mahrūm itmek biriniñ ĥaķķını elinden almaķ žulümdür. Borçlı olduġı 
važįfeleri yapmamaķ žulümdür. İşi ehline virmemek žulümdür. Emānete ħiyānet itmek žulümdür. Allāh’a kendü 
nefsine, Ǿāilesine çoluķ ve çocuġına ķarşu važįfelerini yapmamaķ žulümdür. Millet mālına tecāvüz itmek irtikāb itmek 
rüşvet yimek milletiñ dişinden ŧırnaġından artırup virmiş olduġı paraları ķorumamaķ onı çalmaķ eñ büyük žulümdür. 
Maĥkemelerde ĥaķlıyı ĥaķsız ve ĥaķsızı ĥaķlı çıķarmaķ da bile bile yañlış ĥükm virmek de žulmüñ eñ 
büyüklerindendir. Ey dįn ķardaşları! Žālim olmamaķ içün her şeyden evvel kendü üzeriñizdeki emānetleri edā idiñiz. 
Kendi nefsiñize Ǿāǿid ĥaķları gözetiñiz. [7a] Allāh’ıñ ĥaķķı olan Ǿibādeti yapmañız iǾtiķādla sözle ve işle her ne śūretle 
yapılmaķ lāzımsa yapıñ. Nefsiñize Ǿāǿileñize çocuķlarıñıza Ǿāǿid važįfeleri güzelce ifā idiñ. Onlarıñ ĥaķlarını ödeyiñ. 
Biliñiz ki, Allāh’ıñ ĥaķlarını ŧanımayan, nefsini ıślāĥ ve terbiye itmeyen Ǿāǿilesine çoluġına çocuġına ķarşu ĥaķsızlık 
yapan bir adam başķalarınıñ ĥaķlarına riǾāyet idemez. Dünyāda Ǿadālet nedir ŧanımayan ve Ǿadālet ışıġı gözine 
girmeyen ķalbi ķara ŧaş gibi ķararan ĥaķ ve ĥuķūķ ŧanımayan adamlar yarın ķıyāmet gününde selāmet nūrundan 
büsbütün maĥrūm ķalaraķ ķaranlıķlar içinde ķalacaķdır. “ ِ27”اتَّقُوا الظُّْلَم ، فَإِنَّ الظُّْلَم ُظلَُماٌت یَْوَم اْلِقیَاَمة [Buħārį]. Çünki “el-cezāü 
min cinsi’l-Ǿamel”dir28 ve ķāle Ǿaleyhi’s-selāmü “ تِي : أَتَْدُروَن َمِن اْلُمْفِلُس ؟  قَالُوا  اْلُمْفِلُس َمْن َال ِدْرَھَم لَھُ فِینَا َوَال َمتَاَع ، فَقَاَل اِنَّ اْلُمْفِلس ِمْن أُمَّ

ِھ ، َوَھذَا ِمْن َشتََم َھذَا ، َوقَذََف َھذَا ، َوأََكَل َماَل َھذَا ، َوَسفََك دََم َھذَا ، َوَضَرَب َھذَا ، فَیُْقتَصُّ َھذَا ِمْن َحَسنَاتِ  َمْن یَأْتِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة بصالة وصیاٍم وذكاةٍ ، َویَأْتِي قَدْ 
[7b] َحَسنَاتِِھ ، ُطِرَحْت َعلَْیِھ ثُمَّ ُطِرَح فِي النَّارِ َما َعلَْیِھ ، أُِخذَ ِمْن َخَطایَاُھْم فَ  ېفَإِذَا فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن یُْقضَ   ”29 Gördüñüz mi? Müflis kim dirler 
imiş, ĥaķįķat böyledir aśıl iflās işte budur. Öyle ise bu iflāsdan śaķınalım eñ ufaķ bir žulümden eñ küçük bir 

                                                 
21  “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.” (Kasas 

Sûresi, 28/26). 
22  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor.” (Nahl Sûresi, 16/90). 
23  Bu cümle tamamlanmadan sehven yeni bir cümleye başlanmıştır. 
24  “Kendin için istediğini başkaları için de iste.” Anlamındaki bu hadis-i şerif uzunca bir metnin bir kısmı olarak geçmektedir. Bkz. Tirmizî, Zühd, 2; İbn 

Mâce, Zühd, 24. 
25  “En faziletli îmân, kendin için istediğini (sevdiğini) kardeşin için de istemen, kendin için kerih gördüğünü kardeşin için de kerih görmendir.” Ahmed b. 

Hanbel, el-Müsned, C. 5, s. 247. 
26  [Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe (kâmil manada) iman etmiş olamaz.] şeklindeki hadis-i şeriftir. Buhârî, İmân 

7; Müslim, İmân 71, 72; Tirmizî, Kıyâme 59. 
27  “Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zâlime zifiri karanlık olacaktır.” Müslim, Birr ve’s-sıla, 56-57; Tirmizî, Kıyâme, 2. 
28  Ceza, amelin cinsindendir. 
29  “Allah Rasûlü (s) şöyle buyurdu: ‘İflas eden kimdir? Biliyor musunuz?’ Ashab: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Bize göre, müflis parası ve malı olmayan kimsedir’ 

dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: ‘Ümmetimin müflisi o kimsedir ki kıyamet günü kıldığı namazıyla tuttuğu orucuyla ve verdiği 
zekatıyla getirilecek aynı zamanda işlediği günahlardan; sövdüğü zina isnadında bulunduğu, haksız yere mal yediği ve haksız yere kan akıttığı ve ona buna 
vurduğu şerlerde ortaya konacaktır. Böylece o kişi yaptıklarının hesabını vermeye oturacak ve yaptığı kötülüklere karşılık iyilikleri takas edilecektir. 
İyilikleri bitince takas işlemi onun günahlarının buna verilmesi bunun sevaplarının da ona verilmesiyle devam edilecektir. Sonucunda da cezasını ateşle 
çekmek üzere cehenneme atılacaktır. İşte müflis budur.” Müslim, Birr, 59-60. 
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ĥaķsızlıķdan śaķınalım. Her ĥaķ śāĥibine ĥaķķını virelim. Važįfelerimizi yirli yirinde yapalım. Žālimleriñ uġrayacaķları 
elįm Ǿāķıbetleri aślā unutmayalım “ َ30”َوَسیَْعلَُم الَِّذیَن َظلَُموا أَيَّ ُمنقَلٍَب یَنقَِلبُون [8a] “ وفي الحدیث القضاة ثالثة قاضیان في النار وقاٍض فى الجنة

اصاب اى صادف  وإنفھو یعدل عن الحق عمدا لذلك فھو فى النار و قاض قضى بغیر علم فھو فى النار قاض قضى بالھوى اى ھوى نفسھ بنحو دنیا باخذھا 
احد و قاض قضى بالحق فھو فى الجنة  حكي أن بنى إسرائیل كانوا ینصبون إلجراء األحكام بینھم حكاماً ثالثة حتى إذا رفع الخصم األمر إلى و والواقعالحق 

بصورة إنسان یرید امتحان ھؤالء الحكام فركب على رمكة وقام  تصور الملكعاً إلى الثاني ثم إلى الثالث لیطمئن قلبھ فذات یوم منھم فلم یرض بھ اآلخرتراف
ه جنب الرمكة فكلما نادى صاحبھ ودعا الىعلى رأس بئر فإذا رجل أتى ببقرة لھ مع عجلھا لیسقیھما فلما سقاھما وأراد الرجوع أشار الملك إلى العجل فجاء 

یا ھذا الرجل إن العجل قد ولدتھ رمكتى ھذه فاذھب وخلنى وعجلى فقال الرجل : لم یستمع ولم یذھب إلى األم فجاء الرجل لیسوقھ بأى وجھ یمكن فقال الملك 
ضیت لى بالعجل دفعت لك كذا فقبلھ إن ق: یا عجباً العجل ملكي قد ولدتھ بقرتى ھذه فتنازعا وترافعا إلى القاضى األول فسبق الملك الرجل إلى القاضى وقال : 

ً فترافعا إلى   ]b8[ القاضى فلما تحاكما حكم بالعجل للملك فلم یرض بھ ً بالعجل للملك فلم یرض بھ الرجل أیضا الرجل فترافعا إلى الثانى فحكم ھو أیضا
أیش تقول ھل تحیض الرجال والحیض من خواص النساء فقال  :ال أستطیع ھذا الحكم فإنى قد حضت فقال الملك : الثالث فلما عرض الملك الرشوة علیھ قال 

تتعجب من كالمى وال تتعجب من كالمك فكما أن الرجال ال تحیض فكذلك الرمكة ال تلد عجالً فقال الملك ھناك قاضیان فى النار وقاض في : القاضى لھ 
الشھیر بھدائي االسكداري قدس سره الجنة وھذا الكالم منقول من لسانھ كذا ذكر البعض نقالً عن فم حضرة الشیخ ”31 [Rūĥu’l-beyān]. (ان هللا 

/inna’llāhe) “inne” ĥurūf-ı müşebbehe bi’l-fiǾli yaǾnį fiǾle beñzeyen ĥarflerden ǾArapçada bizim tercįĥimiz ve ĥattā hįç 
bir lisānda muķābili yaǾnį ķarşulıġı bulunmayan baǾżı ĥarfler vardır ki buradaki (ان) “inne” işte bu ĥarflerdendir. Biz 
buña yirine göre elbette, her ĥālde, şüphesiz, lā-cerem, muĥaķķaķ gibi taĥķįķ ve teǿkįd maǾnāsını viririz. (ان هللا) Ǿale’t-
taĥķįķ Allāh TeǾālā Ĥażretleri (هللا / Allāh) ismü’ź-źāt el-vācibü’l-vücūd el-müstecmiǾ bi-cemįǾi’ś-śıfāti’l-kemāle yaǾnį 
bu isim ism-i aǾžamdır. İsm-i aǾžam oldıġına bütün Ǿulemāǿ ittifāķ itmişdir. Çünki bu isim hem śıfāt-ı celāliyye ve 
ķahriyye hem śıfāt-ı cemāliyye ve ikrāmiyye cümlesin müstecmiǾ olan źāt-ı vācib-i teǾālāya Ǿalem-i ħāśdır. [9a] Dįger 
esmāǿ-i İlāhiyye ancaķ birer śıfata delālet itmekdedir. Burada daha ziyāde diķķat ve iǾtinā ile pek ziyāde teǿkįd ifade 
itmek içün (هللا) ism-i şerįfi źikr olunmışdır.  (ان هللا /inna’llāhe) şüphesiz Allāh teǾālā Ĥaźretleri ulūhiyyetini taśdįķ 
itdirmekdir. Źātında, śıfātında, efǾālinde ve vaĥdāniyyetini bildigiñiz, maǾbūd ittiħāź ittigiñiz Rabb-i źü’l-celāliñiz, ulu 
tañrıñız. (یأمر /yeǿmuru) Emr idiyor, emri ħaber śūretiyle bize ifāde buyurması da ayrıca bir teǿkįddir. “Şöyle yapıñız” 
demiyor. “Allāh size emr idiyor buyuruyor.” Rabb-i źü’l-celāliñiz, ulūhiyyetde maǾbūd-ı bį-miŝāliñiz size emr ü fermān 
idiyor neyi (بالعدل /bi’l-Ǿadli) Ǿadli. (عدلھ /ǾAdele) her şeyǿi mevżiǾ-i lāyıķına ķoymaķ ĥaķķı yirine ķomaķ dimek ki 
(baġy)iñ żıddı yaǾnį cevr ü žulmüñ żıddı. ǾAdl, beyne’n-nās ĥuķūķda müsāvāta riǾāyet itmek her ĥaķ śāĥibiniñ ĥaķķını 
virmek žulmi terk itmek dimek, ĥākim olanlara farż ve vācib olan Ǿadl ile ĥükm idüp hevā-yı nefsāniyyeye tābiǾ 
olmamaķdır. [9b] Ĥākim beyne’l-ħaśmeyn Ǿadl ile meǿmūrdur.  Bināǿen Ǿaleyh ŧarafeynden yaǾnį müddeǾį ve müddeǾa 
Ǿaleyhden biri eşrāfdan ve dįgeri āĥād-i nāsdan olsa bile ĥįn-i muĥākemede ŧarafeyni oŧurtmaķ ve kendülerine söz 
söylemek ve kendülerine ihāle-i nažar itmek gibi muĥākemeye müteǾalliķ ħuśūślarda tamāmıyla Ǿadl ve müsāvatā 
riǾāyet itmesi ĥākimiñ üzerine farżdır. Ĥākimiñ Ǿindinde büyük küçük şerįf ve ŧabǾ-ı ġanį faķįr müsāvį olacaķdır. 
Ĥikāye olundu ki ikinci ħalįfe ǾÖmer el-Fārūķ rađıya’llāhu Ǿanh Efendimiz’iñ ħilāfeti zamānında (āl-i Cefne’den) 
Ġassāniyyūn melikleriniñ śoñuncısı Cebele b. Eyhem ihtidā itmiş, müslümān olmış büyük bir źāt idi. Ĥażret-i ǾÖmer’iñ 
ĥużūrına girmiş ve o sene Ĥażret-i ǾÖmer’iñ yaķında ĥacca gitmiş idi. Ŧavāf iderken Fizārį dinilen bir adam her naśılsa 
sehven Cebele’niñ ŝevbine baśmış idi. Cebele, Fizārį’yi dögmüş idi. Fizārį Ĥażret-i ǾÖmer’e şikāyet itmekle Ĥażret-i 
ǾÖmer o adamı  tarżiye itmesini ve olmadıġı taķdįrde ķıśaś idecegini yaǾnį cezālandıracaġın teblįġ idince Cebele “Bir 
ĥükümdārıñ āĥād-i nāsdan bir adamdan farķı yoķ mudur?” diye iǾtirāz itmiş ve Ĥażret-i ǾÖmer İslām’da ĥuķūķca eşrāf 
ve āĥād-i nāsıñ farķı olmadıġını añladınca irtesi güne ķadar müsāǾade alaraķ ķavmiyle birlikde śabāĥdan çıķup her 
Hirekıl Rūm’uñ yanına giderek tanaśśur itmişdir. [10a] Śoñra nedāmet itmiş ve pişmān olmış ve beytleri söylemişdir: 

 Fe yā leyte ümmį lem telidnį ve leytenį“   فیا لیت امى لم تلدنى ولیتنى
ُعَمرَرَجْعُت الى االمر الذى قالھ     RacaǾtü ile’l-emri’lleźį ķālehū ǾUmer 

 
بقفرةٍ  المخاضى ارعى ویا لیتن    Ve yā leytenį erǾa el-maħād bi-ķafratin 

                                                 
30  “Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi 

dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir..” (Şuarâ Sûresi, 26/227). 
31  “Hadiste şöyle rivayet edilmektedir: ‘Kadılar (hâkimler) üç sınıftır. Birisi cennette, diğer ikisi ateştedir. Cennette olanı, hakkı bilip onunla hüküm verendir. 

Bir kadı vardır ki kendi hevasına göre hükmeder, yani dünya menfaatini elde etmeye göre hükmeder. O kasıtlı olarak hakikati değiştirir ve saptırır. Bu 
sebepten dolayı o ateştedir. Bir kadı da vardır ki ilmi olmadan hükmeder. Hakikata ve gerçeğe isabet etse bile o da cehennemdedir. Bir kadı da vardır ki 
hak ve hakikat ile hükmeder. O da cennettedir. Anlatıldığına göre İsrailoğulları hükümleri icra etmek üzere içlerinden üç hâkim atıyorlar. Tâ ki 
hasımlardan biri kalbi mutmain olsun diye davayı kadılardan birine götürsün, ondan razı olmadığında ikincisine, daha sonra ise üçüncüsüne götürsün. Bir 
gün bir melek bu kadıları (hâkimleri) imtihan emtek üzere insan sûretinde göründü. Kısrağına bindi ve bir kuyunun başında durdu. Bir adam buzağısı ile 
birlikte ineğini sulamak için kuyuya getirdi. Adam inek ve buzağısına su verdikten sonra oradan ayrılmaya niyetlendi. Melek, buzağıya kısrağının yanına 
gelmesini emretti. Buzağının sahibi her ne kadar çağırdıysa da buzağı sahibini dinlemedi ve annesinin yanına gitmedi. Adam her ne şekilde olursa olsun 
buzağısını götürmeye yeltendi. Melek; ‘Be adam! Bu buzağıyı benim kısrağım doğurdu. Bizi rahat bırak’ dedi. Adam; ‘Hayret şey! Buzağı benim malım 
ve benim ineğim onu doğurdu’ dedi. Bu konuda ikisi nizalaştı. Davayı ilk kadıya (hâkime) götürdüler. Melek adamdan önce kadıya vardı ve ona dedi ki; 
‘Benim lehime hükemdersen sana şu malı vereceğim.’ Kadı da bunu kabul etti. Mahkeme başladığında kadı, buzağının meleğe ait olduğuna hükmetti. 
Adam bundan razı olmadı ve davayı ikinci kadıya götürdüler. Bu kadı da aynı şekilde buzağının meleğe ait olduğuna hükmetti. Adam buna da razı olmadı 
ve davayı üçüncü kadıya götürdüler. Melek, üçüncü kadıya rüşvet teklif edince kadı, onun lehine hükmetmeyeceğini söyledi ve meleğe dedi ki; ‘Ben 
hayızlıyım.’ Melek dedi ki; ‘Sen ne diyorsun? Erkekler hiç hayız olur mu? Hayız kadınların özelliğidir.’ Kadı da ona; ‘Sen benim sözüme şaşırıyorsun, 
kendi sözüne şaşırmıyorsun. Nasıl ki erkekler hayız olmuyorsa, kısrak da buzağı doğurmaz’ dedi. O zaman melek dedi ki; ‘İki kadı cehennemdedir, biri 
cennettedir.’ Bu söz meleğin dilinden nakledilmiştir. Yine aynı şekilde biri bunu meşhur Şeyh Üsküdarlı Hüdâî Hazretlerin’den nakletmiştir.” İsmail Hakkı 
Bursevî (t.y.). Tefsîru Rûhi’l-Beyân, Beyrut: Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, C.  II, s.320. Müellifin Rûhu’l-beyân adlı eserden naklettiği bu pasaj içerisinde 
geçen hadis metni kaynaklarda geçtiği şeklinden farklı olmakla birlikte anlam ve kasıt bakımından birbirine çok yakındır. Mezkûr hadis kaynaklarda şu 
şekilde gemektedir: “Kadılar üç sınıftır. Birisi cennette, diğer ikisi ateştedir. Cennette olanı, hakkı bilip onunla hüküm verendir. İnsanlar arasında bilgisizce 
hüküm veren ile hakkı bilip hükmünde haksızlık yapan ise ateştedir.” Bkz. Ebû Dâvûd, Akdiye, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3.   
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 Ve küntü esįran fį rabįǾate ev muđar   وكنُت اسیرا فى ربیعة او مضر
 
  Ve yā leyte lį bi’ş-Şāmi ednā maǾįşetin   ویا لیت لى بالشام ادنى معیشةٍ 

والبصراَُجاِلُس قومى ذاھب السمع    Ücālisü ķavmį źāhibe’s-semǾi ve’l-baśar”32 
“  صلعم ما حملك عن أبي عبد هللا جعفر بن دمحم الصادق رضي هللا عنھ، عن فقیرأتى النبّي صلعم و عنده رجل غني فكف الغني ثیابھ عنھ، فقال لھ رسول هللا

للفقیر أتقبل منھ قال ال، قال و ) صلعم(ف مالي فقال على ما صنعت أخشیت أن یلصق فقره بك أو یلصق غناك بھ؟ فقال یا رسول هللا أما إذا قلت ھذا فلھ نص
 Herhangi bir emįr, bir vālį, bir ĥākim ve herhangi bir meǿmūr beyne’n-nās yaǾnį ħalķ 33”لم؟ قال أخاف أن یدخلني مادخلھ
arasında müsāvāta riǾāyet ider Ǿadāletle muttaśıf olur Ǿadāletle ĥükm iderse Allāhu Ǿažįmü źį-şān Ĥażretleri o vālįye o 
ĥākime o meǿmūra ħalķdan nažar idenleriñ ķalbini ondan heybetle ŧoldurır yaǾnį herkes o źātdan ķorķar ve Cenāb-ı Ĥaķ 
o meǿmūrı bütün dünyevį ve uħrevį ķorķularından emįn ider ve o emįr ĥavzasını muĥāfažaya muĥtāc olmaz. “ ملك  أنحكى 

أین دار الخلیفة فقیل لیس لھ دار عظیم كما توھمت : ]b10[الروم أرسل إلى عمر رضي هللا عنھ ھدایا من الثیاب والجبة فلما دخل الرسول إلى المدینة قال 
خرج إلى السوق لحاجتھ وحوائج المسلمین  إنھ: إنما لھ بیت صغیر فدلوه علیھ فوجد لھ بیتاً صغیراً حقیراً قد اسود بابھ لطول الزمان فطلبھ فلم یصادفھ وقیل 

فلما رآه قال عدلت فأمنت فنمت حیث شئت وأمراؤنا ظلموا فاحتاجوا إلى  بالدرةتوسد فخرج الرسول إلى طلبھ فوجده نائماً تحت ظل حائط قد  لالحتسابأى  
“ [.Rūĥu’l-beyān, 1, 455] 34”الحصون والجیوش س یعني ذات هللا والعدل حصن وثیق فى رأس جبل انیق ال اذ الملك العادل مكنون بعون هللا ومحرو

ذ الحق لھ وال یخطھ سیل وال یھدیھ منجنیق اّوُل خطبٍة خطبھا ُعمُر رضي هللا عنھ ایھا الناس انھ وهللا ما منكم احد ھو اقوى عندي من الضعیف حتى آخ
 35”اصغر عندي من القوى حتى آخذ الحق منھ ثم نزل
 “ بین اھل الجنة و اھل النار اى نادى ملك من قبل هللا نداء ) فاذن مؤذن بینھم(36م الم تسمع قول هللا تعالى ئعبد الملك وھو جالس للعظاقال رجل لسلیمان بن 

ل الفالنیة قا ضیعتكالى ] a11[وضمھا  ضیعتىقال فما خطبك قال وكیلك اغتصب ) ان لعنة هللا على الظالمین(37یسمع كل واحد من اھل الجنة و النار 
)عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة( صلعممردودة الیك و كتب الى الوكیل بذلك و بصرنة عن عملھ قال النبى  ضیعتكملك لك و  فضیعتى ”38 YaǾnį 

bir sāǾat miķdār-ı Ǿadālet ki aǾmāl-i müteǾaddiyedendir. Yetmiş senelik Ǿibādet-i lāzımeden efđaldir dimekdir. “ ِإْذ في
َصالُح العاّمِة والخاّصِة وِمْن ثَمَّ قیل عدُل السلطاِن انفع ِمْن ِخْصِب الزمانِ  العدلِ  ”39 yaǾnį eşyā ve źeħāiriñ ucuzluġunda Ǿibādu’llāh 

enfaǾdır. “40”ال یكون العمران اال بعدل السلطان Ķāla’llāhu teǾlā fį sūreti’n-Nisā “ ِ َولَْو َعلَى یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ ُكونُواْ قَ  ّ ِ اِمیَن بِاْلِقْسِط ُشَھدَاء  وَّ
َّبِعُواْ  ُ أَْولَى بِِھَما فَالَ تَت ّ َ َكاَن  أَنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَْیِن َواألَْقَربِیَن إِن یَُكْن َغنِیا أَْو فَقَیًرا فَا ّ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرااْلَھَوى أَن تَْعِدلُواْ َوإِن تَْلُوواْ أَْو تُْعِرُضواْ فَإِنَّ  ”41 

Cenāb-ı Ĥaķ bu āyet-i Kerįme’sinde buyuruyor ki: “Ey Müǿminler! Ĥākim ĥużūrunda Allāh içün şehādet itdigiñizde 
ŧoġru sözlü olıñız. Kendüñize anañıza, babañıza, aķrabāñıza Ǿāǿid olan işlerde bile şehādet iderken ŧoġruluķdan 
ayrılmayıñız. Ne zenginiñ ŝervetinden [11b] istifāde ümįdi  ne faķįriñ düşkünlügine merĥamet duyġusı sizi Ǿadāletden 
uzaķlaşdırmasun. Böyle ħuśūśį ĥālleriñ taķdįri Allāh’a Ǿāǿiddir. Bināǿen Ǿaleyh ĥissiyāta ķapılaraķ Ǿadāletden yüz 
çevirmeyiñiz. Müşriklere olan aşırı düşmanlıġıñız da sizi žulme sevķ itmesün. Dostlarıñıza da düşmanlarıñıza da Ǿadālet 
idiñiz. ǾAdālet, bütün ĥarāmlardan çekinmeñize muǾādil bir fażįletdir. Allāh’dan ķorķuñuz çünki Rabbi’ñiz her 
işledigiñiz işi yaķından duyar, bilir.” Ey cemaǾat! Size burada Ķurǿān-ı Kerįm’iñ 14 Ǿasır evvel ķurdıġı bu Ǿadālet bu 
müsāvāt Ǿumdeleriniñ prensipleriniñ Peyġamber-i Ǿālî-şān Muĥammed Muśŧafā śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem 
Efendimiziñ (...?)42 bir śūretle naśıl taŧbįķ eylediġini (.... ....?)43 eśaĥĥ-ı kütüb olan Śaĥįĥ-i Buħārįden cānlı miŝālini de 

                                                 
32  Şiirin anlamı: Âh felek! Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke ben, Ömer’in bana söylediğine dönebilsem. Keşke ben, Rabî‘a ve Mudâr kabilelerinde 

esir iken  ıssız bir çölde deve gütseydim. Keşke Şam’da kıt kanaat bir geçimim olsaydı. Keşke ben gelip gideni görüp işiten kavmimin içinde otursaydım.”   
33  “Hz. Peygamber’in (s) yanında zengin bir kişi varken fakir bir kişi de yanları geldi. Bunun üzerine zengin, elbisesini yana çekti ve toplandı. Allah Rasûlü 

zengine: ‘Sana bu hareketi yaptıran nedir? Fakirliği sana yapışacak, zenginliğin ona bulaşacak diye mi korktun?’ deyince zengin adam: ‘ Ey Allah’ın 
Rasûlü! Siz bunu söylediniz ya, malımın yarısı onundur’ dedi. Allah Rasûlü (s) fakire: ‘Kabûl ediyor musun?’ diye sordu. Fakir : ‘Hayır!’ dedi. Allah 
Rasûlü (s) ‘Niçin?’ dedi. Fakir de: ‘O malın beni onun durumuna sokmasından korkuyorum’ dedi. Bahâüddîn Muhammed b. Hüseyn b. Abdissamed el-
Âmili (1418/1998). el-Keşkûl, (thk. Muhammed Abdülkerîm en-Nemrî). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, C. I, s. 27.    

34  “Hikaye edildi ki: Rum meliki Hz. Ömer’e (r) elbise ve cübbe gibi hediyeler göndermişti. Rum kralının elçisi Medine’ye ulaştığında; ‘Halife’nin evi 
nerededir?’ diye sordu. Elçiye; ‘Senin düşündüğün ve tasavvur ettiğin gibi halifenin büyük bir binası yoktur. Küçük bir yeri vardır’ diyerek halifenin evini 
gösterdiler. Rum elçi, Hz. Ömer’in evine vardığında evin küçük ve sade bir ev olduğunu gördü. Üzerinden uzun bir zaman geçtiğinden ötürü evin kapısı 
kararmıştı. Adam, Hz. Ömer’i aradı ama ona rastlayamadı. Hz. Ömer’in kendisinin ve Müslümanların bazı ihtiyaçlarını gidermek için çarşıya gittiği 
söylendi. Rum elçi, Hz. Ömer’i aramaya başladı ve onu bir duvarın gölgesinde uyur hâlde buldu ve Hz. Ömer’e şöyle dedi; ‘(Ey Ömer) Adaletli davrandın, 
emîn oldun. Tabii ki istediğin yerde uyursun. Bizim yöneticilerimiz ise halka zulmettiler ve bunun için kalelere ve ordulara muhtaç oldular.” İsmail Hakkı 
Bursevî (t.y.). Tefsîru Rûhi’l-Beyân, Beyrut: Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî,  C. II, s. 181.        

35  Metnin anlamı: “Çünkü adil yönetici Allah’ın yardımı ve yine Allah’ın zatı tarafından korunmuştur. Adalet, yüksek bir dağın zirvesinde sağlam bir kale 
gibidir. Onu sel yıkamaz ve ona mancınık ulaşamaz. Ömer b. El-Hattâb îrâd ettiği ilk hutbesinde: “Ey insanlar! Sizden hiç biriniz benim katımda 
kendisinin hakkını alana kadar zayıftan daha güçlü değildir. Sizden hiç biriniz kendisinden başkasının hakkını alana kadar da daha güçlüden daha zayıf 
değildir’ dedi. Sonra hutbeden indi.” Hz. Ömer’in hutbede söylediği rivayet edilen bu sözleri için bkz. Muhammed b. Yezid el-Müberred (1997). el-Kâmil 
fi’l-lugati ve’l-edeb. Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabî, C. I, s. 14. 

36  “Cennetlikler cehennemliklere, “Rabbimizin bize va’dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin va’dettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. 
Onlar, “Evet” derler. O zaman aralarında bir duyurucu, ‘Allah’ın lâneti zalimlere!’ diye seslenir.” (A’râf Sûresi, 7/44.) 

37  “Cennetlikler cehennemliklere, “Rabbimizin bize va’dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin va’dettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. 
Onlar, “Evet” derler. O zaman aralarında bir duyurucu, ‘Allah’ın lâneti zalimlere!’ diye seslenir.” (A’râf Sûresi, 7/44.) 

38  Arapça metnin anlamı: “Bir adam, törende oturan Süleyman b. Abdülmelik’e; ‘Sen Allah Teâlâ’nın,“...O zaman aralarından bir duyurucu....seslenir” 
sözünü duymadın mı dedi. Orada,  yani cennet ve cehennem ehli arasında bir melek Allah tarafından nida etti. Bu nidayı cennet ve cehennem ehlinden 
herkes “...Allah’ın lâneti zalimlere olsun!..” nidasını duydu. Süleyman b. Abdülmelik : ‘Ne istiyorsun?’ dedi. Adam da: “Senin vekilin benim arazime el 
koydu ve onu senin şu arazine ekledi’ dedi. Süleyman b. Abdülmelik; ‘Benim arazim senin olsun. Senin arazin de sana iade edilecektir’ dedi. Bu hususu da 
vekiline yazdı.” 

39  “Eğer bir yerde adâlet varsa umûmun ve havâssın menfaati vardır. Aynı şekilde şöyle denilir: Sultânın adâleti en verimli zamandan daha hayırlıdır.”   
40  “Medeniyet ancak sultanın (yöneticinin) adaleti ile gerçekleşir.” 
41  “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. 

(Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti 
yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
hakkıyla haberdardır.” (Nisâ Sûresi, 4/135.) 

42  Metinde okunamayan kelime şu şekildedir:  
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ħaber vireyim burada naķl ideyim. Bir gün Peyġamberimiz’iñ ĥużūrına Fāŧıma-i Maĥzūmiyye adlı bir ķadınıñ ħırsızlıġı 
daǾvāsı Ǿarż olunmış [12a] ve eli kesilmesine ĥüküm virilmişdi. Fāŧıma, Ķureyş ķabįlesinden oldıġından yüksek bir 
aśāleti vardı. Ķureyşler bu ķadın ĥaķķında Üsāme rađıya’llāhu Ǿanh vāsıŧasıyla Rasūl-i Ekrem’den Ǿafv ve şefāǾat 
dilemişlerdi. Faķāt Peyġamber Efendimiz prensiplerine śādıķ, titiz bir inķılābcı aśabiyetle hemān ħuŧbeye çıķaraķ şöyle 
bir ħuŧbe įrād itdi. Ħuŧbede buyurdılar ki: “Ey ħalķ! Şu geçmiş milletleriñ ne yüzden đalālete uġradıķlarını, yollarını 
naśıl şaşırdıķlarını biliyor musıñız? Onlarıñ aśilzādeleri, ķuvvetlileri çalarsa onları bıraķırlar, żaǾįfleri çalarsa 
cezālandırırlardı. Allāh’a yemįn iderim ki bu sirķat gibi Ǿādį bir iş (Fāŧıma-i Maĥzūmiyye) degil, ķızım (Fāŧıma-i Zehrā) 
yapmış olsaydı muĥaķķaķ onuñ elini de keserdim.” [12b] Yā Rabbi! Bu ne yüksek Ǿadālet, ne düzgün ve güzel müsāvāt. 
MaǾlūmuñuzdur ki Müslümānlıķ ŧoġruluķ dįnidir, Ǿadālet-i dįnidir, şefķat ve merĥamet-i dįnidir. Müslümānlıġıñ eñ 
birinci ġāyesi bütün insānları ķardeş ĥāline getirmek onlarıñ arasına Ǿadāleti tevzįǾ iderek beşeriyyeti tām bir emniyyet 
içinde yaşatmaķdır. Çünki insānlar cānlarına, māllarına, Ǿırżlarına şeref ve nāmuslarına emįn olmadıķça ĥużūr ve rāĥat 
içinde yaşayamazlar. Bināǿen Ǿaleyh, herkesiñ Ǿadāletden ayrılmaması başķalarınıñ ĥaķlarına ĥürmet itmesi bir 
važįfedir ve her CumǾa güni ħuŧbeleriñ śoñunda oķunan bu āyet-i ķerįme mūcibince herkese farżdır. Bunıñ içün 
Ķurǿān-ı Kerįm Furķān-ı Ĥakįm’iñ bu āyetinden başķa bir CumǾa āyetlerinde [13a] Allāh Ǿadāletle emr idiyor. Her ne 
śūretle olursa olsun ĥattā Ǿaleyhiñize de olsa Ǿadāletden ayrılmayıñ buyuruyor. ǾAdāletden ayrılmamaķ her insān içün 
esās-ı vażįfedir. ǾAdāletden ayrılan bir adam žālim ve ĥaķsızdır. Lākin bilirsiñiz ki, insānlarda ĥırś dinilen bir şeyǿ 
vardır. İnsānda olan bu ĥırś iǾtidālini ġayb iderse insānı insānlıķdan çıķarup başķalarınıñ ĥaķlarına tecāvüz itdirir. 
Ādem babamızıñ ilk oġlı Ķābil kendü ĥaķķına rāżį olmayaraķ ķardaşı Hābil’i öldürtdiren de işte bu ĥırś idi. Bu ħilķatde 
bu fıŧratda insānlar her zamān mevcūddur. İşte maĥkemeler, ĥākimler de aśıl bunuñ içündür. [13b] Ĥākim, maĥkemeye 
gelüp ĥaķlı olduķlarını iddiǾā iden iki ŧarafı da diñler. Onlarıñ iddiǾālarını tedķįķ ider. Ĥaķ kimiñ ise onı śāĥibine virir. 
Lākin ĥākim degül ya cin de olsa melek de olsa hįç bir kimse başķasınıñ ķalbinde śaķladıġını, gizledigini bilemez, 
añlayamaz. Göñlünden ne geçirdigini bilemez. Bunuñ içündür ki ĥākim ya ħaśımlarıñ kendü iķrārlarını yāħūd şāhidleriñ 
yapacaķları şehādete göre ĥükm virmek mecbūriyyetindedir. Dimek ki bir ĥaķķıñ meydāna çıķması içün şāhidleriñ çoķ 
mühim bir yiri vardır. Eger şāhidler ħāŧıra göñle baķmayaraķ bildiklerini dosdoġru söylerse ĥākim virdigi ĥükmde çoķ 
doġru olur, ĥaķ yerini bulur. Lākin şāhidler ĥādiŝeyi taĥrįf idüp olduġı gibi söylemez ve yāħūd bildigini büsbütün śaķlar 
[14a] ve söylemezse bu mažlūmlarıñ ĥaķlarınıñ żāyiǾ olmasına sebeb olur. Müslümānlıġıñ menǾ itdigi büyük 
günāhlardan birisi de şehādet-i zūr yaǾnį yalan şāhidligidir. Ķāle Ǿaleyhi’s-selām: “ بلى یا رسوَل هللا ، : أال أُنبئكم بأكبر الكبائر  قلنا 

رھا ح ور فما زال یَُكِرّ ور، و شھادة الزُّ لیتھ سكت: تى قلنا قال اإلشراك با ، و عقوق الوالدین  و كان ُمتكئاً فجلس ، فقال  أال و قول الزُّ ”44 [Buħārį, 
Müslim, Nesāǿį]. Peyġamberimiz buyuruyorlar ki eñ büyük günāhlarıñ birincisi Allāh’a şirk ķoşmaķ, Allāh’dan 
başķasına ŧapınmaķ. İkincisi anasına babasına Ǿāśį olmaķ onlara ķarşu gelmek. Üçüncüsi de yalan şāhidligi yapmaķ. 
[14b] ǾAleyhi’s-selām Efendimiz yalan şāhidligi o ķadar büyük bir günāh olaraķ taśvįr idiyor ki bunı añlatırken üç kere 
tekrārlamış ve bunı söylerken dizleriniñ üstüne gelerek ĥiddetden yüzleri ķızarmışdır. Ve ķāle Ǿaleyhi’s-selām: “ لن تزول

یوجب هللا لھ النارقدم شاھد الزور حتى  ”45 Yalan şāhidi olduġı yirden ķımıldamadan evvel lāyıķ olduġı Ǿaźābı ĥaķ ider. 
Cehennemdeki yerini ĥāżırlar. Ħülāśa; yalan şāhidligi nižām-ı Ǿālemi bozar. Ĥaķįķį bir Müslümān yalan söylemez ve 
insānlıġa Müslümānlıġa yaķışmayan yalan şāhidligi bu alçaķça ķabūl idemez. Bunı irtikāb idenlere ĥaķįķį Müslümān 
dinmez. Allāh cümlemizi doġrıdan ayırmasun.  
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