H A Z R E T Ý

F Â T Ý M E

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD

H A Z R E T Ý

F Â T Ý M E

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
Ýstanbul
2008

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Önsöz..........................................................................1-6

Hz.Muhammed'in Hz.Fâtime için Buyurduðu Sözler...7-13
Hz. Fâtime Validemizin Ýsimleri ve Mânâlarý............15-24
Hz. Fâtime Validemizin Kadýnlara Örnek Hâlleri......25-34
Hz. Fâtime Validemizin Ýslâm'a Hizmetleri...............35-40
Hz. Fâtime Validemizin Aile Yapýsý ve Zürriyeti........41-48
Hz. Fâtime Validemizin Manevî þahsiyeti............... 49-83
Nefis Nedir............................................................ 85-98
Sonsöz.........................................................................99

Ö N S Ö Z
Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. Fâtime Validemiz ile ilgili olarak þimdiye
kadar pek çok kitap yazýlmýþ ve bilgi verilmiþtir. Ancak gerek kitaplarda, gerek verilen bilgilerde, Hz.
Fâtime Validemizin dünyevî hayat-ý mecazisindeki
yaþamý anlatýlmýþtýr; bundan dolayý bu çalýþmalarý
yapanlara teþekkür ederiz.
Hz. Fâtime Validemiz ile ilgili olarak hazýrladýðýmýz bu çalýþmamýz ise, Hz. Fâtime’yi bir baþka
yönden görerek deðerlendirmek gibi bir arzudan
doðmuþtur. Çünkü Hz. Fâtime'nin dünya yaþamý ile
ilgili hayatýnýn dýþýnda da çok muazzam bir hususîyet taþýdýðý, fevkalâde ileri insanlýk, medeniyet,
ruhsal ve nefsî anlayýþlar vardýr ki, biz bu kitapta bu
konulara aðýrlýk vererek açýklamaya çalýþtýk.
Sevgili Peygamberimizin diðer evlatlarý da vardýr. Fakat hassaten Hz. Fâtime Validemiz üzerinde
muhabbetinin yoðunlaþmasýnda herhalde hususî bir
hikmet olsa gerektir.
Sevgili Efendimizin Hz. Fâtime’ye verdiði
ehemmiyet ve Hz. Fâtime’nin Þah-ý Velâyet olan Hz.
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Ali’nin hanýmý olmasý, O’nun çok ileri bir hususiyet
taþýdýðýný göstermektedir. Onun için kendisi ile ilgili
pek çok kitapta bahis vardýr. Biz ise Hz Fâtime Validemizdeki hususiyetlerin açýlmasý icap ettiðinden bu
konulardan bahsetmek için bu kitabý kaleme aldýk.
Hz. Fâtime ile ilgili olarak bu kitabý yazmaktan
muradýmýz þudur: Hac ibadetini ifa etmek için bulunduðum Medine-i Münevvere'de kýrk vakit namaz
kýlmak için, Sevgili Efendimizin mübarek makamlarýna gitmiþtim. Burada yaþamýþ olduðum tecellide,
birdenbire manevî bir hâl içine girdim. Gözlerimi
kapadým þuhuden tarifi imkânsýz güzellikte bir haným zuhur etti. Aldýðým beyanda bu hanýmýn Hz.
Fâtime Validemiz olduðu buyruldu.
Rabbim buyurdu: "Sendeki tecellim her þeyi mübalaðasýz ve benim arzu ettiðim ne ise o
þekilde zuhur ettiðinden, Hz. Fâtime'de ben
nasýl göründüysem sana da ayný o þekilde görünmüþtür."
Bu tecelli üzerine Sevgili Efendimizin makamýnda gözümü açtým, tekrar kapattýðýmda o tarif
edilemez güzellikteki vecheyi tekrar müþahede ettim. Bu hâl üç kere tekrar etti. Bu simayý dünyadaki
herhangi bir varlýkla kýyas etmek mümkün deðildi;
bu simanýn bir benzerinin Allah'ýmýz tarafýndan ya2

ratýlmamýþ eþsiz bir veche olduðunu düþündüm. Bir
haným, fakat sanki Allah'ýmýzýn tatbikata koyduðu
duygularýn ve Allah'ýmýzýn bütün arzularýnýn toplandýðý bir nokta olduðu hissiyatý içimde uyandý. Bu
vecheye nazar ettiðimde, kendimi O'na bakmaktan
alýkoyamadým.
Hz. Fâtime Validemiz, "Nefs-i Küll" noktasýný
temsil eden ilâhi bir gönül olduðundan "Nefs" noktasýnýn asliyeti olan bu vecheye nazar etmek, elbette karþý konulamaz bir iþtiyaktýr.
Daha sonraki zamanlardaki bir zuhuratta ise;
"Ene Fâtimetü'z Zehra, hiç kimse bana haným
olduðum için Mürþid'lik atfetmedi, bu noktada bana sadece siz Mürþid'lik verdiðinizi
ifade ettiniz" buyurmuþlardýr.
Sevgili Efendimizin; "Fâtime ilklerden
ve sonrakilerden bütün cennet kadýnlarýnýn
Seyyidesidir." ( Kesf'ül- Gumme c. 2, s. 76, Bihar-ül Envar c.
14, s. 206, c. 43, s. 21, 37. ) hadis-i þerifi, Hz. Fâtime'nin
Mürþidlik vasfýný iþaret etmektedir.
Hz. Fâtime Validemizin isimlerinden olan
"Muhaddese" O'nun Allah'tan ilham ve beyan alan
ilâhi bir gönül noktasý olduðunu iþaret etmektedir.
'Muhaddes,' Sevgili Efendimizin; "Benden sonra
3

muhaddesun sýnýfýyla ünsiyet ediniz" anlamýnda iþaret buyurduðu kalbinden ilham ve beyan alan
ilâhî gönül noktalarýdýr.
Hz. Fâtime Validemiz, "Nefs-i Küll" makamýný temsil eden hususî bir gönül noktasý olmasý hasebiyle, bu ilâhi makamýn açýlýp izah edilmesi için,
O'nun Mürþid'lik makamýnda olmasý icap etmektedir. Manevî yolda terakki, nefis mertebelerinin idrak edilmesi ile tatbik olunur. Bu nefis mertebelerinin idrak olunmasýnda mühür, Hz. Fâtime Validemizdedir. O makamý kabul ve tasdik gereklidir. O
yüzden bu gönül noktasýnýn Mürþid makamýný ihraz
eden ilâhi bir gönül noktasý olmasý icap etmektedir.
Ýnsanlarýn kendilerine verdiði payeye göre deðil ve fakat, Allah'ýn o insanda zuhur eden tecelliyatýna göre o insaný deðerlendirmek doðru olur. Allah'ýmýzýn Hz. Fâtime Validemizdeki tecelliyat ve arzuyu ilâhisini nazar-ý dikkate almak icap eder. O'nun
hakkýnda konuþmak ve fikir beyan etmek, O'nun
dünyevî yaþamýný izah etmekle sýnýrlý olmamalýdýr.
Aslýnda Allah'ýmýzýn Hz. Fâtime Validemizdeki arzuyu ilâhisini meydana çýkarmak ve onu anlamaya
çalýþmak daha doðru olur. Çünkü bu durum doðrudan doðruya Allah'ýn halkeylemiþ olduðu insanlardaki arzularýný ifade eder ki, neticede her þey O'na
dönecektir.
4

Hz. Fâtime Validemiz ile ilgili olarak yapýlan
çalýþmalarýn pek çoðunda maalesef Hz. Fâtime Validemizin doðumu, yaþý ve vefat tarihlerinin birbirini
tutmadýðý görülmüþtür. Bunlar tam olarak tespit edilemediðine göre, yazýlanlarýn ne kadar isabetli olduðu düþünülmelidir.
Hz. Fâtime ile ilgili olarak yazýlan eserlerin çoðu, Hz. Fâtime'yi methetmiþlerdir. Tabiî ki O'nu ne
kadar methetsek yine de hakkýný eda etmiþ olamayýz. Ancak bir þey daha var; Hz. Fâtime Validemizin
methedilmesine sebep olan hususlar nelerdir? Çünkü bunlar bilinirse o zaman methedilmenin mânâsý
tam olarak idrak edilebilir. Ayný zamanda onun tersi, yani methedilmesine ters düþünenlere kat'i bir
mesnet gösterilmiþ olunur ki, onlarý bu makbul olmayan hallerinden vazgeçirmiþ olur. Böylelikle bu
gibi kimseler, bir daha Hz. Fâtime'deki Allah’ýn nefsî
tecellisine karþý ters düþünemezler. Zaten varlýklarýn
hiçbirisi kendi nefislerinin asliyet-i ilâhîyesini iþaret eden Hz. Fâtime'ye karþý gelemez ve bu zaten
mümkün de deðildir. Çünkü O, Allah'ýmýzýn ruhundan ve nefsinden halkolunmuþ olanlarýn nefsi hususîyesinin mümessil noktasý olduðundan, hiçbir
varlýk O'na itiraz edemez.
Hz. Fâtime Validemiz "Nefs-i Küll" makamýnýn göründüðü ilâhi bir gönül noktasý olduðundan
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her nefis taþýyan varlýðýn o makamdan nur alacaðý
ve nefis noktasýndan hesaba çekileceði muhakkaktýr.
Hz. Fâtime Validemiz Allah'ýn þeriat-ý ilâhiyesine ve nizamýna son derece dikkatli, insanlar arasýnda fevkalâde üstün münasebetleri olan, Hz.
M u h a m med (s.a.v.) ki, âlemlere rahmet olarak irsal
olunmuþ bir peygamberin kýzý, Þah-ý Velâyet Ýmam-ý
Ali’nin (K.S) hanýmý, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi
iki imamýn annesi ve Ehl-i Beyt'in hanýmefendisi
olarak ne kadar medh-ü senâ edilse aciz kalýnýr.
Hz. Fâtime ile ilgili olarak hazýrlanan bu kitapta, O'nun hayat-ý mecazisine ait bir hatýrlatma yapmak ve ondan sonra, Hz. Fâtime Validemizin manevî hakikati ile ilgili bilgiler vermeyi -ki, bu
A l lah'ýmýza ait ve Rabbimizin Hz. Fâtime'ye lütfetmiþ olduðu özel makam ile ilgili hususîyetlerdir- anlatmayý uygun bulduk. Böylelikle O'nun dünya insanlarýna verdiði mesaj ve insanlara örnek olarak
yapmýþ olduðu hizmetler layýkýyla idrak edilebilsin
diye arzu etmekteyiz.

Hüve't tevfiku'r refîk
ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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HZ. MUHAMMED’ÝN (S.A.V) HZ. FÂTÝME
(R.A) ÝÇÝN BUYURDUÐU SÖZLER

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sevgili Efendimizin (s.a.v) Zeyneb, Rukiye,
Ümmü Gülsüm ve Fâtime adýnda dört kýz evladý
vardýr. Hz. Fâtime Validemiz, yaþça bu evlatlarýn en
küçüðü, fakat sevgide Sevgili Efendimizin en ileri
evladý idi. Sevgili Efendimiz Hz. Fâtime için; "O benim parçamdýr" buyurmuþlardýr.
Haþr sûresi 7. âyetinde:
"…Ve ma atakümü'r resülü fehuzuhü ve
ma nehaküm 'anhü fentehu ve'ttekullahe
innallahe þediydü'l ýkab"
"…Ve Resûl size ne verdiyse onu alýn ve
neyi yasakladý ise ona nihayet verin.
Takvalý olun Allah'a. Muhakkak Allah'ýn
ikabý þediddir."
Nisa sûresi 80. âyetinde ise:
"Men yutý'ýrresule fekad eta'allahe…"

7

"Resûle itaat eden kimse artýk muhakkak Allah'a itaat etmiþtir…" buyrulmaktadýr.
Sevgili Efendimiz; "Nimetleriyle sizi beslediði için Allah'ý sevin. Beni de Allah sevgisi
için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim
için sevin," buyurmuþlardýr. ( Ýbnu Abbas Fezail )
Kur'an-ý Kerîm'de ve hadislerde iþaret buyrulduðu üzere, Sevgili Efendimize itaat, son derece
önemli bir hususîyet arz etmektedir. Sevgili Efendimiz, Hz. Fâtime Validemizi sevdiðine göre, bizim de
onu sevmemiz icap eder. Böylelikle Âl-i Ýmrân sûresi 31. âyetinde:
"Kul in küntüm tuhýbbunallahe fette
bi'uniy yuhbibkümullahü ve yaðfir le
küm zunubeküm vallahü ðafurün rahiy
mün."
"De ki; Eðer Allah'ý seviyorsanýz bana
tâbi olun ki Allah’da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah Gafur’dur,
Rahim’dir." buyrulan hakikat ortaya çýkmaktadýr.
Peygamberimizin yapmýþ olduðu þeyleri yap8

mak, O'nun sünnetini yerine getirmek demektir. O
zaman Sevgili Efendimizin kýzýný sevmek de, Peygamberimizin sünnetini yerine getirmek demektir.
Böylelikle Sevgili Peygamberimizin yapmýþ olduðu
þeyler yapýlmýþ ve O'na uyulmuþ olunur. Kaldý ki,
Hz. Fâtime Validemiz, "Nefs-i Küll"ün yeryüzündeki en mükemmel mümessil noktasý olmakla O'nu seven kiþi, hakikatte kendi asliyetini ve nefsini sevmiþ
olur.
Sevgili Efendimiz: "Fâtime benim bir parçamdýr. Onu sýkan þey beni de sýkar, onu ferahlatan þey beni de ferahlatýr." ( El-Müstedrek,
Hâkim, c.3, s.154; Kenzü'l-Ummal, c.12, s.111; hadis: 34240 )
"Kýyamet günü bütün soylar, nesepler kesilir.
Benim nesebim, soyum ve akrabalýðým hariç…"( Müsned-i Ahmed, c.4, s.323, 332; el-Müstedrek, c.3,
s.154, 159 ) buyurmuþlardýr.
Kýyamette akrabalýk baðlarýnýn kopmasýndan
murat þöyle olsa gerektir: Ýlâhî rahmet gününde Allah'ýmýz herkese "Þahsiyet" lütfettikten ve hesaba
çektikten sonra yine bir kiþilik olarak cennet veya
cehenneme gönderecektir. Manevî yolda yürüyüp
terakki edenlerin ise, Arasat meydanýna uðramayacaklarý velâyet kitaplarýnda yazýlýdýr. Çünkü bu manevî gönüller daha bu âlemde Allah'ýn onlara lütfettiði þahsiyete sahiptirler.
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Sevgili Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde; "Ey
Fâtime Allah senin öfkelenmenle öfkelenir,
hoþnut olmanla hoþnut olur." ( Taberani, Mu’cem; Hakim Niþaburi, Müstedrek ) buyurmaktadýr.
Hz. Aiþe'nin þöyle dediði rivayet edilir: "Babasý Resûlullah dýþýnda, Fâtime'den daha doðru
sözlü bir kimse görmedim. (Zehairu'l-Ukba, s.54) Resûlullah'ýn (s.a.v.) yanýna girdiði zaman, Resûlullah (s.a.v.) yerinden kalkar, onu öper, hoþ
geldin der, elinden tutarak kendi yerine oturturdu. Hz. Resûlullah (s.a.v) onun yanýna geldiðinde ise, bu sefer o yerinden kalkar, onu
öper, elinden tutarak yerine oturturdu." ( Sahihi Tirmizî, c.2, s.319, hadis no: 3807, Sahih-i Ebi Dâvud, s.223 hadis no: 4540, Müstedrek-üs Sahihayn, c.4, s.172 )

Peygamber Efendimiz Hz. Fâtimeye; "Ey Fâtime! ben seni dünyada ve ahirette seyyid olan
ile evlendirdim" buyurmuþlardýr.
Sevgili Efendimiz Hz. Fâtime'ye düðün günü
ise þöyle nasihat etmiþtir: "Ey Fâtime razý olmaz
mýsýn ki, Allah yeryüzündekilere baktý ve iki
kiþiyi seçti. Biri baban ve öbürü ise kocandýr." ve yine devamla: "Kýzým, evimizden çýkýp,
baþka bir eve, ülfet etmediðin bir kimseye gidiyorsun. Sen kocana yer ol ki, o sana gök ol10

sun! Sen ona hizmetçi ol ki, o sana köle olsun! Kocana yumuþak davran! Öfkeli hâllerinde sessizce yanýndan kayboluver. Öfkesi geçinceye kadar ona görünme! Aðzýný ve kulaðýný muhafaza et! Kocan sana fena söylerse,
söylediklerini duyma ve sakýn mukabelede
bulunma! Ona karþý gelme! Daima senden güzel söz iþitsin, güler yüz görsün. Bu suretle
sana iyi nazarla baksýn," buyurmuþlardýr. Hz.
Fâtime Validemiz hayatý boyunca Sevgili babasýnýn
bu tavsiyesine uygun hareket etmiþtir.
Hz. Muhammed 11. Hicri yýlda 13 Rebiülevvel
(8 Haziran 632) Pazartesi günü ilâhi âleme intikal
etmiþlerdir. Sevgili Efendimiz Hakka yürüdüklerinde
Hz. Fâtime Validemiz Hz. Peygamber gibi bir babadan ayrýlmanýn acýsýný kalbine gömerek ve O'na tekrar kavuþacaðý günü hasretle düþünerek kadere teslim olmuþtur.
Sevgili Peygamberimiz ilâhi âleme intikal ettikten sonra Hz. Fâtime sevgili babasýnýn kabrinin
baþýna gelmiþ ve bir avuç toprak alýp kokladýktan
sonra þöyle buyurmuþlardýr:
Mazâ aleyye men þeme türbete Ahmed
En lâ yeþümme mede'z-zemâni gavialiyâ
Subbet aleyye mesâibün lev enneha
Subbet ale'l eyyâmi sýrne leyâliya."
11

Ahmed'in türbesini koklayana ne gam,
Uzun zaman güzel bir koku koklamasada.
Üzerime öyle musibetler döküldü ki;
Bu elemler, gündüzlerin üzerine dökül
seydi, nurlu gündüzler, simsiyah gece ke
silirdi… ( Müslim. Fezail üs sahabe 97 - 99. Zehebî,
Siyeru a'lâmi'n-nübelâ, 2/134 )

Hz. Fâtime, Mekke'de dünyaya teþrif buyurduklarýnda, Peygamberimize haber verirler. Sevgili
Efendimiz büyük bir sevinçle; "Ýþte þimdi vahiy
meleði bana geldi ve bu doðan çocuðu kutladý. Ona Fâtime adýný verdi," buyurmuþlardýr.
Sevgili Efendimizin bu sevinç ve memnuniyeti, Nefsin hususîyetini taþýyan "Nefs-i Küll" makamýnýn mümessil gönül noktasýnýn doðmasýndan ileri
gelmiþ olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu gönül noktasýnýn
teþrifleri ile "Ruh" ve "Nefs"in ilâhî tatbikat icabý
meydana gelmesi, bütün beþeriyete ve varlýklara ruhun ve nefsin hakikatinin kemalâtýnýn ayan olmasý
ile ilgili bir hususîyettir. Bunda düþünülmesi gereken
ince noktalar olsa gerektir.
Hz. Fâtime Validemizin Ýslâm'ýn en zayýf olduðu ilk mücadele yýllarýnda dünyaya teþrif etmeleri,
Allah'ýmýzýn Peygamberimizle lütfetmiþ olduðu
zâtîyet makamýndaki açýlma ile "Ruh" ve "Nefs"in
12

idrakine vararak insanlarýn tekâmül etmeleri arzusunu izhar etmesi olsa gerektir. Bu da "Ruh-u Küll"
olan Hz. Muhammed (s.a.v) ve "Nefs-i Küll" makamýnýn mümessili olan Hz. Fâtime (r.a) Validemizdeki tecelli eden rahmet-i ilâhiyenin idraki ile mümkün
olsa gerektir.
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HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN
ÝSÝMLERÝ VE MÂNÂLARI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ýmýzýn isimlerinin kemalât bulmasý, o ismin vücud bularak görünmesi ile tatbik olunmaktad ý r. O y ü z d e n H z . F â t i m e Va l i d e m i z i n z u h u r u i l e
A l lah'ýmýzýn bu isimdeki arzuyu ilâhisi tecelliyat bulmuþ ve kemal mertebesinde ayan olmuþtur.
"Bezm-i Elest Meclisi" Allah'ýmýzýn Musavvir'inde arzu buyurduðu ve tatbikata koyacaðý isimlerin makam aldýðý meclistir. Yani 'Bezm-i Elest,'
bütün varlýklarýn isim aldýðý ve aldýðý bu isme göre
makamýnýn deðerlendirildiði meclis olarak ifade
edilse gerektir.
Hz. Fâtime Validemize ait olan isimler, o isimlerin ihtiva ettiði hususîyetlerin kendisinde zuhur
bulduðunu iþaret etmektedir ki, birçok ismin hususîyeti, Sevgili Hz. Fâtime Validemizde vücud bulmuþtur. Bu hususlar ayný güzellik içinde yürünürse,
bütün kadýnlarýn da o isimlerin hususîyetlerinden istifade edeceklerinin bir iþareti olsa gerektir.
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Hz. Fâtime Validemiz doðduðu günden beri
daima Peygamberimize yakýn olmuþ, Peygamberimiz
de, kendisine çok iltifat edip yakýnlýk göstermiþtir.
Hatta kendisi geldiðinde ayaða kalkar, karþýlar, iltifat gösterir ve kendi oturduðu yeri oturmasý için iþaret ederdi. Kendilerine böyle büyük iltifat gösterirdi.
Sevgili Efendimizin Hz. Fâtime'ye gösterdiði bu iltifatýn bir hikmeti olsa gerektir. Sevgili Peygamberimizin, "Fâtime benim aynamdýr, O'nda kendimi
görüyorum," buyurmasý bu hususiyeti iþaret etmektedir.
Bir peygamberin, (Hz. Muhammed) bir hanýmdan bu kadar ileri bir sevgi ve muhabbetle bahsetmesi, Allah'ýn kadýný yaratmasýndaki hususîyetteki
arzuyu ilâhiyenin yerine getirilmesi demektir.
Ayrýca Hz. Fâtime Validemizin mala mülke kýymet vermediði, Allah'ýmýzýn onda açmýþ olduðu manevî hususîyete göre hareket ettiði bilinmektedir.
Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: "Dünya
kadýnlarýnýn en faziletlisi dört kiþidir: "Ýmran'ýn kýzý Meryem, Muhammed'in kýzý Fâtime, Huveyled'in kýzý Hatice ve Firavun'un hanýmý Asiye."[ Keþf'ul- Ðumme, c.2,s.76, Bihar-ül Envar c. 8,
s. 178, c. 43, s. 19, 36. ]
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Yusuf bin Zebyan dedi ki; Hz. Ýmam Sadýk
(a.s) þöyle buyurdu: "Fâtime (a.s), Allah katýnda dokuz isimle çaðrýlýr: 'Fâtime, Sýddýka,
Mübareke, Tahire, Zekiyye, Raziye, Merziyye,
Muhaddese, Zehra.' Sonra 'Fâtime'nin ne anlama geldiðini biliyor musun?' buyurdu. Ben;
'Efendim bana açýkla' dedim. Bunun üzerine,
Ýmam (a.s) þöyle buyurdu: 'Fâtime denilmesinin sebebi, þer ve kötülüklerden masum ve
mahfuz olduðu içindir.' Sonra da þunu ekledi:
'Eðer Ali (a.s) olmasaydý, Âdem'den kýyamete
kadar yeryüzünde Fâtime için layýk bir
eþ bulunmazdý.'[ Bihar-ül Envar c. 43, s. 10, Keþf'ul- Ðumme, c.2,s.89. ]
Ýmam Ali Naki (a.s) babalarýndan naklen
Resûlullah'ýn (s.a.v) þöyle buyurduðunu nakletti:
"Kýzým Fâtime'nin "Fâtime" adlandýrýlmasýnýn
sebebi, Allah Teâla'nýn O'nu ve dostlarýný cehennem ateþinden ayýrmýþ ve uzaklaþtýrmýþ
olduðu içindir." [ Bihar-ül Envar c. 43, s. 16, Avalim'ulUlum ve'l- Meaarif, c.11, s.30. ]
Hz. Fâtime Validemiz Allah'ýmýzýn emirlerine
son derece dikkatli ve her türlü lekeden uzak olduðundan Rabbimiz, O'nu ve nesl-i pâkýný cehennem
ateþinden korumuþtur.
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Ýmam Muhammed Bakýr (a.s) da babalarýndan
naklen þöyle buyurmuþtur: "Resûlullah'ýn (s.a.v)
kýzý Fâtime'nin (a.s) "Tahire" lakabýyla adlandýrýlmasý, her denes ve refesten (kir, leke ve
çirkin þeylerden) tertemiz olduðu içindir." [ Bihar'ul- Envar, c.43, s.19. ]
Hz. Fâtime Validemize, "Bizzatü'z Tahire"
denilmesi, O'nun Peygamber Efendimizin; "Fâtime
benden bir parçadýr." buyurmasý ile de ilgilidir;
‘tertemiz bir parça’ mânâsýna gelmektedir.
Hz. Fâtime Validemizin birçok lâkabý vardýr ki,
bunlarýn her biri onun üstün meziyetlerini tanýmlamaktadýr. Hz. Fâtime'nin yüzü parlak ve nurlu olduðu için saf, berrak, ak yüzlü, ay gibi parlak anlamýna gelen "Zehrâ"; ki Hz. Aiþe'den rivayet edilen,
"Ben karanlýk gecede Hz. Fâtime'nin yüzünün
aydýnlýðý ile iðneye iplik geçirirdim," sözü bu
noktayý iþaret etmektedir.
Ýmam Hasan Askeri (a.s)'a; "Fâtime (a.s) neden "Zehra" olarak adlandýrýlmýþtýr?" diye
sorduklarýnda Ýmam (a.s) þöyle buyurdular:
"Hz.Fâtime'ye "Zehra" denilmesinin sebebi
þunun içindir ki, yüzü, günün baþlangýcýnda
Emir'ul-Muminin (a.s) için güneþ gibi nur saçýyordu, öðle vakti dolunay, akþamleyin ise
18

yýldýz gibi parlýyordu" ( Bihar-ül
lim'ul- Ulum ve'l- Meaarif c.11, s.33 .)

Envar c. 43, s. 16, Ava-

Nitekim Sevgili Efendimiz, Hz. Fâtime'nin
dünyaya teþriflerinde, "Bu ebedi bir nurdur" buyurmuþlardýr.
Hz. Fâtime'nin diðer Fâtime'lerden ayrýlmasý
için büyük, ulu anlamýna gelen "Kübrâ", oðullarýyla
tanýnmasý için "Ümmü Hasan", "Ümmü Hüseyin",
"Ümmü Muhsin"; Hz. Peygamber'in kýzý olduðundan dolayý ‘Bint-i Resul’; Bedir ve Huneyn savaþlarýnda bilfiil bulunduðu için "Bedir ve Huneyn
Hurisi"; O'nun dünya hayatýnýn pek çok sýkýntýlarýna raðmen fevkalâde bir evlat, ölçülemeyecek kadar
þefkatli bir anne ve bütün kadýnlara örnek olacak þekilde mükemmel bir eþ olmasý, O'nun 'Seyyidet-i
Nisâ - Kadýnlarýn Seyyidesi' olarak ifade edilmesine sebep olmuþtur.
Hz. Fâtime Validemize güzelliði ve temizliði
nedeniyle "Ýnsanlarýn Hurisi"; birçok hususîyetleri ile Peygamber Efendimize çok benzediði için babasýnýn kýzý anlamýna gelen "Bint-i Ebiha"; ki bu
isim ayný zamanda Hz. Aiþe'nin: "Bir gün Resûlullah'ýn vefatlarýndan önce, yanlarýnda oturmakta idik. Hz. Fâtime çýkageldi. Çok dikkat
ettim. Onun her hareketi, babasýnýn aynýydý.
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Yemesi, içmesi, oturup kalkmasý hep Resûlüllah'a benzerdi." buyurduðu hususiyettir.
Hz. Fâtime Validemiz Peygamberimizin o büyük mücadelesi ile ve onun kiþiliði ile özdeþleþmiþ,
birleþmiþ ve Peygamberimize karþý göstermiþ olduðu, evladýn bu kadar yakýnlýðý ve Peygamberimizin
her þeyi ile en ince teferruatýna kadar ilgilenmesi,
halk arasýnda bir annenin evladýna gösterdiði þefkat
gibi düþünülmüþ, onun için de "Ümmü Ebiha - Babasýnýn Annesi" denilmiþtir.
Burada babasýnýn annesi denilmesindeki diðer
bir hususîyet þöyle olsa gerektir: Sevgili Peygamberimiz ve Hz. Fâtime Validemizin ruhanî birlikteliðindeki hususîyet, Hz. Fâtime Validemizin nefsi temsil
etmesinden kaynaklanmaktadýr. Sevgili Peygamberimiz ruhaniyetin özü ve manasý idi. Ama nefsi temsil
eden noktanýn kendi kýzý olmasý sebebiyle bu iki varlýðýn yani, "Ruh-u Küll" ve "Nefs-i Küll"ün bir
araya geliþi ile insandaki mazhariyetin tamamlanmasý manasý ayan olmaktadýr. Ayrýca yaradýlýþtaki
hususîyete dikkat edilirse, bu iki hasletin bir araya
gelmesi, insan varlýðýndaki kemalâtýn tamamlanmasý
manasýna gelmektedir. Bu bakýmdan Hz. Fâtime Validemize "Ümmü Ebiha- Babasýnýn Annesi" denilmiþtir ki, ruh ve nefsin birlikteliði insanýn kemalâta ermesindeki hususîyetler ile ilgili olsa gerektir.
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Ruh ve nefsin bir araya gelmesindeki diðer bir
hususîyet ise þu olsa gerektir: Hz. Fâtime Validemizin Peygamberimizin bir parçasý olarak zuhur etmesi
bir hususîyet taþýmaktadýr. Þöyle ki; "Ruh" ve
"Nefs"in birlikteliðini tam olarak idrak ederek kemalat noktasýna gelen kiþi, "Âdemüskün" sýrrýndan
hissement olarak ebedî cennet hayatýna layýk bir
makama erer; Allah'ýn istediði gibi bir kul olur.
Hz. Fâtime Validemize, "Ümmü Ebiha- Babasýnýn Annesi" denilmesi ve bu konunun dýþýnda,
Peygamberimizin Hz. Fâtime Validemize olan son
derece ileri sevgisinin altýnda yatan bir hususîyeti,
bir noktayý açmýyor mu?
Sevgili Efendimiz daima; "Fâtime benden
bir parçadýr, onu inciten beni incitmiþ olur,
beni inciten de Allah'ý incitmiþ olur." buyurmasýndaki hususîyeti Allah'ýmýz tatbikat ile de göstermiþtir. Nefis ruhtan vücuda gelmiþtir. Ruhun nefsi temaþa edebilmesi için nefsin asliyyeti olan ruhtan ayrýlmasý gerekiyordu. Böylece ruh, nefsi temaþa eylemiþtir. Esasta nefis, ruha ayna olmuþtur. Nitekim Peygamber Efendimiz “Fâtime benim aynamdýr, O’nda kendimi görüyorum” buyurmuþl a r d ý r. N e f s - i K ü l l m a k a m ý n ý t e m s i l e d e n H z .
F â t i m e bu tatbikat ile de ayrýca görünmüþtür. Hz.
Fâtime Validemizin makamý olan Nefs-i Küll maka21

mýndan yani bu noktadan görünen herhangi biri de
olabilirdi, ama Nefs-i Küll makamýnýn Hz. Peygamberin kýzý olarak görünmesi nefsin de ruhaniyetten
ayrýlan bir ilâhi hakikat olduðunun düþünülmesini
gerekli kýlmaktadýr.
Allah'ýmýzýn "Âdem"e yardýmcý olarak halketmiþ olduðu "Kadýn" varlýðýnýn taþýdýðý vasýf ve hususîyetin en mütekâmil ve en güzel numunesi Hz.
Fâtime Validemizdir. Hz. Fâtime'ye "Eþrefet-ü’l Nisa" denilmesindeki hususîyetlerden birisi de budur.
Hz. Fâtime Validemiz bütün yönleriyle kâmil
bir insandýr. Hz. Fâtime, Allah'ýmýzýn Hz. Âdem'de
zuhur eden nefis tecellisi ile ayan olan "Kadýn-Havva" varlýk teþekkülünün en yüksek kemalât noktasýna geliþini iþaret etmektedir. Yani, Allah'taki nefis
arzusunun en güzel mümessil noktasý ve temsilcisi
olarak Hz. Fâtime Validemiz zuhur etmiþtir.
Hz. Fâtime'ye zeki ve kavrayýþlý olduðundan
"Zekiyye"; bereketli, uðurlu, kuvvetli ve kutlu olduðuna iþaret için, "Meymune"; itâatli ve alçak gönüllülüðünden dolayý, "Râziyye"; ve herkes tarafýndan
sevildiði, insanlarla olan iliþkilerinde kimseyi incitip
gücendirmeyecek kadar dikkatli olduðundan dolayý,
"Marziyye" denmiþtir. Hz. Fâtime'nin en çok kullanýlan ismi ise, "Ez-Zehrâ"dýr.
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Hz. Fâtime'nin "Betûl" diye isimlendirilmesi,
O'nun Hz. Meryem gibi kadýnlarýn bir takým genel
özelliklerinden muaf tutulmasýndan dolayýdýr. Bu lakap yalnýzca Hz. Fâtime ve Hz. Meryem'e verilmiþtir." "Betûl" ayný zamanda her türlü dünyevî ve þeytanî heveslerden, kirlerden uzak bulunduðu ve tam
olarak Allah'a yönelindiðini de iþaret eden bir isimdir.
Sevgili Hz. Fâtime Validemiz "Nefs" isminin
en kâmil noktasýnýn zuhur ettiði ilâhi bir gönüldür.
Binaenaleyh bu noktaya bütün insanlarýn dikkat etmesi icap etmektedir.
Kur'an-ý Kerîm'de zikredilen "Kevser" kelimesiyle Hz. Fâtime'nin kastedildiði söylenmektedir.
Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdular ki: "Size,
uyduðunuz takdirde benden sonra asla sapýtmayacaðýnýz iki þey býrakýyorum. Bunlardan
biri diðerinden daha büyüktür. Bu, Allah’ýn
Kitabý’dýr. Semadan arza uzatýlmýþ bir ip durumundadýr. (Diðeri de)kendi neslim, Ehl-i
Beytim’dir. Bu iki þey, cennette Kevser Havuzu’nun baþýnda bana gelip birbirlerinden ayrýlmayacaklardýr. Öyleyse bunlar hakkýnda,
ardýmdan bana nasýl bir halef olacaðýnýzý siz
düþünün.( Kütübü Sitte Yezid Ýbnu Erkam; Hadis No 54 .)
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Hz. Fâtime Validemize, "Hâtun-u Kýyamet"
ve "Ümmü'l-Eimme - Ýmamlarýn Anasý" denildiði de bilinmektedir.
"El Mevziya", "El Kübra", "Fâtimetü'l Kübra" "Seyyidetü'l Nisai'l Müminat - Mümine Kadýnlarýn Efendisi", "Efdalü'l Nisai'l Ehlül Cenneti - Cennet Kadýnlarýnýn En Üstünü" gibi daha nice isimlerin Hz. Fâtime'de tecelli ettiði muhakkaktýr.
Allah’ýmýz her isimle bir arzusunu açar ve anlatýr. Hz. Fâtime Validemizde birçok ismin açýlýp zuhur etmesi, Allah'ýmýzýn birçok arzularýnýn kendisinden zuhur edeceði anlamýný taþýmaktadýr.
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HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN
KADINLARA ÖRNEK HÂLLERÝ

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kur'an-ý Kerîm'de Ahzâb sûresi 21. âyetinde
þöyle buyrulmaktadýr:
"Lekad kâne leküm fî resulillahi usvetün hasenetün limen kâne yercullahe
ve'l yevmi'l ahire ve zekera'llahe kesiyra"
"Andolsun Resûlullahta sizin için,
A l lah'ý ve yevmi’l ahiri ümid edenler ve
Allah'ý çok zikredenler için usve-i hasene (güzel bir örnek) vardýr."
Sevgili Efendimiz nasýl Peygamberliðin en mütekâmil noktasý ise, Hz. Fâtime Validemizde "Nefs"
noktasýnýn en mütekâmil noktasýdýr. Sevgili Peygamberimiz Hz. Fâtime'ye bu noktayý iþaret etmiþlerdir.
Hz. Fâtime kadýnlara müstesna bir örnektir. O
hayâ duygusunun mükemmel bir örneðidir. Bir evladýn babasýna göstermesi gereken hürmeti, Ýslâm'ýn
zuhur ettiði zamanlarda karþýlaþýlan türlü sýkýntýlara
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ve eziyetlere gösterdiði sabrý, Ýmam Ali Efendimize
yani bir kadýnýn kocasýna nasýl davranmasý gerektiði
ile ilgili örnek davranýþlarý, Allah'a tevekkül, kadere
teslimiyet ve manevî ilim konularýnda eþsiz bir örnektir. Bütün kadýnlarýn Hz. Fâtime'den öðreneceði
çok þey vardýr.
Hz. Fâtime'nin dünyevî yaþamýnda hiçbir zaman zenginlik ve konfor yer almamýþtýr. O daima tevazu ve rýza içerisinde olmuþ, gösteriþli bir hayattan
ve boþ söz söylemekten uzak kalmýþtýr. Ýmam-ý Ali ile
olan evliliklerinde çeþitli sýkýntýlara karþý, ailesinin
birliðini ve bütünlüðünü korumayý bilmiþ, bu konuda örnek davranýþlar sergilemiþtir. Sevgili Efendimizin Hz. Fâtimeyi, 'Seyyideti Nisâ -Kadýnlarýn
Seyyidesi' olarak ifade etmesinin nedenlerinden
birisi de budur.
Hz. Fâtime bir duasýnda; "Ya Rabbi! Beni
bir göz açýp kapayacak kadar zamanda bile
senden gayrý býrakma!' buyurmuþtur. Elbette haným olarak, Âdem ile birlikte olmanýn hakikatinin en
güzel numunelerinin bir tanesi de Hz. Hatice Validemizdir. Hz. Hatice, kocasýna olan saygýsý, sevgisi,
muhabbeti ve itaati ile mükemmel bir örnektir.
Nitekim Cebrail Aleyhisselâm Sevgili Efendimizin huzuruna gelip, "Hakk Teâla Hatice'ye
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selâm eder," dediðinde Sevgili Efendimiz bunu Hz.
Hatice'ye iletir. Hz. Hatice: "Ýnnâllahe Hüve'sselâm / Hakk Teala selamýn ta kendisidir.
Cebrail'e de selâm olsun. Sana da selâm olsun Yâ Resûlullah!" demiþtir. Bu hadise, Hz. Hatice'nin ne kadar ileri bir idrak ve kemalâtta olduðunu göstermektedir. Çünkü cevabýnda: "Ve aleyhisselâm - O'na da selâm olsun," dememiþtir.
Sevgili Peygamberimiz nasýl ki manevî olarak
en güzel noktayý iþaret ettiyse, kadýnlýk olarak, aile
olarak, ve nefis olarak en güzel ve en mütekâmil
noktalar da, O'nun zamanýnda zuhur etmiþtir. Ýnsanlýkta ve kullukta en güzel mümessil nokta, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile bilinmiþtir. Kadýnlýk ve nefsaniyetin en güzel ve en mütekâmil temsili, Hz. Fâtime Validemizde zuhur etmiþtir. Peygamberimizin diðer kýzlarý olduðu halde, Hz. Fâtime'ye
hassaten ehemmiyet verdiði bilinmektedir. O halde,
Hz. Peygamberimizin ehemmiyet verdiði bu noktaya
bizim de dikkat etmemiz icap etmektedir.
Kadýnlar hususunda da örnek kadýnlýk vasfýnýn temsilcisi Hz. Fâtime'dir. Hz. Fâtime, bir kadýnýn hususîyetlerini ve Allah'ýmýzýn kadýn hususundaki arzuyu ilâhisinin en mükemmel mümessil noktasýdýr. O bütün kadýnlara örnek bir hanýmefendidir.
Onun için ayný zamanda Allah'ýmýzdaki bu ilâhi ar27

zular ve insanlardaki makbul hasletlerin görünmesi
þeklinde düþünülüp mütalaa edilebilir.
Ýslâm ile kadýnýn yüceleþtiði, yükseldiði ve kadýný kötü gösteren, yeren kiþilere karþý büyük bir
rahmet olan Sevgili Hz. Fâtime Validemizin, nâsa ve
dünya hanýmlarýna en güzel bir numune ve örnek
olduðu muhakkaktýr. Bu durumda O'nun bu vazifesini, bu ilâhi makamýný gölgeleyecek herhangi bir
þeyi ifade etmek doðru olmasa gerektir. Maalesef
methederken zemmetme durumlarýna düþüldüðünü
müþahede ediyoruz ki, makbul olmasa gerektir.
Umumi olarak bütün toplumlarda kadýn güçsüz, erkek güçlü, o yüzden erkek kadýna galip geliyor, diye bir kanaat vardýr. Ancak bu makbul olmayan bir düþüncedir. Kadýn ile erkek arasýndaki yaratýlýþ farký, Allah'ýn nizamýna ve O'nun arzuyu
ilâhîsindeki hususîyetlere göre deðerlendirilmelidir.
Erkeðin ve kadýnýn vazifeleri birbirlerinden farklýdýr.
Erkek o kadar güçlüyse, neden her þeyi kendisi yapamýyor da kadýna muhtaç?
Allah'ýmýzýn deðerlendirmesine göre, yaþam
içindeki vazifelerine göre kudret verilmiþ erkek, rýzk
için zor koþullarda çalýþacaðý için, ona kadýndan daha fazla kuvvet verilmesi, onun bu gücünü kadýn28

larý istismar etmekte kullanmasýný gerektirmez. Cahil toplumlarda bu daima görülmüþ ve kadýn istismar edilmiþtir.
Ýleri kültürlerde kadýn istismar edilmiyor mu?
Orada da, yani daha ileri toplumlarda da kadýn,
baþka türlü istismar edilmiþtir. Bu durum, kadýn varlýðýnýn asliyet-i ilâhiyesinin idrak edilememesinden
kaynaklanmaktadýr. Yoksa bu durum güçlü olanýn
güçsüze galip gelmesi anlamý taþýmaz. Çünkü ileri
toplumlarda maddiyat bakýmýndan çok güçlü olan
kadýnlarýn bile istismar edildiði görülmektedir. Bu,
kadýnýn manasýnýn, yani nefs-i ilâhiyenin idrak edilememesinden kaynaklanmaktadýr.
Kadýnlar nefsi temsil ediyor ve güçsüz deniyor.
Peki, öyleyse erkekler madem bu kadar güçlü neden
nefsine maðlup oluyor? Bu noktaya nazar-ý dikkati
celbetmek lazýmdýr. Burada atlanýlan nokta þudur:
Kadýn varlýðý tam olarak anlaþýlamamýþtýr.
Aslýnda kadýn mevzuu Peygamberimiz ve ehl-i
gönül hariç hiçbir zaman tam olarak idrak edilip bilinememiþtir. Hz. Fâtime ile kadýnlýk, yaratýlmanýn
gaye ve mânâsýný bulmuþtur. Bunu en iyi tarif edip
anlatan, þüphesiz ki güzel ahlâký tamamlamak için
irsal olunan Hz. Muhammed (s.a.v.)dir.
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Allah'ýmýzýn Musavvir arzusunda olan kadýn
varlýðý ile ilgili hususîyet, Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar gelmiþ, Sevgili Efendimiz gayet açýk ve
net olarak bu hususlarý açýp izah buyurmuþ, Sevgili
Hz. Fâtime Validemizin yani, "Nefs-i Küll" makamýný temsil eden hanýmýn dünyaya teþrif etmesi ile
de kadýnlýk, nefis ve bunlarýn yaratýlma gaye ve manasý bu en mükemmel örnekle ayan olmuþtur.
Hz. Fâtime Validemizin "Nefs-i Vahide" olarak iþaret olunmasý O'nun Allah'ýmýzýn Musavvir arzusundaki kadýn varlýðýnýn en yüksek kemalat noktasý olarak zuhur etmesi ile ilgili bir hususiyettir. Ancak bir kadýnýn nasýl olmasý gerektiði ve Allah'ýmýzýn
bu arzusunun nasýl anlaþýlmasý lazým geldiði Hz.
Fâtime'den sonra zuhur eden birçok haným veliyede
tecelli etmiþtir.
Bu arada nefis tatbikatýnda Allah'ýmýzýn arzuyu
ilâhîsindeki güzellikler ifade edildiði gibi, bunun aksini de görmek mümkündür. Kadýn, Ýslâmi düþüncede ve Rabbimizin lütfettiði noktada mütalaa edildiðinde çok yüksek bir makam, ama bunun dýþýnda
düþünüldüðünde istismar edildiði görünmektedir. Bu
da tertib-i ilâhinin bir ifadesi ve bu karþýlaþtýrmada
iyinin ve kötünün idrak edilmesi ile ilgili bir durum
olsa gerektir. Bu bakýmdan bizim anlatmak istediðimiz dünyevî açýdan Hz. Fâtime deðil, hakikat açýsýndan Hz. Fâtime’dir.
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Hz. Fâtime'nin dünyaya gelmesi ile beraber
kadýnlýk ve nefsin manasý ortaya çýkmýþtýr. Bunun
idrakinde olunmasý icap eder. Üstelik cemiyette üstün ve kuvvetli cins diye bahsedilen erkekleri doðuran ve onlarýn meydana gelmesi için de dokuz ay
türlü acýlara katlanan kadýnlarý hakir görmek büyük
bir hata olsa gerekir.
Allah'ýmýzýn bu fevkalade özellikler taþýyan nefis tatbikatýnda kendilerini çok güçlü gören erkeði
güçsüz ve hakir görülen kadýn doðurup büyütmektedir. Bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Burada
Rabbimizin güzel bir esprisi yok mu? Bunu anlamak
ve dikkat etmek meselenin vuzuha kavuþmasýný saðlar. Ancak idrak, elbette Rabbimiz tarafýndan verilirse olur, verilmezse olmaz.
Bugün kadýnlarda da, bir noktada anlayýþsýzlýk
olduðu görülmektedir. Bir kadýn kocasýna itaatkâr
olur da o çizgide yürürse, Allah onda baþka zevk ve
neþeler açar. Bu zevk ve neþeden kadýnlarýn haberdar olmadýðý görülmektedir. Esasta erkeklerin de
bu sýrdan haberi yoktur. Tam birlik olduklarý ve tevhide geldikleri zaman “karý-koca” hakkýnda Âdemüskün sýrr-ý ilâhiyesindeki Allah’ýmýzýn makbulünde olan hususi bir hâl zuhur eder ve Allah'ýmýz, onlara daha ileri zevkler ve neþeler lütfeder.
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Kadýn ve erkeðin cennetten çýkarýlmalarý bir
yerde cennet yaþamýnýn idraki içindir. Maalesef bugün kadýn ve erkek bu manevî zevklerden mahrum
olarak birbirini yemekle meþgullerdir. Kadýnlarýn bugünkü hâli, erkeðe tâbi olmamak üzerinedir. Erkeðin
kadýna karþý itirazý da, kadýný himaye altýna almasýndan kaynaklanan emanete ihanettir. Bu ilâhi sýrra
vakýf olan Hz. Fâtime Validemizdir. Hz. Fâtime bu
hususîyetleri düþünerek tetkik etmiþ ve bu kanaati
kendinde görmüþ, Allah'ýn arzuyu ilâhisi ile bu
ilâhi rahmetin hususîyetine vakýf olmuþtur. Yani
kadýn ile erkeðin birlikteliðindeki hususîyet ve sýrra vakýf olmuþtur. Onun için Hz. Fâtime Validemizdeki yüksek seciye ve manevî idrakten dolayý,
Ýmam-ý Ali, Hz. Fâtime Validemiz hayatta iken baþka bir hanýmla evlenmemiþtir. Çünkü Hz. Fâtime'de
çok hususî bir güzellik ve hayat vardýr.
Hz. Fâtime Validemiz bir kadýnýn kocasýna nasýl davranmasý gerektiðini konusunda bütün kadýnlara örnektir. Bu yolda Allah'a tevekkül, kadere rýza
ve ilme karþý gösterdiði büyük gayret, bütün kadýnlarýn Hz. Fâtime'den öðreneceði çok þeyler olduðunu
göstermektedir.
Hz. Fâtime Validemizin Ýmam-ý Ali Efendimize
karþý olan muhabbetinde, Ýmam-ý Ali Efendimizin
Peygamberimize olan büyük muhabbet ve aþkýnýn
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bir rolü olmuþ mudur? Muhakkak ki onun da bir etkisi olsa gerekir. Çünkü Hz. Fâtime Validemizin Peygamber Efendimize karþý duyduðu büyük muhabbet
göz önüne alýnýrsa böyle bir þeyde düþünülebilir.
Bir kadýnýn hususîyeti, davranýþ ve yaþamý,
kadýn-erkek varlýðýndan, kadýn noktasýnýn nasýl olmasý lâzým geldiðini Hz. Fâtime çok güzel bir þekilde
ifade etmektedir.
Hz. Fâtime konusunda haddizatýnda yetersiz
olan kaynaklar, O'nun birçok meziyet ve kabiliyetlerinin yaný sýra, ayný zamanda kendisinin þiir söylediðini ve dinî vaazlarda bulunduðunu nakletmektedirler. Ayrýca Hz. Fâtime Validemizin hayatý ile ilgili konularýn Mesnevî tarzýnda yazýlýp okunduðu da bilinmektedir.
Hz. Fâtime Validemizin Peygamber Efendimizin dert ortaðý olduðu ve Peygamberimizin her þeyiyle en müþfik bir þekilde ilgilendiði ve O'nun Peygamberimize karþý olan bu muhabbet hali düþünüldüðü zaman, Hz. Peygamberimizin olaðanüstü büyük vazifesinde en büyük yardýmcýlarýndan birinin
de Hz. Fâtime Validemiz olduðu görülmektedir.
Onun için Hz. Fâtime'ye, Ümmü Ebihâ/ Babasýnýn Annesi" denilmiþtir.
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Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed, Ýmam-ý Ali,
Ýmam Hasan ve Ýmam Hüseyin hepsi de Hz. Fâtime'den bir anne þefkati görmüþlerdir. Burada Hz.
Fâtime babasýna hem bir baba gibi, hem bir evlat
gibi, bütün insanlara numune olacak bir þekilde
bakmýþtýr. Onu bu büyük vazifesinde desteklemiþ ve
O'na her derdinde, her üzüntüsünde ve her sevincinde bu ilâhî vazifenin idraki içerisinde yardýmcý olmaya çalýþmýþtýr.
Hz. Fâtime, bir defasýnda Sevgili Efendimize,
"Babacýðým, muradým þudur ki, sen, mahþer
meydanýnda müminlerin günahkârlarýndan nicelerine þefaat edip cennete koyarsýn. Ben de
onlarýn hanýmlarýna þefaat edip cennete koyayým." buyurduðunda, Hz. Peygamber Hz. Fâtime'ye, muradýnýn kabul olunduðunu ve kendisinin
de mümine hanýmlara þefaat edeceðini müjdelemiþtir.
Hz. Fâtime Validemize bütün Müslümanlar
adýna teþekkür ederiz. Rabbimize de bize böyle bir
ismin tecellisini bildirmesinden dolayý þükrederiz.
Bütün insanlýk adýna Hz. Fâtime Validemize tekrar
tekrar teþekkür ediyoruz. Tabiidir ki, Hz. Peygamberimize karþý yapmýþ olduðu bu hizmetten dolayý da
sonsuz þükür ve teþekkür ediyoruz.
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HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN
ÝSLÂM’A HÝZMETLERÝ

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. Fâtime, Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin ve Hz. Hatice Validemizin çocuklarýnýn en küçüðü olarak dünyaya teþrif etmiþtir. Sevgili Efendimiz,
Hz. Fâtime için; "Fâtime insanlarýn hurisidir."
buyurmuþlardýr.
Hz. Fâtime, babasýnýn amcasý olan Ebu Talib'in oðlu Ýmam-ý Ali ile evlenmiþtir. Sevgili Hz.
Fâtime Validemizin annesi olan Hz. Hatice, Peygamber Efendimizin ilk eþidir. Peygamberimizin soyu Hz.
Fâtime'den devam etmiþtir.
Ýmam Hasan ile Ýmam Hüseyin, Ýmam-ý Ali ve
Hz. Fâtime Validemizin evlatlarýdýr. On bir imam Hz.
Fâtime'nin zürriyeti olarak zuhur etmiþtir. Bütün bu
hususîyetlerin yanýnda Hz. Fâtime Validemiz Ýslâm
kadýnýnýn nasýl olmasý lazým geldiðinin en güzel numunesidir.
Sevgili Efendimiz, Necran Hýristiyanlarýyla görüþmeye giderken kadýnlardan sadece kendisinden
bir parça olan Hz. Fâtime'yi, Ýmam-ý Ali'yi, iki
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torunu Ýmam-ý Hasan ve Ýmam-ý Hüseyin'i çaðýrmýþtýr.
Hz. Peygamber, görüþmeye giderken, Hz. Hüseyin'i kucaðýna almýþ, Hz. Hasan'ýn da elinden tutmuþtu. Hz. Fâtime arkasýnda, Ýmam-ý Ali de Hz.
Fâtime'nin arkasýnda yürüyordu. Peygamberimiz
þöyle buyurdu: "Ben dua ettiðim zaman, siz,
amin, deyin." Bu manzarayý gören, Necran papazý
þöyle dedi: "Ey Hýristiyanlar topluluðu! Burada
öyle yüzler görüyorum ki, eðer Allah'tan daðlarý yok etmesini isteseler, Allah daðlarý yerinden söküp atar. Bunlarla lânetleþmeyin,
yoksa helâk olursunuz ve kýyamet gününe kadar yeryüzünde bir tek Hýristiyan kalmaz."
Âl-i Ýmrân sûresi 61. âyetinde bu husus ile ilgili olarak þöyle buyrulmaktadýr:
"Femenhacceke fiyhi min ba'di ma caeke
minel'ýlmi fekul te'alev ned'u ebnaena
ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve
enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil
fenec'al la'netallahi alelkazibiyne"
"Sana ilimden gelmiþ olanýn ardýndan
kim seninle tartýþýrsa artýk "Gelin, de
oðullarýmýzý ve oðullarýnýzý ve hanýmla36

rýmýzý ve hanýmlarýnýzý ve nefislerimizi
ve nefislerinizi davet edelim de sonra
lanetleþelim ve yalancýlar üzerine
A l lah'ýn lanetini kýlalým."
Hz. Fâtime Validemiz Ýslâm harplerine iþtirak
etmiþ yaralýlarýn yaralarýný sarmýþ, Uhud Savaþý sýrasýnda ise, Müslüman askerlere su taþýmýþ ve onlarý
tedavi etmiþtir.
Ýslâm’da ilk hemþire olan Hz. Fâtime, Hz. Muhammed (s.a.v.) yaralandýðýnda O'nun hizmetinde
olarak yaralarýný tedavi etmiþtir. Peygamberimizin
yarasýnýn kaný durmayýnca hasýr sazlarýný yakarak
küllerini yaraya basmýþ ve kaný durdurmuþtur.
Bugün hâlâ Anadolu kadýný hastaya ilaç verirken,”El benim elim deðil, bu Fâtime anamýzýn
eli,” demekte, hatta yoðurt mayalarken bile Hz.
Fâtime’nin ismini zikretmektedir.
Hz. Fâtime Validemizin çocukluðundan itibaren Sevgili Peygamberimizin ilâhî davasý uðrunda nice zahmetlere ve sýkýntýlara maruz kaldýðý muhakkaktýr. Bütün bu tatsýzlýklara ve olumsuzluklara
raðmen, gerek Hz. Fâtime Validemiz, gerekse Ehl-i
Beyt, yani Peygamberimizin yakýnlarýnýn bu zahmetlere Allah'ýmýzýn arzu ettiði bir ‘sabr-ý cemil’
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göstermeleri þayan-ý dikkattir. Çünkü öyle bir toplumda insanýn yanlýþ yapmamasý mümkün deðildir.
Allah hepsinden razý olsun.
Kur'an-ý Kerîm'de Ahzab sûresi 33. âyetinde
Ehl-i Beyt ile ilgili olarak þöyle buyrulmaktadýr:
"Ve karne fî büyutiküm ve lâ teberrecne
teberrece'l cahiliyyeti'l ûlâ ve ekimne's
salate ve atine'z zekate ve eti'nellahe ve
resuleh innema yüridu'llahü liyüzhibe
ankümü'r ricse ehle'l beyti ve yütahhiraküm tathira"
"Evlerinizde vakur olun. Evvelki cahiliyenin süslerini açýða vurmasý gibi süslerinizi açýða vurmayýn. Ve namazý ikame edin ve zekâtý verin ve Allah'a ve
Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor."
Hz. Fâtime cahiliyye geleneklerine karþý ilâhî
varlýðýn kendisine lütfettiði vahy-i ilâhî doðrultusunda mücadele etmiþ, kadýnlýðýn hususîyetindeki
mânâ ve idrakin yerleþmesi için cehd-ü gayret etmiþtir. Hz. Resûlullah'ýn âlem-i ilâhiye intikalinden
sonra Hz. Fâtime, nâsa bir hutbe irad etmiþ ve ora38

da bulunanlara Kur'an'a uygun bir hayat sürdürmelerini öðütlemiþtir. Hz. Fâtime saðduyulu, ileri görüþlü ve geniþ ufuklu örnek bir hanýmefendi idi.
Kendisinden birçok hadis rivayet edilmiþtir.
Hz. Fâtime vefat etmeden evvel naaþýnýn kadýn veya erkek olduðu belli olmasýn diye örtülmesini, dolayýsýyla Ýslâm'da ilk tabut uygulamasýný gerçekleþtirmiþtir. Hz. Fâtime Validemizin cenaze namazý, Ýmam-ý Ali Efendimiz tarafýndan kýlýnmýþtýr.
Kabrinin Cennet-ü'l Bakî mezarlýðýnda veya Hz.
Peygamber Efendimizin ayak ucunda olduðu rivayet edilmektedir.
Hz.Fâtime Validemizden günümüze kadar
Müslümanlar, düðünlerde, Âdem ile Havva'nýn, Hz.
Muhammed (s.a.v) ile Hz. Hatice'nin, Ýmam-ý Ali ile
Hz. Fâtime'nin arasýndaki ülfet ve sevginin yeni evlilere de nasip olmasý için dua ederlerdi.
Hz. Fâtime'nin hususîyetlerinden birisi de
Ýmam-ý Ali'ye olan itaati idi. Hz. Fâtime Valide kocasýnýn her arzusunu hiç tereddüt göstermeden yerine
getirirdi. Hz. Fâtime Validemizden rivayet edilen bir
hadis-i þerifte Peygamberimiz mescide girdiðinde,
"Allah'ýn ismi ile selâm Resûlullah'ýn üzerine
olsun. Allah'ým, günahlarýmý affet. Rahmet
kapýlarýný bana aç diye dua ederdi. Mescid39

den çýkarken de Allah'ýn ismi ile selam
Resûlullah'ýn üzerine olsun, Allah'ým günahlarýmý baðýþla, bana ihsan kapýlarýný aç." buyururdu. ( Müsned 6/282 )
Hz. Fâtime Validemiz: "Bir kimse þu salâvatý bir kere okursa, denizler mürekkep, aðaçlar
kalem olsa bunun sevabýný yazmakla bitiremez." buyurmuþ ve;
"Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahý vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men Hüve imamül
enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli
ala men Hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü'miniyn."
"Allah'ým! (o zâta) selâm olsun ki,
onun ruhu bütün ruhlarýn ve meleklerin ve varlýklarýn mihrabýdýr. Allah'ým!
(o zâta) selâm olsun ki, bütün peygamberlerin imamý O'dur. Allah'ým (o zâta)
ve Allah'ýn mümin kullarýna selâm olsun ki cennet halkýnýn imamý odur."
duasýný tilavet etmiþlerdir.
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HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN
AÝLE YAPISI VE ZÜRRÝYETÝ

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sevgili Efendimiz nasýl ki Allah'ý çok zikredenler ve yevm-i ahiri ümit edenler için en güzel örnekse, Hz. Fâtime Validemiz de örnek kadýnlýðý temsil
eden en güzel noktadýr. Hz. Fâtime bir hanýmýn hususîyetlerini ve Allah'ýmýzýn kadýn hususundaki arzuyu ilâhîsinin en güzel mümessil noktasýdýr. O, bütün
hanýmlara ve kadýnlýða örnek bir hanýmefendidir.
Onun için Hz. Fâtime hakkýnda, Allah'ýmýzdaki bu
ilâhî arzularýn ve insanlardaki hasletlerin bir görünmesi þeklinde düþünülüp mütalaa edilebilir.
Muhterem Hz. Fâtime Validemizden Ehl-i
Beyt’in yürüdüðü ve ilâhî imamlýðýn O'nun soyundan devam ettiði aþikârdýr. Hz. Fâtime, Hz. Peygamberimizin varisidir ve velâyet O'nu soyundan yürümüþtür. Kevser sûresi bu hususîyeti anlatmak için
va'z edilmiþtir ki, Hz. Peygamberimiz de hassaten
Hz. Fâtime'ye bu bakýmdan medyun-u þükrandýr. Bu
velâyetin yürümesi ile insanlýk büyük bir güzellik
kazanmýþtýr.
Haddizatýnda Ehl-i Beyt-i sevmek, velâyeti
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sevmek demektir. O halde manevî gönüller Hz. Fâtime Validemize karþý büyük bir sevgi ve büyük bir
muhabbet içinde olmalýdýr. Eðer Hz. Fâtime'den veraset yoluyla bu velâyet yürümemiþ olsaydý o zaman
dünya eski cahiliye devrine dönmüþ gibi olurdu.
Peygamberimizin Hz. Fâtime'yi sevmesi ve O'nu
gördüðünde sevinç duymasýndaki mânâlardan birisi de bu olsa gerekir. Çünkü Sevgili Efendimiz, kendisinin anlatmýþ olduðu Ýslâmiyet'in devamýný Hz.
Fâtime'de mütalaa etmiþ ve görmüþtür.
Sevgili Efendimizin oðullarýnýn vefat etmesinden dolayý, erkek çocuðu olmayan ailelerin neslinin
kesileceði inancý içerisindeki Kureyþ müþrikleri Hz.
Peygambere, "ebter"(soyu kesik) demiþlerdi. Bunun
üzerine Kevser sûresi nâzil olmuþ ve, "Ýnna atayna
ke'l Kevser- Þüphesiz sana "el Kevser"i verdik." buyrulmuþtur. Bir müddet sonra Hz. Fâtime
Validemiz dünyaya teþrif etmiþler ve Sevgili Efendimiz O doðduðunda daha önce doðmuþ kýzlarý olduðu halde, tarif edilemez bir sevinç duymuþ ve fevkalâde memnun olmuþtur. O'na karþý daima çok büyük bir sevgi ve muhabbet beslemiþtir. Peygamber
Efendimizin bu büyük sevgisinin elbette bir hikmeti
olsa gerektir. Rabbimiz bu tatbikatýnda verasetin Hz.
Fâtime Validemizle yürüyeceðini iþaret buyurmuþtur
ki, bu konu çok mühimdir.
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Sevgili Efendimiz; "Ben ilâhî ahlâký ikmal
için irsal olundum." buyurmaktadýr. Ýlâhî ahlâk
ise Allah'ý Allah'ýn istediði gibi tanýmak, ruh ve nefsin hakikatini idrak etmek demektir. Ýþte o zaman insan mümin olur. Yani nefisten de tam not alarak
Kevser Havuzu'nda buluþur.
Nitekim "Ýlâhî âlemde Kevser Havuzu'nun
yanýnda buluþacaðýz." sözünün mânâsý, velâyete
inanan ve onu tasdik eden gönüllerin bir araya gelmesini iþaret etmektedir. Bu da nefis bakýmýndan
tam not alanlarýn bu makama erebileceklerini iþaret
etmektedir. Kevser sûresi ayný zamanda bu manayý
da ihtiva etmektedir. 'Kevser,' 'Ebter'in zýddý olduðuna göre asýl soy, Müslümanlarýn birliði ve bütünlüðüdür.
Velâyet, elbette Ýmam-ý Ali ve Hz Fâtime'nin
veraset yolundan yürümüþtür. O yüzden Ýmam-ý Ali
Efendimiz, fevkalade tasdik edilmesi gereken bir hususî gönül noktasýdýr. O halde, bu noktada Hz. Fâtime ve Ýmam-ý Ali Efendilerimiz bu ilâhi programýn
bilinci içindeydiler. Asýl ince noktalardan birisi de
budur. Yani Allah'ýmýzýn bu ilâhî programýnýn kendileri tarafýndan yürütüldüðünün idrakindeydiler. Tabiî ki bu fevkalade mühim bir noktadýr. Ýmam-ý Ali
nasýl ilmin kapýsý ise, Hz. Fâtime Validemiz de gönül
kapýsýdýr.
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Hz. Aiþe'ye, "Resûlullah yanýnda insanlarýn en sevimlisi kimdir?" diye sorulduðunda,
"Fâtime'dir", dediði, "Ya erkeklerden?" sorusuna
da, "Kocasýdýr" cevabýný verdiði rivayet edilmiþtir.
Sevgili Efendimiz "Her peygamberin nesli
erkek evladýndan yürür, benimki müstesna.
Benim neslim Fâtime'den yürür." hadis-i þeriflerine dikkat etmek icap eder.
Tabiidir ki Ýslâm'ýn hakikati, Ýmam-ý Ali'den
sonra on bir imam vasýtasýyla yürümüþtür. Buna karþýlýk bazý saltanat düþkünlerinden Ýslâm'ýn yürüdüðünü düþünmek en büyük hatadýr.
Sevgili Efendimiz o güne kadar gelmiþ olan
yanlýþ deðerlendirmeleri, kadýnýn aile içerisindeki
yerini ve hususîyetini en güzel bir þekilde izah ederek doðrultmuþtur. Sevgili Hz. Fâtime Validemiz ise,
kadýnýn aile içerisindeki rolünün nasýl olmasý gerektiðini en güzel bir þekilde temsil ve ifade etmiþlerdir.
Yani kadýnýn aile içerisindeki ve kadýnýn kocasý ile
beraberliðinin meþru bir biçimde nasýl olmasý gerektiðini en mükemmel bir þekilde temsil etmiþtir.
Gerek Hz. Fâtime Validemiz gerek Ýmam-ý Ali
Efendimizin Ýslâm için yapmýþ olduklarý feragat ve
hizmetlerin ifade edilmesi mümkün deðildir. Haddi44

zatýnda ikisi de dünya malýna hiçbir zaman kýymet
vermemiþlerdir. Hz.Ýmam-ý Ali (K.S) dünyaya þöyle
seslenirdi: "Beni býrak, baþkasýný aldat. Seni
üç talakla boþadým. Ömrüm az. Seninle oturmak zor. Tehliken çok, azýk az... sefer uzun...
yol ýssýz."
Onlar hakkýnda bize kadar intikal eden menkýbelere bakýldýðýnda Ýslâm'daki tevhid anlayýþýnýn
en güzel örnekleri olduklarý görülür.
Hz. Fâtime hassas ve aðýr mesuliyetinin
farkýnda olarak bir kadýnýn kocasý üzerindeki
tesir ve nüfuzunu kâmilen biliyordu. Kadýnýn
eþini istediði tarafa götüreceði bir kudret
sahibi olduðundan haberdardý. Kiþinin ilerlemesinin veya geri kalmasýnýn, bedbahtlýk veya saadetinin bir hadde kadar kadýnýn haleti ruhîyesine, tavrýna baðlý olduðunu çok iyi
biliyordu.
Hz. Fâtime, yuvanýn koca için huzur ve
dinlenme yeri olduðunun farkýndaydý. Yaþam
mücadelesi yolunda erkeðin dünyanýn zorluklarý ile karþýlaþýp yorulduðunda, yeni bir güç
elde etmek, iþ yapmak ve üzerine düþen vazifeleri yerine getirmek maksadýyla hazýrlanmak için yuvasýna sýðýndýðýnýn ve bu çok
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önemli huzur ve dinlenme yerinin temelinin
de kadýna býrakýlmýþ olduðunun bilincinde
idi. Bu bakýmdan Ýslâm kocaya hizmeti cihad
mertebesinde karar kýlmýþtýr.
Sevgili Efendimiz; "Koca hakkýna riayet,
Allah yolunda cihad etmek gibidir" [ Taberani ]
buyurmuþlardýr.
Eþlerden biri manevî makam ve mevki olarak
terakki ettiðinde, diðer eþ ayný makamý idrak edemediðinden eþler arasýnda ayrýlýklar ve kopmalar
olur. Hz. Hatice ve Hz. Fâtime Validelerimiz ise kocalarýna gösterdikleri tabiiyet ile eþsiz ve mükemmel
birer örnektirler.
Hz. Fâtime manevî yolda bir kadýnýn yüksek
mertebelere çýkabileceðini iþaret etmiþtir. Ýmanlý bir
insan olarak yetiþmenin ilk merhalesinin annelik
eðitimi olduðunu göstermiþ, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in "Ýmam" ve "Halife" olarak yetiþmelerinde Allah'ýn rahmet-i ilâhiyesini ve kendisine bu konuda
verilen ilâhi vazifeyi müdrik bir haným olduðunu en
mükemmel bir þekilde ortaya koymuþtur.
Hz. Fâtime'nin kadýnlýk ve annelik hususunda,
Allah'ýn arzuyu ilâhisi neyse onu yerine getiren bir
haným olduðu ve daima Allah'a iltica ve istiane ile
evlatlarýný yetiþtirdiði bir hakikattir.
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Anne ve babalar çocuklarýnýn nefsini ve ruhî
þahsiyetini eðitmelidirler. Onlarý kibirden uzak olarak, kendilerine güvenmeyi öðretmelidirler. Hz. Fâtime çocuklarýný babalarý gibi þecaatli, Allah'a imanlý,
adaletli, hakký savunan, Allah'a perestiþ eden kimseler olarak yetiþtirmiþ; kindar ve öfkeli kimselerle
dostluk kurmamalarý konusunda onlarý uyarmýþtýr.
Ýslâmiyet, Hz. Fâtime vasýtasý ile de hakikat-i
ilâhiye çerçevesinde yürümüþtür. Çünkü Ýslâmiyet'in
manevî yolu ve Allah'ýmýzýn Müslümanlýðý insanlýða
lütfetmekle arzu buyurduðu inançta ve tatbikatta nasýl yürünmesi gerektiði Hz. Fâtime Validemizde de
ayan olmuþtur. Nasýl ki Hz. Hatice Validemiz ilk
Müslümanlardan olup dine büyük bir hizmet ettiyse, Hz. Fâtime Validemiz de kendisinden sonra zuhur eden evlatlarý ile velâyetin asliyet-i ilâhîye çerçevesinde devam etmesinde hizmet etmiþtir. Onun
için Ehl-i Beyt'in Ýslâmiyet'te çok mühim bir rolü ve
ehemmiyeti vardýr. Sevgili Efendimiz; "Allah Teâla
beni, Ali'yi, Fâtime'yi, Hasan ve Hüseyin'i
bir nurdan yarattý," buyurmuþlardýr.
Hz. Fâtime ile ilgili yazýlan birçok kitapta kaç
yaþýnda vefat ettiði ile ilgili bir mevzu uzayýp gitmektedir. On beþ veya on sekiz yaþýnda Hakka yürüdü
denilmektedir. Hz. Fâtime'nin beþ evladý olmuþtur.
Beþ çocuk, aralarý iki sene olsa on sene yapar. Bu da
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çocuk yaþýnda evlenmiþ olmasý gibi bir durum ortaya çýkarmaktadýr. Bu konulara girilmesi makbul olmasa gerektir. Bu, o güzel insanlarýn hususîyetleridir. Bugüne kadar gelen bu rivayetlerde yazarlarýn
yanlýþ hesaplarý olabilir. Onun için bu hususu muhterem Hz. Fâtime Validemize býraksak da, O'nun insanlýða ve dünya kadýnlarýna verdiði mesajlara baksak daha doðru olur kanaatindeyiz.
Efendimizin hususiyet arzeden ailesi hakkýnda mütalaalarda bulunmak nezaket-i ilâhîyeye uygun düþmez. Hadis kitaplarýnda yer aldýðý þekliyle,
Efendimiz hanýmýna gizli olarak birþeyler söylemiþ
nevinden haberler gelmiþtir. Bunlarýn Ýslâm’a katkýsý
yoktur. Bikakis böyle yapýlmakla o güzel Peygambere ve O’nun haremine saygýsýzlýk yapýlmýþ olur.
Muhterem Hz. Fâtime Validemiz, Sevgili Efendimizden sonra Hakka yürüyeceðini bildiði ve hayatý boyunca dünya varlýðýna hiç bir kýymet vermediði
bilindiði halde, Fedek hususunda çok mücadele ettiðini iddia etmek biraz tuhaf görünmektedir.
O'nun harikulade yaratýlýþýný idrak edemeyenler,
methedeyim derken o güzeller güzeline yakýþmayan
sözleri O'na mal etmeyi düþünmek doðru olmas a
g e r e k t i r. N i t e k i m H z . E b u B e k i r ( r. a ) ;
" M u h a m med'i (s.a.v) Ehl-i Beyt’inde gözetin," buyurmuþlardýr. ( Ýbnu Ömer Hadis no: 4498 )
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HZ. FÂTÝME (R.A) VALÝDEMÝZÝN
MÂNEVÎ ÞAHSÝYETÝ

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ýmýz, Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.) ile kendi zâtî hususîyetini açýp anlatmýþtýr.
Bu çok mühim bir meseledir. Sevgili Peygamberimizin nübüvvetteki hususîyetini bu þekilde anlamak
icap eder.
Rabbimiz tarafýndan insanlýðýn meydana gelmesindeki arzuyu ilâhî bir erkek ve bir kadýn olarak
tatbikat bulmuþtur. Haddizatýnda Âdemüskün olarak
yaratýlan bu hususîyetin ayrýca kadýn ve erkek olarak görünmesinde namütenahi hususîyetler vardýr.
Âdem tektir, ancak kendisinde bütün zevkler
ve neþeler mevcuttur. Allah'ýmýz Âdem'in yalnýz kalmamasý için (çünkü bütün birlik, teklik Allah'a aittir) Âdem'i iki varlýk olarak mütalaa etmiþ ve bu þekilde "Nefs" halk olunmuþtur. Ýþte bu ikinci olarak
yaratýlmýþ olan ve Hz. Fâtime'de en mütekâmil bir
þekilde ayan olunan "Nefs" noktasýnýn hususî tecelliyatýnýn nâs tarafýndan idraki gerekir. Çünkü sevgili
Hz. Fâtime Validemiz, Âdem sýrrýndaki hakikatin ve
nefsin hususîyetlerinin belirmiþ olduðu gönül nokta49

sý olarak düþünülmesi icap eder. Onun için Hz. Fâtime Validemiz fevkalade bir hususîyeti vurgular ve
açýklar.
Ýnsan varlýðýnýn meydana gelmesindeki en mühim unsur "Ruh" ve "Nefs"tir. Zümer sûresi 6. âyetinde;
"Halekaküm min nefsin vahidetin sümme ceale minha zevceha…"
"Sizleri bir nefsi vahideden halk eylemiþ sonra ondan zevcesini kýlmýþtýr…"
En'âm sûresi 98. âyetinde ise;
"Ve hüvelleziy enþeeküm min nefsin vahýdetin femüstekarrün ve müstevde'un
kad fessalnel'ayati likavmin yefkahune"
"Ve 'Hüve'dir sizleri bir nefsi vahideden
inþa eden. Artýk bir müstekar ve müstevde' vardýr. Gerçekten fýkheden bir kavim için âyetleri tafsilatlandýrýyoruz."
buyrulmaktadýr.
Herþeyde olduðu gibi "Ruh"da Sevgili Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafýndan temsil olun50

muþtur. "Nefs"in nokta-i mümessilesi olarak ise, Hz.
Fâtime Validemiz zuhur etmiþtir. Onun için Rabbimize namütenahi hamd ve þükrederiz.
Allah’ýmýzýn Musavvir’inde tasavvur buyurduðu arzularýn kemal bulmasý, isim alarak görünmesi,
yani vücûd bulmasý ile tatbikat görür. Bu bakýmdan
Allah’ýmýzýn “Nefs-i Küll” makamý Hz. Fâtime Validemizde zuhur bularak kemal mertebesinde izhar olmuþtur. Allah’ýmýzýn bu tatbikatý “Hz. Fâtime” ismi ile görünmüþ ve ayân olmuþtur.
Hz. Fâtime Validemizin "Nefs-i Küll" makamýnýn mümessili olmasý, nefsin en hususî noktalarýnýn kendisi tarafýndan bilindiðini kabul etmeyi icap
ettirir. Bu hususta en ileri ilme o sahiptir. Allah'ýmýzýn nefis olarak ifade edilen ve isim aldýðý için de sýfat olarak ifade edilen "Nefs-i Küll" isminin kemalâtýný ikmal için insan varlýðýnda tecelli etmesi,
Hz. Fâtime'de en yüksek noktada zuhur bulmuþtur.
Bu durumda Allah’ýmýzýn Nefs-i Küll arzusunun
temsil noktasý olarak Hz. Fâtime düþünüldüðü takdirde bütün nefislerin örnek noktasý olarak görünmektedir. Bütün nefislerin Hz. Fâtime'yi kabul ve
tasdik etmesi o nefislerin terakkisine vesiledir. Bu
bakýmdan her nefis, O'nun hayatýný ve fikriyatýný idrak etmelidir.
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Sevgili Rabbimizin "Nisa-Nefs" olarak halkeylemiþ olduðu arzuyu ilâhîsinin bu dünyada kemalatý
ile görünmesi Hz. Fâtime Validemiz ile tecelli bulmuþtur. Allah'ýmýzýn nefis arzusunun yaratmýþ olduðu diðer âlemlerde hangi isimle göründüðü ve tecelli ettiðini bilemiyoruz. Ancak bizim Hz. Fâtime Validemize olan sevgi ve muhabbetimiz ile, O'na olan
tâbiyetimiz, Allah'ýn bu tecellisinin kabul ve tasdik
edilmesi ile, bütün âlemlerdeki Allah'ýmýzýn arzu
ederek görünmüþ ve Nefs-i Küll makamý ile tasdik
etmiþ olduðu gönül noktalarýný da kapsamaktadýr.
En büyük rahmet budur. Nitekim Sevgili Peygamberimizin Deryayý Nuru Muhammed'in dünyada göründüðü gönül noktasý olarak kabul ve tasdik edilmesi, Allah'ýmýzýn bu ilâhi tertibinin tasdiki ve ikrarý
manasý taþýmaktadýr. Yani Peygamberimizi tasdik etmek, Rabbimizin Hicr sûresi 29. âyetinde iþaret buyurduðu,
"Feiza sevveytühü ve nefahtü fiyhi min
ruhiy fekau lehu sacidiyn"
"Artýk 'Hû'yu tesviye ettiðimde ve ona
ruhumdan nefhettiðimde hemen 'Hû'ya
secdeye kapanýn..." beyan-ý ilâhisindeki
ruh-u ilâhîye tertibinin kabul ve tasdiki manasýna gelmektedir.
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Allah'ýmýzýn ruhu ve varlýklarý halk etmesinde
nice hikmetler vardýr. Ruh, Allah'ýn zâtîyeti ile ilgili bir hususiyettir. Âyette; "Ve nefahtü fiyhi min
ruhiy / Ve ona ruhumdan nefhettiðimde" buyrulmasýndaki hikmet-i ilâhîye, ruhun asliyetinin
A l lah; suretinin de insan olduðu hakikatidir. Allah'ýmýzýn kendinden kendine vasfýný taþýmasýndaki
hususîyet ruhtur. Allah'ýn insana lütfettiði ruh diðer
varlýklarda yoktur. Ýnsandaki ruhun varlýðý insana
muhtariyet vermektedir. O sebeple insan mabudiyet
hissiyatý taþýr.
Allah'ýmýzýn ruhta olduðu gibi, nefis hususundaki tatbikatýnda da namütenahi mânâlar bulunmaktadýr. Allah'ýmýz kendisinde var olan namütenahi arzularýn tatbikata girmesinden zevk duyar. Kiþinin maddî âleme duyduðu arzu ve istekler nefisten
gelmektedir. Ruhun ise maddî âleme tenezzülü yoktur. Çünkü ruh 'Hüve'den görünmektedir. 'Hüve'
Musavvir’inde mevcut olan nefis arzularýnýn tatbikatýný Allah ism-i câmii ile yapmaktadýr.
Allah ismi, ism-i câmi olduðundan, nefis ismine baðlý olan ve maddiyata taalluk eden hususîyetler de Allah ismine baðlý olarak icraat yapar. Ruh ise
Hüve noktasýna tâbidir. Ruh ve nefis, Hüve'nin
zâtîyet-i ilâhîyesinde mevcuttur. Nefisteki istek ve
arzular sýfatlar olarak meydana gelmekte ve Allah
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ismine baðlý olarak icraat yapmaktadýrlar. Hüve, zuhur yapmamýþ olan isim ve arzularýn mebdei ve
menþeidir. Velâyetin menþei Hüve'dir. Hüve Allah'ýmýzýn zuhur bulmamýþ namütenahi isim ve arzularýn menþei olduðundan her an evliyasýndan yeni
bir neþede ve zevkte görünmektedir. Yevm-i ahirde
de velâyet devam edecektir. Velâyet Allah'ýn arzuyu
ilâhîsi olduðundan namütenahidir.
Ýnsanda mevcut bulunan nefis ruha tâbi kýlýnýrsa o zaman insan, Ýnsan-ý Kâmil olur. Kiþinin kendi içinde bu tatbikatý yaþamasý ve idrake gelmesi
için de en güzel ve mükemmel örnek Ruh-u Küll
noktasýnýn mümessili olan Hz. Muhammed'dir. Nefsi
hususîyetlerin tatbikat noktasý da Nefs-i Küll noktasýnýn mümessili olan Hz. Fâtime Validemizdir.
Hz. Ýsa, "Ruhullah" olarak zuhur ettiðinden
nefsi bir talebi olmamýþtýr. Nefis ise istek noktasýdýr.
Hz. Fâtime de ise, bu hâl en kâmil noktada zuhur etmiþtir. Ruhun tekâmülü için nefsin istekte bulunmasý da nefsi bir taleptir. Nefsi sadece maddi olarak
deðerlendirmemek icap eder.
Ýblis, Hz. Âdem’in nefsi makamýnda olan Hz.
Havva’dan yaklaþarak onlarý yanlýþa sürüklemiþtir.
Ýnsanlar bu yüzden dünyaya gelerek bu hakikati idrak ile belirli bir kemalâta sahip olmak durumunda54

dýrlar. Böylelikle ilk yaratýlýþtaki "Âdemüskün" sýrrý hususîyeti ayan olmuþ ve terakki edilmiþ olur. Bu
nefsî terakki ve kemalât tatbikatýnýn en mükemmel
örneði Ruh-u Küll noktasýnýn mümessili olan babasý
Hz. Muhammed (s.a.v) de yetiþen ve kemalat bulan
Hz. Fâtime Validemizdir.
Rabbimizin, "Ben bir insan yaratacaðým."
arzusunda Âdem (Ruh) ve ondan da Havva (Nefs)
varlýðý yaratýlmýþ ve iþledikleri bir hatadan dolayý
cennetten çýkarýlmýþlardýr. Bu tatbikattaki namütenahi mânâlardan birisi de þu olsa gerekir:
Hz. Âdem'in varlýðýndan hâsýl olan Hz. Havva,
Rabbimizin Musavvir'inde arzu ettiði Nefs tatbikatýnýn zuhurudur. Deryayý Nuru Muhammed'in mümessil noktasý olan Sevgili Efendimiz, Hz. Muhammed'in
Hatemen Nebiyyîn olarak zuhur bulmasý ile de Hüve'nin Musavvir'inde arzu buyurmuþ olduðu "Ruh"
tatbikatý vücûd bularak kemal mertebesinde izhar
olmuþtur. Nefs noktasýnýn kemal bulmasý ise, Hz.
Fâtime Validemizin zuhuru ile mümkün olmuþtur.
Allah'ýmýzýn; "Ben bir insan yaratacaðým."
buyurmasýndaki "Ýnsan" ifadesi tam olarak karþýlýðýný Hz. Muhammed'de bulmuþtur.
Nefs noktasýnýn kemalât noktasýnda zuhur bul55

masý için Ruh noktasýnýn en kâmil noktadan zuhur
etmesi icap etmekteydi. O yüzden Hz. Fâtime, en
mütekâmil ruh olan Hz. Muhammed'in kýzý olarak,
O'nun nefsinin en mükemmel zuhuru olarak ayân
olmuþtur.
"Ruh-u Küll" hususîyetinin mümessil noktasý
Hz. Muhammed'dir; O'ndan hâsýl olan Hz. Fâtime
ise, "Nefs-i Küll" noktasýný temsil etmektedir. Hz.
Fâtime'nin Hz. Muhammed'in kýzý olarak görünmesi, Ruh-u Küll'den Nefs-i Küll'ün zuhur etmiþ olduðunu göstermektedir. Sevgili Efendimizin, "Fâtime
benden bir parçadýr." buyurmasýndaki âlî hikmetlerden birisi de bu olsa gerekir.
"Hüve" kendisindeki arzuyu, sýfatî olarak meydana getirip temaþa etmeyi arzu etmiþtir. Meydana
getirdiði kendi suretine nazar eylediðinde, kendi arzusunun meydana gelmesinden dolayý bir zevk duymuþtur. Hüve, kendi arzusunu yarattýðý varlýkta temaþa etmekten memnun olmaktadýr.
Hz. Muhammed, (s.a.v) erkek varlýðýnýn en
mükemmel zuhurudur. Hz. Fâtime (r.a) ise kadýn
varlýðýnýn en mükemmel zuhur noktasýdýr. Hz. Fâtime kadýn olarak Hüve'nin Musavvir'indeki arzusunun suretidir. Hüve, Musavvir'indeki kadýnlýk tasavvurunun suretini Hz. Fâtime vechinde temaþa ederek memnun olmaktadýr.
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Hüve'nin göründüðü Risâlet noktasý olan Hz
Muhammed ise, kadýnlýk vasfýnýn en yüksek noktasýný iþaret eden Hz. Fâtime'nin kendisinden hâsýl olmasýndan dolayý ayrý bir neþe ile kýzýna karþý son
derece büyük bir muhabbet duymaktadýr.
Hz. Fâtime ise, Hüve'nin göründüðü ve Ruh-u
Küll noktasýnýn mümessili olan Hz. Muhammed'e
(s.a.v) karþý, kendi asliyet-i ilâhîyesi olmasý hasebiyle büyük bir baðlýlýk ve muhabbet beslemektedir.
Hz. Fâtime Validemize, "Cennet Kadýnlarýnýn Efendisi" denilmesinden murat; "Nefs-i Küll"
makamýný temsil etmesindendir.
Ruh-u Küll noktasý ile Nefs-i Küll noktasýnýn
bu en mükemmel bir araya geliþi ile peygamberlik
hatmolunmuþ ve nihayete ermiþtir. Böylelikle Nübüvvet en son ve en ileri noktada kemal mertebesinde hatmini bulmuþtur.
A'raf sûresi 189. âyetinde;
"Hüvelleziy halekaküm min nefsin vahýdetin…"
"Sizi bir nefs-i vahideden halkeyleyen
'Hüve'dir." buyrulmaktadýr.
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Burada Hüve'nin Musavvir tasavvurundaki nefis, "Nefs-i Vahide'dir; yani Allah'ýn nefsidir.
Bir insanda Ruh'da vardýr Nefs'de vardýr. Allah'ýmýz Ýnsan'a ruhundan ve nefsinden lütfetmiþtir.
Diðer varlýklara nefsinden verdiðine dair bir bilgi
verilmemiþtir. Bunun sebebi, Allah'ýmýzdaki arzularýn, Ýnsan'da tatbik olunacaðýndan dolayýdýr. Nefis,
Allah'ýn varlýklarý yaratmadaki tatbikat þeklidir. Bu
tatbikattaki fiiliyat, "Nefs" ismi ile icra olunmaktadýr. Ýnsandaki tatbikat ise âlemlerde tatbikat görmektedir ki, bütün âlemler Allah'ýmýzýn ruhundan
nefhettiði insana nazire olarak yaratýlmýþtýr. Böylelikle nefs-i hakikinin insanda tecelli ettiði ayan olmaktadýr.
Hüve, kendi varlýðýndaki güzellikleri temaþa
etmeyi arzu edince kendi vücud-u ilâhîyesinden
Deryayý Nuru Muhammed'i teþkil etmiþtir ki, "Ruh-u
Küll"dür. Hüve, bu temaþa etmek istediði noktalarý
deðerlendirmesinde isim kullanmýþtýr. Onun için
Ruh'ta, Nefs'te Hüve'nin zâtîyet-i ilâhîyesinde arzu
olarak mevcuttur. Deryayý Nuru Muhammed, Hüve'nin temsil noktasý idi. Fakat Hüve'nin arzuyu
ilâhîsini tatbik etmek için isimlerle görünmesi icap
etmekteydi. Onun için Nefsi, Deryayý Nuru Muhammed'den görünür kýlarak O'na Nefs-i Küll buyurdu.
Onun için her yaratýlan isimde Hüve'nin zâtîyet-i
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ilâhiyesine muzaf olarak yaratýlan ismin eksik görünmesi gerekir ki, tatbikat ile kemala gelebilsin.
Nefs ve Ruh bir olarak deðerlendirilirse bu, Âdem
olarak tam olur. Bu yüzden varlýklar bunu belirlemek için bir eksik gibi görünmektedirler. Çünkü bir
varlýk isim alýrsa sýfat olur. Bir insanýn Hüve'ye göre
tam olabilmesi için, Nefs'i ve Ruh'u aynen kabul ve
tasdik etmesi lazýmdýr.
Deryayý Nuru Muhammed, Ruh-u Küll zâtî isminin en mükemmel mümessil noktasýdýr. Yeryüzünde görünmesi Cenâb-ý Muhammed ile olmuþtur.
Ruh-u Küll makamý olan Deryayý Nuru Muhammed
makamýndan, Nefs-i Küll makamý teþkil olunmuþtur.
Nefs-i Küll'ün Deryayý Nuru Muhammed makamýndan ayrý bir þekilde halkolmasý mümkün deðildir. Bu
ayný vücudun içerisinde meydana gelen bir tatbikatý ilâhîyedir. Tâbiiyet olmasaydý ikilik olurdu. Onun
için Nefs-i Küll'ü Ruh'u Küll'e tâbi kýlmakla Allah'ýmýz birlik ve tevhidini lütfetmiþtir. (Lâ ilâhe
Ýllâllah Muhammedun Resûlullah) Ancak O'na
bir isim lütfetti O'na "Nefs-i Küll" buyurdu… Bu
arzuyu ilâhînin yeryüzündeki en mükemmel nokta-i
mümessilesi Hz. Fâtimetü’z Zehra’dýr. Nefs-i Küll
bütün yaratýlmýþlarýn cibiliyyet, huy ve tasarruflarýný
cami ve sahiptir.
Bugün Allah'ýmýzýn hiçbir makam ve ölçü ile
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tahdit edilemeyecek ilim ve bilgisi zuhurdadýr. Bir
varlýk tek bir isimle anýldýðý zaman onda tammiyet
ikmal olmaz. Tam olabilmesi için hepsini birden deðerlendirmek icap eder. Allah'ýn yaratmýþ olduðu
bütün varlýklar isim almýþtýr. Kimisi "Su" kimisi
"Toprak" ismini almýþtýr, ama aslýnda hepsi birdir;
bir varlýktan hâsýl olmuþtur. Bu hâl Allah'ýn ilâhî nizamýný tespit eden bir hikmet-i ilâhîyedir. Onun için
topraða toprak, suya su denildi ve bütün yaratýlan
varlýklar isimlendirildi. Kiþi ancak ilâhî âleme göçtüðünde bütün isimlerin Allah isminde cem olduðunu görecek ve hakikat-i ilâhîyeyi idrak edecektir. O
zaman o kiþi -ki o da bir isimdir- Allah ismi ile tam
olacaktýr.
Ýlâhi nizam icabý olarak, daha sonra yeryüzünde beþer yaratýlmýþtýr. Yani Allah'ýmýz bizim gibi bir
varlýk yarattý, ama o bir isim ve varlýk olarak meydana geldi. Ancak Allah'ýmýz, kendisindeki Velâyet,
Risâlet, Zâtîyet, Sýfatîyet ve Nefsanîyet noktalarýnýn
da görünmesini istedi. Bunlarý ayrý ayrý deðil ancak
"Ýnsan" dediði varlýkta topladý. Ýþte; "Ben bir insan yaratacaðým." buyurduðu nokta budur.
Bu insanýn yaratýlmasýndaki hususîyet
nedir?
Bu yaratma velâyet ismi ile meydana getiril60

miþtir. O zaman o varlýðýn, Allah'ýn bu hususî isimleri ve kendindeki hususîyetleri ihtiva eden bir varlýk
olmasý için onun “Ýnsan” vasfýný almasý lazýmdýr.
Topraktan halk olan beþer suretindeki Ýnsan, Allah'ýmýzýn -velâyeti icabý- kendi hususîyetlerinin zuhur noktasý kýlýnmýþtýr. Ýþte bu tasavvur, Allah'ýmýzýn
bu arzuyu ilâhîsi ilk anda zuhur ettiði zaman, Deryayý Nuru Muhammed’e intikal etmiþtir. Yaratma iþi ilk
anda bu fiiliyata geçtiði zaman Ruh, lâyemut olmadan bu iþin olmasý mümkün deðildi. Bu yüzden Deryayý Nuru Muhammed halk olmuþtur. (‘Halaka’ kelimesi Arapçada ölçüp biçip bir þeyi meydana getirmek, düzenlemek demektir. Yani var olan bir þeyden
bir þeyi meydana getirmek demektir.) Hüve; Deryayý Nuru Muhammed'i halk ettikten sonra buyurdu ki,
"Bende arzu var, Risâlet var, sevgi var, muhabbet var, nefis var." Nefsin icabý insanlar da
dünyevî arzulara karþý bir temayül vardýr. Bunun
içinde birçok hasletler vardýr, iþte Hüve’nin "Ben
bir insan yaratacaðým." arzusunda bunlarýn hepsi vardýr. Hüve, eðer ruha ruh deyip, hâþâ Deryayý
Nuru Muhammed'in dýþýnda bir de nefsini temsil
edecek bir varlýk yaratmýþ olsaydý ikilik olurdu.
Onun için Allah'ýmýz ne yaptý: "Hayýr! nefsaniyetin hususîyetinin de Ruh'ta olmasý icap etmelidir." buyurdu. Öbür türlü ikilik olurdu ki, bu ilâhî
tevhide aykýrýdýr.
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O'nun için Hüve, Ruh'ta Nefs-i Vahide'yi halketmiþtir. Yani ondan izhar eylemiþtir. Hüve kendisinde mevcut hasletleri temaþa etmek istediðinde,
bu temaþada her isim bir suret almýþtýr. Hüve zatýný
müþahede etmek istediðinde Ruh-u Küll'den Nefs-i
Vahide'yi halk eylemiþtir. Böylece Hüve, "Ell Ýnsan"da gizlenmiþtir. Arif'in gönlünde Hüve zuhur
edince Arif'in cenneti kendi gönlü olmuþtur. Hüve'den haberli olan gönül de ‘Arif’ olmuþtur. Bu
ilâhî Nefs, ruhaniyete tâbi kýlýnarak tevhide gelinmiþtir.
Nefis terakki ederek tekâmül eder. Hüve, kendi arzuyu ilâhîsi olarak Nefs-i Vahide'yi halketmiþtir.
Arif kiþi kendi gönlünde iþrak eden Hüve sýrrýnýn bir
hususîyeti olarak Nefs-i Vahide ile sükûn bulmuþtur. (liyeskune ileyhâ)
Burada anlatýlan husus Arif ki, bu husus Â'raf
sûresinde yani Arifler sûresi'nde anlatýlmaktadýr.
Hüve, salih kullarý veli kýlmýþtýr. Veliler de kullarý salih eylemiþtir. Yoksa salih kullar veli edinilmemiþtir.
Mürþid'imiz Hz. Mehmed Ali Özkardeþ'in güzel
bir anlatýmý vardýr; "Allah düþündü, taþýndý ve
Mehmed Ali'den daha temiz bir insan yok, o
zaman ben de O'nu veli yapayým mý dedi? De-
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ðil! Bu Allah'ýmýzýn bir arzusu idi lütfetti
böyle tatbikat buldu."
Nefs-i Emmare, Nefs-i hakîkiye tâbi kýlýnarak
nefsin hakikati idrak edilebilir. Â'raf 189. âyetinde
Rabbimiz,
"Sizi bir Nefs-i Vahide'den halk eyleyen
Hüve'dir." buyurmaktadýr.
Hüve Nefs-i Vahideyi yaratmýþ, Nefs-i Vahide'den de Zevc'ini yaratmýþtýr. Buradaki Zevc, (zevceha) Arif insan hususîyeti taþýyan gönüldür. Nefs-i
Vahide, Hüve'nin Musavvir'de ki (Taayyün-ü Evvel) arzuyu ilâhîsidir. Nefs de Ruh ta Hüve'de cemdir. Bu duygularýn ve nefsin hakikatlerinin tanýnýp
idrak edilmesi için Nefs ile Ruh ayrýlýp tatbikata girmiþtir. Ruh-u Küll tatbikatýnýn Sevgili Efendimizde
ve Nefs-i Küll tatbikatýnýn Onun Muhterem kerimeleri olan Hz. Fâtime'de ayný zaman diliminde vücûd
bulmasý, Ruh ve Nefs tatbikatýnýn en kemal mertebede tatbikat zuhuru bulduðunu göstermektedir.
Çünkü Sevgili Efendimiz Hatemen Nebiyyin'dir.
Velâyet noktasý da bugün en ileri anlayýþ noktasýnda olmasýna raðmen insanlarýn kabulde olmadýðý görülmektedir. Çünkü velâyet noktasýný konuþacak kimse bulmak çok müþkül olmuþtur. Bekrül Cez63

bi Hazretleri ile Hz. Süreyya arasýnda Hüve noktasýnýn kemalât hususlarý icabý Hatmül Velâyet’in bir
gönül olarak yeryüzünde görünmesi hususu konuþulmuþtur.
Her zaman diliminde Hüve'nin yeni bir arzusunun tatbikatý vardýr ve bu arzusunun tatbikatýnda
görüneceði gönül için Allah'ýmýz isimler arzusu lütfetmektedir. Bu isimler O gönlün "Esma"sý olur. O
esma, o zaman içerisinde zuhur edecek ilâhî gönlün
arzusu olur. O zaman bütün varlýklar, Allah’ýn o ‘Esma’sýnýn tecellisini yaþayacaklardýr.
Her zaman için Allah'ýn tayin ettiði ilâhî gönlün Esma'sý vardýr. Ýnsanlar bu noktaya geldiklerinde
bu idrake varýrlar. Ancak bunu kabul etmeyenler bu
idrak noktasýnda eksik kaldýklarýndan dolayý Allah
tarafýndan irsal olunan Risalet noktasýna lütfedilen
(peygamber ve veli) beyan-ý ilâhîleri ve ilhamlarý da
kabul etmemektedirler.
“Nefs-i Vahide,” Hüve'nin bir arzuyu ilâhiyesidir, "Musavvir" sýrrýdýr. Nitekim arzular nefistendir
denir. Ýnsanýn görünme sebebi olan Nefs-i Vahide'yi
kendi Nefs'inde zikretmek ile, yani daha ileri bir anlatýmla; Hüve'nin Musavvir'indeki Nefs-i Vahide
olan insanýn yaratýlýþ arzusunun zikri ile Hüve tahsin
olunmaktadýr. Çünkü Nefs-i Vahide'nin tasavvuru
Hüve'dir.
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Ýnsanda Ruh daima Allah'ý ister, Nefs baþka taraflara çeker. Ruh Nefs'in arzularýna talepkâr deðildir. Talep, Nefs'den gelir. Nefs, istek ve arzularýn
menþeidir. Bu durumda âlemlerin, yaratýlmasýnda
Nefs'in faaliyet gösterdiði aþikâr olmaktadýr. Haddizatýnda Musavvir'de tasavvur edilen insan, cennet,
cehennem, dünya ve diðer varlýklar Nefs'ten halk olmuþtur. Bunlarýn meydana gelebilmesi için Nefs'in
fiiliyatta olmasý icab ederdi.
Ruh'un talepkârlýðý ve tenezzülü yoktur. Hiçbir
þeye ihtiyacý ve baðlýlýðý da söz konusu deðildir. Bir
iþ yapýldýðý zaman, ‘bunu bana ruhum yaptýrdý’
denilmez, ‘nefsim yaptýrdý’ denilir. O'nun için; "Ya
Rabbi! Ben nefsime zulmettim." denir. Ruh daima özelde kalýr. Nefsanî tatbikatý yapan nefistir. Bir
insanda Ruh da vardýr nefis de.
Allah'ýmýz hem ruhu hem de nefsi kendisinden
lütfetmiþtir. Diðer varlýklara nefsinden verdiðine dair bir bilgi yoktur. Bunun nedeni, nefsin çeþitli arzularýnýn ‘Ýnsan'da tatbikat bulacak olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Diðer varlýklar, Allah'ýn kendilerine
lütfetmiþ olduðu sýfat ve vasfý yerine getirmekle mükelleftirler. Ancak Ýnsan çok yönlü olarak nefsin arzularýnýn tatbikat noktasý olacaðýndan bu vasýf kendisine verilmiþtir. Onun için Allah'ýmýz, Ýnsan'ýn nefsin hakikatini tam olarak idrak edemeyecek olma65

sýndan dolayý nefs tatbikatýnda ortaya çýkan bazý
olumsuzluklarý afv ve maðfiret edeceðini beyan buyurmuþtur.
Nitekim Kur'an-ý Kerîm'in Ahzâb sûresi 72.
âyetinde;
"Ýnna aradne'l emanete ale's semavati
ve'l ardý ve'l cibali feebeyne en yahmilneha ve eþfakne minha ve hamelehe'l insanü innehu kane zalumen cehulen."
"Muhakkak ki biz emaneti göklere ve yere ve daðlara arz eyledik ama onu yüklenmekten çekindiler ve onlar endiþe ettiler. Ve 'el Ýnsan' onu yüklendi. Muhakkak ki insan zalumdur, cehuldür."
buyrularak, insanýn "cehul" olduðu ifade edilmiþtir.
Onun için bu sýfat ve vasýflar insanda tecelliyat bulmuþtur.
Hz. Hatice Validemiz, Sevgili Efendimiz için
çok kýymetlidir. Çünkü Hz. Hatice, Efendimizin kendi nefsi görünmesidir. Bu yüzden Ýslâm'ý ilk kabul ve
tasdik eden Hz. Hatice olmuþtur. Bütün maddi zenginliðini Sevgili Efendimizin emrine veren Hz. Hatice çok hususîyededir. Ancak Nefs-i Küll'ün aðýrlýðýný
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nefsi bakýmdan Hz. Fâtime yüklenmiþtir. Efendimizin soyu da Hz. Fâtime'den yürümüþtür. Kýzý olmasý
hasebiyle Hz. Fâtime Sevgili Efendimize hiç itiraz etmemiþ ne derse kabul etmiþtir. Böylelikle Nefs-i Vahide'nin en mütekâmil noktasý, Ruh-u Küll'ün ekmel
mükemmel mümessil noktasýna tam tabiiyyet göstermiþtir ki, Hz. Fâtime Validemizin isimlerinden olan
"Sýddýka" O'nun babasýna olan sadakatini iþaret
eden bir isimdir.
Hz. Fâtime Validemiz ile nefs makamý Hatim
olmuþtur. Ýlmen bir noktaya gelindiðinde bazý kimselerin söylediði gibi, o bundan, þu þundan efdaldir
deðerlendirmeleri yapýlmamalýdýr. Bu yanlýþ ve yerinde olmayan bir davranýþtýr. Burada, Allah'ýmýzdaki isimlerin kemalât noktalarý açýlýp, anlatýlmaktadýr.
Hatmül Velâyet'te bu hususlar var ve bu isimler icraattadýr.
Kadýn da, erkek de bir noktada mütalaa edilmelidir. Hüve, Ruh'ta Sevgili Efendimizi, Nefs'te ise
Hz. Fâtime'yi tespit buyurmuþtur. Sevgili Efendimizin ilâhî âleme intikalinden 6 ay sonra Hz. Fâtime'de
Hakka yürümüþtür.
Bir insanýn manevî idrake gelebilmesi için, Hz.
Fâtime'deki Nefsî makamý kabul ve tasdik etmesi
icap eder. Bu þekilde bir kabul ve tasdik olursa bun67

lara "Sabikûn" denilir. Ýnsan Allah’a göre eksiktir.
Bu insanýn Allah’ýn kulu olduðunu gösterir.
Ruh-u Küll tatbikatý, Hatemen Nebiyyin olan
Sevgili Efendimizde ayan olurken, bu sýrlarýn açýklanmasý da Hatmül Velâyet noktasýnda anlatýlýp
idrake getirilmektedir. Hatmül Velâyet her þeyin
menþe-i hakikatini ortaya koymaktadýr. (Hepiniz
Hüve'ye döndürüleceksiniz sýrrý, yani "Hatem" sýrrý.) Ýlim ve idrakte, Hüve noktasýna gelindi ise, o zaman zahir olan dünyevî yaþam da, âlemler de hatme ermiþ demektir. Dünyevî ilim ve yaþam ilâhî ilme tâbidir. Yaratýlmýþ olan her þeyin ilmi Allah'ýn
ilm-i ilâhîyesine ve Hüve'nin hususîyetlerine tâbidir.
Böyle bir durumda, Hatmül Velâyet'in ortaya koyduðu tatbikat Hatem bulmuþtur, ilerisi olmaz. Hatmül Velâyet'te Hüve noktasý zâtiyet noktasýnýn tammýdýr. Ýþler bu noktaya geldiðinde insanlar dünyaya
zaman biçmeye kalkmaktadýrlar. Onun için Hatmül
Velâyet noktasý ile ilgili olarak; "Ebu'l Vakt" zuhur
etmiþtir. Yani "Vakt'in Babasý."
Hz. Fâtime'nin Þah-ý Velâyet Ýmam-ý Ali ile
olan evliliði velâyette nasýl bir nefis anlayýþý olmalýdýr hususunda tam bir manevî örnektir. Hz. Peygamberimiz Deryayý Nuru Muhammed'in mümessil noktasý olduðundan, "Allah önce benim nurumu benim nurumdan da bu âlemleri yarattý." sýrrýnca,
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tabidir ki nefsi hakiki O'ndan tahsil edilir. Sevgili
Efendimiz Hz. Fâtime'ye nefsin nasýl olmasý lazým
geldiðini öðretmiþtir.
Deryayý Nuru Muhammed'de Allah'ýmýzýn bütün arzularý (ruh, nefis, velâyet, risalet, nübüvvet)
vardýr. Allah'ýmýz insan denilen varlýkta kendi hasletlerini temaþa etmek istemiþtir.
Peygamber Efendimizin "Allah Teâla beni,
Ali'yi, Fâtime'yi, Hasan ve Hüseyin'i bir nurdan yarattý." buyur masý onlardaki hakikat-ý
ilâhîyeyi en iyi bilen nokta olduðunu aþikâr kýlmaktadýr.
"Nefs-i Küll" mevcudatýn nefislerini câmi ve
nefis kemalatýna sahiptir. Muhitî arzu ve irade kemalatýna sahibiyetinden Hakkýn irade elidir. Bundan dolayý "Kahiriyyet" sýrrýna sahip ve maliktir.
"Nefs-i Küll"ün yeryüzünde en mükemmel noktai mümessilesi Hz. Fâtimetü'z Zehra'dýr.
"Nuru Muhammed"e "Nuru Celâlet", "Nuru Melahat", "Nuru Fahamet", "Nuru Besamet"
ve "Nuru Beþaþet" isimleri verilir.
Bu nurlarýn yeryüzünde en mükemmel mümessilleri “Pençe-i Âl-i Âba” olup;
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Nuru
Nuru
Nuru
Nuru
Nuru
temsil

Celâlet’i
Melahat’i
Fahamet’i
Besamet’i
Beþaþet’i
ederler.

Cenâb-ý Muhammed
Cenâb-ý Fâtimetü'z Zehra
Ýmam-ý Ali
Ýmam-ý Hasan
Ýmam-ý Hüseyin

Kadýn ile erkek hakikatte Nefs ile Ruh'un temsilidirler. Ruh ve Nefs'in birleþmesinden doðan varlýklarýn müspet ve menfinin doðmasý ve idrake gelmesi için bu düþme hâli bir terakki vesilesi kýlýnmýþtýr.
Çocuk, anne ve babayý bir mütalaa ederse
güzel bir noktaya gelir. Hüve'nin müdahalesi, bu ikilik gibi görünen hâli tevhide tahvil ederek bu idrakin
kemale ermesini saðlamýþtýr.
Nefiste her türlü arzular vardýr. Sevgili Efendimiz bir hadis-i þeriflerinde; "Ben nefsimi Müslüman ettim." buyurmuþtur. Yani kendisindeki nefsi
hasletleri, ruhî hasletlere tâbi kýlmýþtýr. Nefs kiþinin
asliyyet-i ilâhiyesidir. nefsi öldürmek deðil nefsi idrak etmeye çalýþmak gerekir. Nefiste iki türlü hususîyet vardýr.
Nitekim, "Hayrihi ve þerrihi min Allahû
Teâla" denilmektedir. Nefs'de, insana hem hayrý ve
güzelliði, hem de makbul olmayan noktalarý tatbik
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e t t i re n b i r t a r a f v a r d ý r. S e v g i l i E f e n d i m i z ; " K i þ i A l lah'ýn makbul tutmadýðý arzularýný
A l lah'ýn arzusu þekline getirdiðinde ve o arzularý Allah'ýn arzularýna tâbi kýldýðýnda güzel bir noktadadýr," buyurmuþlardýr.
Nefs, aslýnda nefasetten gelen, "Enfes" anlamýna gelen bir kelimedir. Ama bu noktayý
ve güzelliði idrak edebilmek için bunun zýddý olan bir
noktanýn da zuhurda olmasý lazýmdýr. Ýnsanda Nefs,
iyiyi de emreder kötülüðü de, ama, iyi olmayan tatbikata, "Bunu bana Allah yaptýrdý." diyemeyiz. Çünkü iyilik ve kötülük kulluk makamýndadýr. Güzellik
ve çirkinlik bizler içindir. Fenalýk olarak tanýmlananlar sonradan icad olmuþ arýzî yani geçici þeylerdir, devamý yoktur. Çünkü bunlar insanlarý terakki
ettrmeye vasýtadýrlar. Terakki tamamlandýðýnda ortadan kalkarlar, amaç insanýn tekamül etmesidir. Ýþte Allah'ýmýz bu ilâhî nefsi ruhaniyetine dâhil edip,
cem etmiþtir. Yani tevhide getirmiþtir. Nefis te
tekâmül ederek ruha uygun bir þekle gelebilmek için
nefsin tatbikatýnda hayrý ve þerri temsil eden noktalar zuhur ettirmiþtir. Çünkü Allah'ta arzu vardýr
ama 'Nefs-i Emmare'yi 'Nefs-i Hakikî'ye tâbi kýlmýþtýr. Rabbimiz dilerse Nefs-i Emmare'ye müdahale
edip tekâmül ettirir ve onu velâyet noktasýna kadar
getirir. Böylelikle Nefs-i Emmare velâyetin rahmet
nazarý ile selâmete çýkmýþ olur. Nitekim bir hadis-i
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kudsîde Rabbimiz “Rahmetim gadabýmý geçti”
buyur muþlardýr. Bu konularýn hepsi Hatmül
Velâyet’te bir noktaya gelerek idrak olunmaktadýr.
Hz. Fâtimetü’z Zehra Validemiz ile Hz. Ali
Efendimiz arasýnda, "itaat meselesi"nden dolayý küçük bir kýrgýnlýk olur. Hz. Fâtime Validemiz; "Ya Ali!
Ben sana latife etmiþtim, anlamadýn mý?" der.
Hz. Ali Efendimiz ise; "Yok, sana kýrýldým. Ben
senden böyle sözler ummazdým." þeklinde karþýlýk verir. Bunun üzerine Hz. Fâtime, kendisini affettirmek için Hz. Ali Efendimizin etrafýnda yedi defa
Kâbe’yi tavaf eder gibi, döner, döner, döner… Ve
ekler: "Sen kýrgýn olursan, ben ehl-i nârdan
olurum ya Ali! Bana hakkýný haram etme."
"Bin defa helal olsun." der Hz. Ali ve onu
baðýþlar. Fakat yine de Hz. Fâtime’nin kalbi mutmain olmaz. Ýndallah mesul oldum mu acaba diye,
Peygamberimize sormak için koþar. Resûlullah Efendimiz (s.a.v)’e yolda rastlar. Efendimiz onun bu telaþeli halini görünce sorar: "Ne oldu Fâtime?" Hz.
Fâtime, eþiyle arasýnda geçenleri bir bir Peygamber
Efendimize anlatýr. Onunla helalleþtiðini söyler: "Fakat yine de indallah, onun hakký tamam mý?
Allah’ý razý edebildim mi? Daha hakký bende
kaldý mý? diye sormak için geldim ya Resûlullah!"
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En çok sevdiði ve, "Kim Fâtime’yi üzerse
Beni üzer." buyurduðu kýzý Fâtime’ye hitaben þöyle buyurur Sevgili Efendimiz: "Hakkýn helal olmuþ ya Fâtime. Tamam, korkma! Ama eðer
kocan sana kýrgýn olsaydý ve sen buraya gelirken de emr-i Hakk vaki olup yolda ölseydin,
senin cenaze namazýný kýlmazdým.( Yahyalý Hacý Hasan Efendi; Sohbetler Yeni Dünya Derg. )
Buradaki mânâ, nefsi temsil eden kadýnýn, ruhu temsil eden Âdem’den yaratýlmasýnýn bir ikrarý
olsa gerektir. Böylelikle Âdem’in de kendi vatan-ý
aslisi olan Allah’ý zikir ve tavafýnda ayný hakikatin
mevcut olduðu aþikâr olmaktadýr.
Hz. Fâtime Validemizin Sevgili Peygamberimize bu olayý anlatmasý, Allah’ýn ilâhî nizamýna ne kadar dikkatli olduðunun da bir teyididir.
Hz. Fâtime'nin, kocasý Hz. Ali'yi tavaf etmesindeki hususiyet, Allah'ýn bu nizamýný kabul ve ikrar
etmesinin bir remzi olarak görülmelidir. Nasýl ki
Kâbe'yi tavaf da, Allah'ýn sýrr-ý Âdem'de görünmesinin ve Âdem'in kalbinde açýlmasýnýn tasdik ve kabulünün bir remzidir.(Kalb-i Mümin Beytullah sýrrý)
Kadýnýn kocasýndaki Âdem sýrrýný tasdik etmesi karý ve kocayý tevhide getirir. Çünkü her iki gönül
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de Allah'ta birleþmiþlerdir; aslolan, bu fikriyatý kabul
ve ikrar etmektir. Bu sýrrý idrakte, kocanýn da büyük
sorumluluðu vardýr. Kocanýn, Hz Âdem sýrrýndaki
hususiyeti idrak etmiþ, Allah'a bezm-i elest'te vermiþ
olduðu sözü yerine getirmiþ olmasý gerekir.
Kur'anda yevm-i kebirin anlatýmýnda; "O zaman, nefisler birleþir" (Tekvir 7) buyrulmaktadýr.
Bu âyet yukarýda zikrettiðimiz ilâhi tevhid sýrrýna
iþarettir. Bu idrakte olanlar bu âyetten nur almýþ
olanlardýr.
Hz. Fâtýma Validemiz için; "Cennet Hanýmlarýnýn Seyyidesi’dir" buyrulmuþtur. Hz. Fâtýma'yý
örnek alan hanýmlarýn "Seyyidelik" vasfýndan nur
alabilmeleri için, Hz. Fâtýma'daki bu sýrrý tasdik etmeleri terakkiye vabestedir.
Þüphesiz ki Hz. Fâtýma, mümine hanýmlara þefaatçi olarak görünecektir. Bu bir anlamda onlardaki eksikliklerin de Hz. Fâtýma ile tamama ereceðine
iþarettir.
Bir insanýn Hüve'ye göre tam olabilmesi için
nefis ve ruhu aynen kabul etmesi icap etmektedir.
Eþlerin birbirlerini bu idrakle benimsemesi onlarýn
da bu kemale ermesine vesiledir. Bu kabul ve tasdik
kulluðun hakikatinin ortaya çýkmasý anlamýna gelir.
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“Nefs-i Küll”, mevcudatýn nefislerinin câmi
(bütün nefisleri cem eden) ve nefis kemalatýna sahiptir. Bu bakýmdan Nefs sahibi olan kadýnýn, Hz.
Fâtime'tüz Zehra Validemizin Nefs-i Küll makamýný
kabul ve tasdiki icap eder. Kadýn, kendisindeki nefsin tam olmasý için bu makamý tasdik etmelidir. Kadýnýn ruha tâbi olmak istememesi, ruh sahibi insanýn
da nefs sahibi insaný ezmeye kalkmasý ve onu köleleþtirmeye çalýþmasý makbul deðildir. Nefs sahibi insanýn "Ben ondan hâsýlým." düþüncesi makbuldür.
Yoksa nefsin ruha ruhun nefse tahakkümü ve zorlamasý doðru deðildir. Ruh da nefiste Allah'a aittir. Ýkisi bir araya geldiðinde Rabbimizin kendi asliyyetinin
hakikati ayan olup ortaya çýkar. Kelime-i Tevhid þartýný yerine getirmeden insanýn namaz kýlmasý nasýl
garip bir durum ise, bu çekiþmede öyle gariptir.
‘Ruh’ ve ‘Nefs’ konusunda çekiþmeyi bir kenara býrakmak gerekmektedir. Rabbimizin bu tatbikatýný
tasdik önemlidir. Mecburi bir halden dolayý kusur iþlendiði zaman; "Ya Rabbi! ben bunu yapamadým
kusur bendedir." demek ayrý bir konudur. Ancak
kabul etmemek, itiraz etmek Allah'ýmýzýn nizam-ý
ilâhîyesine itirazdýr ki, bu kabul görmez.
Ýnsan denilen varlýðýn Allah'ýn bu hususîyetlerini kendisinde cem etmesi lazýmdýr. Bu noktalarý
kabul ve tasdik etmek velâyet kapýsýný açar ve insaný selâmete çýkarýr. Bu yüzden bazý kadýnlarýn erkek
varlýðýný reddetmek amaçlý lüzumsuz çýkýþlarý ilâhî
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yolda eksik kalýndýðýný göstermektedir. Bu noktalar
tasdik edilmeden manen terakki etmek mümkün deðildir. Evliliði kabul etmeyen, buna ne lüzum var diyen bazý kadýn ve erkekler de, Allah nazarýnda eksiktirler. Onun için Hz. Ýsa evlenmediðinden, yani
Nefsi ve Ruh'u bir bütün olarak tatmadýðýndan Allah'ýmýz O'nu yeryüzüne yeniden yollayarak bu eksikliðini ikmal ettireceðini bildirmiþtir ki, Allah peygamberini ilâhi noktada eksik býrakmaz hükmü yerine gelsin. Ancak þurasý muhakkaktýr ki, çoðunlukla
kadýnlar kocasýný hakkýyla kabul etmez.
Hz. Fâtime Validemiz eþi olan Ýmam-ý Ali'ye
karþý göstermiþ olduðu hanýmlýk vazifesi ile hanýmlýk
görevini en mükemmel bir þekilde ifa etmiþtir. Kadýn
olarak kocasýna yapmýþ olduklarý ile çok hususî bir
noktayý ihraz etmektedir.
Bir gün Hz. Fâtime Validemiz, son kalan altý
dirhem paralarýný Ýmam-ý Ali'ye vererek çocuklarýna
yemek almaya gönderir. Ýmam-ý Ali Efendimiz yolda
giderken kavga eden iki kiþi görür ve onlara "Niçin
kavga ediyorsunuz?" dediðinde adamlar biri diðerinden altý dirhem alacaðý için kavga ettiklerini söyler. Ýmam-ý Ali'de parasýný son kuruþuna kadar çýkarýp onlara verir. Evine eli boþ gelip olanlarý hanýmýna anlattýðýnda Hz. Fâtime; "Çok iyi yapmýþsýn,
Hakk Teâlâ bize kâfidir." buyurur ve kocasýna
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hiç itiraz etmez. Ancak Ýmam-ý Ali çocuklarýnýn ve
hanýmýnýn aç kalmasýndan dolayý biraz mahzun olur
ve dýþarý çýkarak; "Bari Resûlullâh'a gideyim de,
O'nun mübârek yüzünü seyrederek üzüntümü
unutayým." diye düþünür. Bu düþünceyle yürürken,
elinde besili bir deve olan bir kimseye rastlar. O þahýs Ýmam-ý Ali'ye; "Ya Ali! bu deveyi sana satmak isterim, ucuza satacaðým."der. Ýmam-ý Ali
"Param yok" der, "Olsun" der adam; bu deveyi
sana vermeyi çok istiyorum. 150 dirhem bu
deve; al sonra ödersin, nasýl olsa sende param kalmaz" der ve devenin yularýný Ýmam-ý
Ali'nin eline tutuþturur. Ýmam-ý Ali devenin yularý
elinde yürürken baþka bir adama rastlamýþ, adam,
"Ya Ali!" der, "Ne güzel bir deve bu. Ben bunu
300'e alayým ne olursun reddetme beni."
Ýmam-ý Ali; "Ama ben bunu 150'ye aldým!" der.
"Olsun, ben çok beðendim bunu" der ve 300'e
alýr. Ýmam-ý Ali elinde 300 dirhem yürürken tekrar
deveyi satan adama rastlar ve adama olan 150 dirhem borcunu öder. Adam; "Ya Ali! ben demedim
mi sende param kalmaz diye" der. Ýmam-ý Ali
kalan parayla evine pek çok yiyecek alýp getirdikten
bir müddet sonra Sevgili Efendimiz Ehl-i Beyt'inin
evine gelir ve Ýmam-ý Ali'ye; "Gel!" buyurur; "Þu
deve hikâyesini anlat ya Ali". Ýmam-ý Ali olanlarý anlatýnca Sevgili Efendimiz; "Sen ki ara düzelttin. Allah Cebrail'i ile sana deveyi sattý. Mi77

kail'i ile de satýn aldý. Her kim ki ara yapar,
birleþtirir, düzeltir, ikilikten insanlarý kurtarýrsa o bendendir ya Ali!" buyurmuþlardýr.
Bütün kadýnlarýn, kadýnlýk vasfýnýn en mükemmel mümessil noktasýnýn Hz. Fâtime olduðu bu tatbikatta da görülmektedir. Nefsi temsil eden kadýn
varlýðýnýn nasýl hareket etmesi gerektiði hususunda
Hz. Fâtime tam ve en mükemmel bir örnektir.
Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e gelinceye kadar birçok kadýn ve erkek zuhur etmiþtir. Ancak erkek ve kadýn varlýðýnýn en mükemmel þekilde zuhur
bulmasý Hz. Muhammed ve Hz. Fâtime validemizde
aþikâr olmuþtur. Hz. Peygamberimiz hanýmlara çok
müþfik ve nazikti. Kadýnlara karþý nasýl hareket edilmesi gerektiði Hz. Muhammed (s.a.v) ile bilinmiþtir.
Sevgili Efendimizin zuhur etmesinden önceki devirlerde kadýn horlanmýþ ve dýþlanmýþ bir halde idi. Hz.
Muhammed'in zuhur etmesi ile birlikte kadýn varlýðý
gerçek vasfýný bulmuþtur.
Kadýn varlýðý çeþitli vazifeler yüklenmiþtir.
Evlât yetiþtirmek kadýnlýðýn bir vecibesidir. Kadýnlarýn bir vazifesi de, "Ruh-u ilâhiye" olan kocasýna
karþý yüklendiði vazifedir. Kocasýna mutî olan ve
hanýmlýk vecibelerini yerine getiren kadýnlar, kadýnlýk vasfýnýn mânâsýna müdrik olurlar. Evlilik, Sevgili
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Efendimizin buyurduðu gibi; "Ýki bedende tek bir
ruh olmaktýr."
Sevgili Efendimizin anlatmasýyla kadýnlýk en
yüksek noktasýný bulmuþtur. Çünkü Allah'ýmýzýn bir
rahmeti ve bir ikramý olarak, kadýna haklarýný veren
Peygamberimizdir.
Ruh-u Küll noktasýnýn mümessili olan Hz. Muhammed’in bu noktayý açmasý ile Allah'ýmýzýn arzusu olan kadýn varlýðý, Allah'ýn arzu ettiði kemalât seviyesinde bu vasfý taþýyan bir gönül olarak, Hz. Fâtime'de tam olarak izhar olmuþtur.
Rabbimiz, insan varlýðý ile açmýþ olduðu arzularýnýn, kemalâta gelmesini arzu buyurmuþtur. Her
insanda bulunan o isimdeki Allah’ýn zuhur eden arzularýnýn mümessil noktasýna cevap vermesi için, o
mümessil noktaya göre hesap vermesi icap eder. Bu
bakýmdan nefsi temsil eden makama, þu kimsenin
nefis hâli nedir? diye sorulsa lazým gelir.
Hz. Fâtime Validemizin bu hususlarý bilmesi,
bu noktalarýn Rabbimiz tarafýndan kendisine lütfedilmesinden dolayýdýr. Hz. Fâtime'nin ayný zamanda
manevî bir Mürþid olduðunu, Allah'ýmýz tarafýndan
O'na Mürþid'lik verildiðini kabul ve tasdik etmek gerekir. Kiþiler ufacýk bir ilim sahibi olduklarýnda Mür79

þid'lik yapmaya kalkýþýyorlar, hâlbuki Hz. Fâtime
bizzat Allah'ýmýz tarafýndan kendisine lütfedilmiþ
rahmet icabý, ilâhî bir Mürþid'dir ki, cennet hanýmlarýnýn efendisidir. Bu ilâhî sýrdan olarak, manevî yetiþmede nefsî noktalardan geçildiðinde, Hz. Fâtime
Validemiz zuhur ederek tasdik eder. Bu tasdiði manalarýnda ve kalblerinde alan manevî gönüller artýk nefsi makamlardan geçtiklerinden emin olurlar.
Çünkü tasdik ve kabul en yüce nefsi makamdan, yani “Nefs-i Küll”dendir.
Din birdir ifadesinin hakiki manasý þu olsa gerekir: Her þey Nuru Muhammed'den halkolmuþtur.
Ýnsan varlýðý da "Ruh" ve "Nefs" olarak hâsýl olmuþtur. O halde ruh, "Deryayý Nuru Muhammed"in
bütün yaratýlmýþ varlýklardaki mümessil noktalarýdýr.
Nedense nâs içerisinde kadýnýn nefsi için tuhaf
bir anlayýþ vardýr. Kimi kadýný hor görür, kimi nefsini öldürmeye çalýþýr. O zaman makbul olacaðýný zanneder!! Nefsini öldürmekle Allah bilinmez. Çünkü
Peygamberimiz; “Men arafe nefsehu fekad arefe
rabbehu - Nefsini bilen Rabbini bilmiþtir,” buyurmuþtur.
Bu kitapta nefsin hakikatini açýklamaya çalýþtýk. Nefsin hakikati anlaþýldýðýna göre, nefsini öldürmek sözünün ilâhî hakikate uygun olmadýðý görülmektedir.
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Abdullah Ýbn-i Hamit, Cabir Ýbn-i Abdullah'tan
rivayet etmiþtir ki: Resûlullah birkaç gün yemek yemeden geçirdi. Bu durumdan meþakkate düþen
Resûlullah, Hz. Fâtime'nin yanýna gelip; "Kýzým, yiyecek bir þeyin varsa getir yiyelim; ben
açým." buyurdu. Hz. Fâtime "Hayýr, Allah'a andolsun ki bir þey yoktur..." diye cevap verdi. Hz.
Resûlullah (s.a.v) oradan ayrýldýðýnda, Hz. Fâtime'nin komþusu iki tane ekmek ve biraz da et gönderdi. O da onlarý alýp, bir kabýn içerisine býrakýp
üzerini örttü. Kendisi ve çocuklarý yemeðe muhtaç
olmalarýna raðmen, "Resûlullah'ý kendim ve yanýmdakilere tercih edeceðim!" dedi. Sonra, Hasan ve Hüseyin'i cedleri Resûlullah'ýn (s.a.v) peþi sýra gönderdi ve Resûlullah geri döndü. Hz. Fâtime
"Çocuklarým sana feda olsun! Allah bize bir
þey verdi ve ben onu senin için ayýrdým." dedi.
Peygamber de (s.a.v): "Getir!" diye buyurdu. Onu
getirip üzerini açtýðýnda kabýn (ekmek ve et ile) dolu olduðunu gördü. Bunun Allah'ýn bereketi olduðunu anladý. Bunun için Allah'a hamd edip Peygambere salâvat getirdi.
Sevgili Efendimiz; "Bunu nereden elde ettin?" diye sorunca Hz. Fâtime; "Bu Allah'ýn indinden (gelen) bir nimettir, Allah dilediðine hesapsýz rýzk verir." buyurdu. Resûlullah da Allah'a
hamdederek þöyle buyurdu: "Hamdolsun Allah'a
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ki, seni, Beni Ýsrail kadýnlarýnýn en üstünü
olanýna benzetmiþtir. Ona da Allah güzel bir
rýzk verince
eðer o rýzktan sorulsaydý;
B u A l lah'ýn indindendir; gerçekten Allah dilediðine hesapsýz rýzk verir derdi" buyurmuþtur.
Sonra Resûlullah, Hz. Ali'yi çaðýrdý. O da geldi. Resûlullah, Hz. Ali, Hz. Fâtime, Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin ve Peygamberin bütün hanýmlarý o yemekten doyuncaya kadar yediler. Ama kap yine olduðu gibi dolu kalmýþtý.
Hz. Fâtime buyurdu ki: "Ben o yemekten
bütün komþularýma da verdim. Allah ona bereket ve kalýcý bir hayýr vermiþti. Kaptaki yemeðin aslý, iki tane ekmek ve bir parça etten
ibaretti, geri kalaný ise Allah'ýn verdiði bereket idi." buyurmuþlardýr.
“Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve
keffeleha zekeriyya küllema dehale
aleyha zekeriyyel mýhrabe vecede ýndeha rizka kale ya meryemü enna leki haza kalet Hüve min ýndillah innellahe
yerzüku mey yeþaü bi ðayri hýsab”
“Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu
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ve onu güzel bir bitki gibi yetiþtirdi.
Zekeriya’yý da ondan sorumlu kýldý. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse
onun yanýnda bir rýzýk bulurdu. “Ey
Meryem, bu sana nereden geldi?” deyince, “O Allah katýndandýr. Þüphesiz
ki Allah dilediðine sayýsýz rýzýk verir.”
(Al-i Ýmrân 37)

Hz. Fâtime Validemiz "Nefs-i Küll" kemalâtýný taþýyan bir gönül noktasý olduðundan Nefs-i
Küll'deki hususîyetlerin Hz. Fâtime ile ifade edilmesi yerinde olur. Nefs-i Küll noktasýný daha iyi idrak
edebilmek ancak velâyet noktasý ile mümkün olabilir. Hz. Fâtime'nin "Þah-ý Velâyet" noktasýnýn mümessil noktasý olan Ýmam-ý Ali Efendimizle evli olmasý nefsi hususlarýn ancak velâyetle bilinip idrak
edilirse hakikate varýlacaðýnýn bir iþareti olsa gerekir. Velâyet O'ndan yürümüþtür ki en üstün ve en
güzel insanlar O'ndan hâsýldýr.
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NEFÝS NEDÝR

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ýmýzýn Musavvir'inde arzu buyurduðu
hususlarý istek olarak meydana çýkarmasý arzusu nefistir. Rabbimizin Musavvirde (Taayyün-ü Evvel)
tasavvur ettiði arzular nefis ismi ile tecelli eder ve
meydana getirilir.
Nefis, "Enfes" kelimesiyle de ifade edilir. Güzel ve hayýrlý hususlarý istemek ve talep etmek demektir. Allah'ýmýzýn bir varlýða lütfettiði maddî-manevî rýzýklara haset duymak ve Allah'ýn makbul tutmadýðý iþleri yapmak hýrs ve kindir. Her ne kadar
buna "Nefs-i Emmare" dense de kötü isteklerin deðerlendirmesini baþka kelimelerle ifade etmek mümkündür. Nefis istek ve arzularý ifade eden bir isim olsa gerekir ki, bu isim Allah'a ait bir isimdir. Nefis,
Allah'taki, arzularýn ve isimlerin bir tecellisi olarak
bilinmelidir. Hz. Havva yaratýlmadan evvel Hz.
Âdem'de hem ruh hem nefis birlikte olarak "Âdemüskün" idi.
Tekvir sûresi 7. âyetinde;
"Ve ize'n nüfusü züvvicet"
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"Ve nefisler birleþtirildiðinde" buyrulmaktadýr. Yani Âdem'lik bu tatbikatta bir
isimdir ki, Allah'ýn tecellisidir.
Allah'ýmýz her þeyi isimlerle yaratmýþtýr. Yani
her þeyi isimlendirmiþtir. Allah'ýmýzýn "Ruh" ismi de
var, "Nefs" ismi de var. Allah'ýmýz; "Ben bir insan
yaratacaðým." buyurduðu zaman, kendisini temsil
edecek bir varlýk yaratmayý arzu etmiþtir. Onun için
Âdem'i yaratmýþtýr. Âdem'e de "Âdemüskün" buyurdu, yani, "Âdem dediðim varlýk benim" demek istedi. Sonra daha ileri tatbikata geçerek bu
isimlerin kemalat bulmasý ve güzel bir noktaya gelmeleri için, her ismin cismanî olarak da görünmesini arzu etti. Her ismin bir varlýk olarak görünmesi
o ismin kemalat bulmasý demektir. Bunun için de
Rabbimiz Âdem'e nazar etti. Bütün varlýklar çift yaratýldýðý halde Âdem tek kalmýþtý. O zaman; "Ey
Âdem! Sana ruh ve nefis verdim ancak sendeki nefsin kemalat bulmasý için cismanî olarak
görünmesi icap etmektedir." buyurdu ve Âdem'e
lütfettiði nefisten Hz. Havva'yý halketti.
Hz. Âdem cennette sakin olduðunda kendisinde Ruh da vardý, Nefis de. Ancak Hz. Âdem'deki nefis “Sekinet” halinde idi. Hz. Havva'nýn yaratýlmasý ile bu nefis Allah'ýmýzýn programý icabý fiiliyata
baþlamýþtýr.
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Ýnsan taþýmýþ olduðu hasletleri tatbik edip yaþamadan o hasletlerin hakikatini idrak edemez onun
için Allah'ýmýz, insaný yaratmýþ, bütün vasýflarý vermiþ, fakat insan dediðimiz varlýðýn tekamül edip kemalat bulmasý için de kendisine verdiði nefsi ayrýca
bir varlýk olarak meydana getirmiþ ve kadýn varlýðý
yaratýlmýþtýr. Allah'ýn yaratmýþ olduðu Âdem birdir,
ama kendisindeki nefsi idrak edebilmesi için Allah'ýmýz nefsi bir kadýn olarak meydana getirmiþtir.
Kadýn da Âdem'e baktýðý zaman ruhun ne olduðunu
idrak etmesi gerekir. Bu isimlerin cismaniyet olarak
zuhur etmesi bu hasletlerin mânâsýnýn idrak edilmesini saðlamaktadýr.
Ýnsanlar sahip olduklarý çocuklarýndaki hasletl e r i d a h i t a m o l a r a k i d r a k e d e m e m e k t e d i r l e r.
B u , A l lah'ýmýzýn namütenahiliðini gösteren bir hususiyettir.
Rabbimiz; "Ben bir kadýn yaratacaðým" buyurdu ve Âdem'deki nefisten, Âdem'deki nefsin kemalat bulmasý için, nefsi kadýn olarak yarattý.
Nahl sûresi 72. âyetinde;
"Vallahü ce'ale leküm min enfüsiküm ezvacen…"
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"Ve Allah sizlere nefislerinizden zevceler kýlmýþ…" buyrulmaktadýr.
Bu durumda bir kadýnýn kocasýný kabul etmemesi aslýný inkâr gibidir. Karý-kocalýk hususi bir konudur. Esasta kadýnýn kendisini erkeði ile bir bütün
kabul etmesi ve erkeðinde kendini kadýnla birlikte
bir bütün olarak kabul etmesi gerekmektedir. O zaman kadýn da, erkek de ilâhî kemalat bulmuþ olarak
cennete girerler. Kadýnlarýn çoðu bu durumu kabul
etmemektedirler. O zaman da ilâhî kemalattan yoksun olarak ahirete intikal ederler ki, takdir ve hüküm
Allah'ýndýr.
Allah'ýmýz kendi nizamýna itirazý makbul tutmamakta ve kabul etmemektedir. Ýnsanlar Allah'ýn
nizamýna karþýlýk kendi akýllarýndan icad ettikleri nizamlarýn yürürlükte olmasýný istemektedirler. Ancak
Allah'ýmýzýn bu ilâhî tertip ve programýný kabul ve
tasdik ettiði halde þartlarý icabý yerine getiremeyen
kimseler, Allah'ýn nizam-ý ilâhiyesi içerisindeki hükme tâbi olurlar.
Nefs-i Küll noktasýnýn mümessili olan Hz. Fâtime Validemizden zuhur eden tatbikatlara nazar-ý
dikkat edilirse, O'nun fevkalade bir haným olarak
kocasýna hiç itiraz etmediði ve o ne derse tam bir
tâbiyet gösterdiði; nefis olarak bir hanýmýn, ruh ola88

rak kocasýna nasýl davranmasý gerektiði konusunda
en mükemmel bir örnek teþkil ettiði muhakkaktýr. Bu
sebeple bir kadýnýn "Nefs" ve "Ruh" idrakine gelebilmesi ve terakkisi için Hz. Fâtime Validemizi örnek
almasý icap etmektedir. Muhakkak ki insan varlýðýnda "Ruh" ve "Nefs" birlikte bulunmaktadýr.
Esasta ruh ve nefis ayrý ayrý varlýklar deðil, bilakis
Allah'ýmýzýn tatbikatýna mazhar olan zuhurat makamlarýdýr.
Allah'ýmýzýn Musavvir'indeki arzularýnýn tatbikata koyduðu isim Nefis'tir. Yani Allah'ýmýzýn isim ve
sýfatlarýnýn tatbikat mahalli nefistir. Eðer insanda
nefis olmasaydý yalnýzca ruh olarak görünürdü. Hz.
Ýsa Peygamberde olduðu gibi, "Ruhullah" tecellisine mazhar olarak evlenmeye, dünyevî arzulara ve
hatta -zaruri ihtiyaçtan hariç olmak üzere- yemek
yemeye bile ihtiyaç duymazdý. Ancak bu hal esasta
bir eksikliktir. Vücud feyizlerinde eksik kalmaktýr.
Nitekim Allah'ýmýzýn Hz. Ýsa'yý ikinci defa yeryüzüne
göndererek vücud feyizlerini ikmal edeceðini Hz.
Abdülkadir Geylani Sultanýmýz Fethü’r Rabbani
kitabýnda bildirmiþtir.
Kemal bulmak Ruh ve Nefs tatbikatýnda tamam olmakla mümkündür. Birinde eksik olmak kemalata engeldir. Ancak nefis tatbikatýnda hayýr da
vardýr þer de....Nefis hayrý da þerri de tanýyacaktýr.
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Þerri tanýmasý hayrý öðrenmek içindir. Þerre takýlýp
kalmasý için deðil!.
Þu halde nefis hayýrlý, yahut þerli olabilir. Þüphesiz ki hayýrlý olan nefis, Allah'ýmýzýn makbul tuttuðu nefistir. Ýþte burada Allah'ýmýz, makbul nefsin nasýl olmasý gerektiði hususunda bizlere bir örnek vermektedir. Bu örnek insan, Nefs-i Vahide makamýný
temsil eden Hz. Fâtime Validemizdir.
Mükemmel nefis tatbikatýnýn mümessil noktasý
olan Hz. Fâtime, gerek babasýna olan davranýþlarýnda, gerek kocasýna ve çocuklarýna olan davranýþlarýnda Allah'ýmýzýn makbul tuttuðu nefsin nasýl olmasý gerektiðinin en ekmel örneðini vermektedir.
Hz. Fâtime Sevgili Efendimizin huzuruna boynunda bir gerdanlýkla gelir. Bunun üzerine Efendimiz kýzý Fâtime’ye þöyle buyurur: “Ýster misin ki
halk desin Peygamberin kýzý elinde cehennemden bir zincir taþýyor?” Hz. Fâtime derhal
kolyeyi satar parasýyla bir köle satýn alýp azat eder.
Efendimiz de sevincini þöyle izhar eder: “Fâtime’yi
cehennem ateþinden koruyan Allah’a hamd
olsun.”
Hz.Fâtime Validemiz bütün Müslümanlarýn
nefsi terakkisine ve irþadýna bir örnek teþkil ettiðine
90

göre ayný zamanda nefis yönünden Mürþid olarak
tatbikat yapmaktadýr.
Ýrþad makamý, ancak ricalden olanlara verildiði halde Hz. Fâtime Validemize bu vazifenin verilmesi onun ne kadar hususiyette bir veliye olduðunu
göstermektedir. Nitekim Sevgili Peygamberimizin,
nefsi makamýný tespit etmek istediði kiþiler hakkýnda, Ashab-ý Kiram’a ve Hz. Fâtimeye danýþtýðý haberlerde variddir.
Manevi yetiþmede nefsi noktalardan geçildiðinde, gerek ilham olarak, gerekse manada ve hatta þuhud olarak Hz. Fâtime Validemizin zuhur ettiði
ve nefsi makamý tasdik ettiði ehline malumdur.
Þurasý bilinmelidir ki, manevîyatta Hz. Fâtime
Validemizden tasdik almadan yetiþmek, irþad makamýna oturmak mümkün deðildir. Bu anlatýmlar Hz.
Fâtime'nin Allah'ýmýzýn Esmâ-ü'l Hüsna'sýndan bir
isim olarak tatbikat yaptýðýna örnek olarak yazýlmýþtýr.
Ýnsan âlemlere nazire olarak yaratýldýðýna göre
ve Allah'ýmýz insana bizzat kendi ruhundan ve nefsinden lütfettiðine göre, bütün nefislerin özü insandýr. Dua edilirken; "Allah'ým nefsin þerrinden sana sýðýnýrým." diye münacatta bulunulur ancak,
91

"Ruhun þerrinden sana sýðýnýrým," denilmez.
O halde tatbikat nefisten kaynaklanmaktadýr. Nefis Ýnsanda ve cinde vardýr, fakat meleklerde yoktur.
O sebeple melekler günah iþlemez ve sorumlu deðillerdir. Bununla birlikte insanlara ve cinlere verilen
nefsin Allah'ýn arzuyu ilâhîsine uygun bir þekilde tatbik edilmesi gerekir. Buradaki hususiyet, nefsin Allah'ýn arzuyu ilahisine uygun bir þekilde tatbikata
koyulamamasý ile günah ve suçun ortaya çýkmasýdýr
ki, nefsin bu vazifesi insanýn tekamülü için gereklidir. Ancak bu tatbikat Allah’ýn arzusuna göre olmalýdýr. Onun için kul muhakeme edilir.
Allah'ýmýzýn arzuyu ilâhîsi olarak Hz. Fâtime
Validemizde tatbikata giren nefis programýndaki fiiliyat müspet-menfî olarak icra olunmaktadýr. Müspet ve menfîye hüküm verecek olan nokta gene bu
taayyün ve düþüncedir. Hz. Fâtime Validemizdeki
nefsin hususiyeti Allah'ýn arzusuna göre bu tatbikatý
yapacaktýr. Allah'ýmýzdaki bu arzunun hususiyeti Hz.
Fâtime Validemizle ayân olacaktýr.
Bir kardeþte zuhur eden; "Yevm-i kýyamette
ilk yaratýlacak olan Nefs-i Küll’dür." beyan-ý
ilâhisi insanlarýn dünya yaþantýlarýnýn deðerlendirilmesinin yapýlmasýnda Nefs-i Küll noktasýnýn tatbikat göreceðini iþaret etmektedir. Bu deðerlendirmede nefsin yaratýlmýþ olmasý icap eder. Bu durumda
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"Nefs-i Küll" noktasýnýn mümessili olan Hz. Fâtime
Validemizin bu tatbikatta görünmesi icap etmektedir. Hâlbuki deðerlendirmeler baþka þekilde olmaktadýr. Nefis iyi midir, kötü müdür þeklinde deðerlendirmek eksik bir idraktir. Nefis iyi de söyler kötü
de söyler. Nefiste hayýr da vardýr þer de vardýr. Ruh
ise her daim tenzihdedir. Onun için erkek varlýðýnda
da nefis vardýr. Ýyilik ve kötülük erkekte de tatbik
görüyor. Onun için aslolan nefsi Allah'ýn istediði þekilde tatbik etmek olsa gerektir. Nefsaniyet kadýnlarda aðýrlýklý olduðu için Allah'a göre nasýl hareket
edilmesi lazým geldiði noktasýndaki mükemmel örnek Hz. Fâtime Validemizdir. Onun için "Nefs-i
Küll" denilmektedir. Bu tatbikatta Hz. Fâtime Validemiz makbul ve örnek olan nefistir.
Kiþiler, nefsi ve ondaki hususiyetleri tam olarak idrak edememektedirler. Misal olarak, Allah'ýn
bizlere yemek için lütfettiði bir sebze olan karnabahar, eðer alýnýp çiçek olarak vazoya konulursa bu
uygun bir hareket olmaz. Yani Allah’ýmýzýn bizlere
lütfettiði nimetleri yine O’nun nizamýna uygun olarak deðerlendirmek icap eder.
Allah'ýmýzýn pek büyük bir rahmeti olarak irsal
olunan peygamberler, nâsa nefsi nasýl tanýmalarý
gerektiðini ve nefisteki Allah'ýn murad-ý ilâhîyesini anlatmaya çalýþmýþlardýr.
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Nefis, Allah'ýmýzdaki bir arzudur. Kiþiden zuhur eden isteme arzusu nefisten kaynaklanmaktadýr.
Nefis, nâs tarafýndan deðiþik bir þekilde deðerlendirilmektedir. Nefis noktasý sadece kadýn olarak deðerlendirilirse, bu eksik bir deðerlendirme olur. Nefis
sadece kadýn varlýðýndaki bir hususiyet olarak deðil,
erkek varlýðýnda da tatbikatta olan Allah'ýmýzýn bir
arzuyu ilâhîsi olsa gerektir.
Nefsi, sadece dünya yaþamý içerisinde deðerlendirmemek icap eder. Nefis ilâhî ilim noktasýnda
mütalaa edilirse Allah'ýn nizamý içerisindeki bu arzuyu ilâhînin hakikati ayan olur.
Kur'an'da bazý âyetlerde nefisten bahsedilmiþtir. Ancak bugüne kadar nefsin tam bir tarifi yapýlmamýþtýr. Çünkü nefiste zýt sýfatlar olduðu gibi nefaset de vardýr. Nefis çok yönlüdür. Bu çok çeþitli sýfatlarýn birlikteliði nefis olmaktadýr.
Allah'ýmýz Sâd sûresi 72. âyetinde;
"Feiza sevveytühu ve nefahtü fiyhi min
rühýy fekau lehu sacidiyn."
“Artýk 'Hû'yu tesviye edip ve ruhumdan
içine nefhettiðimde secde ederek ona
doðru dönün."
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Secde sûresi 9. âyetinde ise;
"Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi min rühýhi ve ceale lekümü's sem'a ve'l ebsare
ve'l ef'ideh kaliylen ma teþkürun."
"Sonra onu tesviye eden ve ona ruhundan nefheden ve sizlere kulaklar ve gözler ve fuadlar kýlan. Ne az þükrediyorsunuz?" buyurmaktadýr.
Böylelikle Allah'ýmýz insana ruhundan ve nefsinden lütfettiðini bildirmektedir. Ýnsaný diðer varlýklardan farklý kýlan, Allah'ýmýzýn bu lütfudur.
Ýslâm müfessirleri nefis konusunda aþaðý yukarý birbirine çok yakýn yorumlar getirmiþlerdir. Bu
yorumlarda nefis bir cisim midir? diyenler de olmuþtur. Ancak nefsi Allah'ýmýzýn insandaki arzuyu
ilâhîsinin bir tatbikatý olarak deðerlendirmek daha
yerinde olsa gerektir. Ruhun ve nefsin tekamülü için
bu tatbikat yapýlmaktadýr. Rabbimiz böylelikle ilerigeri nice tecelliler ile ruhun ve nefsin tekâmülünü
tatbikata koymaktadýr.
Enbiya sûresi 35. âyetinde,
"Küllü nefsin zaikatü'l mevti ve neblu95

küm bi'þ þerri ve'l hayri fitneten ve ileyna türce'un."
"Her nefis ölümü zevk eder ve biz onlarý bir imtihan olarak ve hayýr ile sýnarýz
ve bize rücu ederler," buyrulmaktadýr.
Bu Allah'ýmýzýn nefisteki arzuyu ilâhîsinin o
isimde görünme arzusu olduðunu iþaret etmektedir.
Nefis arzularýn görünme mahalli ise yeni arzularýn
intikali o arzunun hitama ermesi mânâsýnadýr.
Hz. Âdem'de mevcut olan nefsin tatbikatý Hz.
Havva'da tecelli ettiðine göre, nefsin tatbikatýnýn
aðýrlýk noktasý kadýn varlýðý olmuþtur. Bu durumda
Deryayý Nuru Muhammed'in mümessil gönül noktasý olan ve Ruh-u Küll hususiyetinin mazharý Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizde ruh ve nefsin hakikatinin mevcut ve mahfuz olduðu muhakkaktýr. Deryayý
Nuru Muhammed'de her þey - ruh, nefis, velâyet,
nübüvvet, risalet- cemdir. Nefs-i Küll noktasý
velâyette tatbikata girecektir. O halde Ruh-u Küll'de,
Nefs-i Küll'de Deryayý Nuru Muhammed'de cemdir.
Hz Fâtime Validemizin Nefs-i Küll noktasý olarak Allah'ýmýzýn arzu ettiði þekilde tecelli etmesi ile
Sevgili Peygamberimiz bu hususiyeti idrake getirmiþ
ve Allah Dini'ni vâ'z eden Hatemen Nebiyyîn ola96

rak, Allah'ýn bu programýný en güzel þekilde izah etmiþtir.
Ruh'un da, nefsin de melcei ve mebdei Deryayý Nuru Muhammed'dir. Allah Dini'nin kemale ermesi için bu iki ismin en ileri ve en mükemmel noktadan zuhur etmesi icap etmekteydi. Ýþte "Nefs" noktasýnýn kemalatý ile zuhuru Hz. Fâtime Validemiz ile
â y â n o l m u þ t u r. O z a m a n H z . M u h a m m e d ( s . a . v )
A l lah Dini'ni ve güzel ahlâký tamamlamýþ oldu.
Hz. Fâtime Validemizin yüklendiði görev Hz.
Peygamberin yüklendiði ilâhi vazifesinde çok önemli bir faktördür. Bu da Allah'ýmýzýn; "Ben kuluma
ruhumdan ve nefsimden verdim." noktasýndaki
hakikat-i ilâhiyeyi iþaret etmektedir. Nasýl ki, Peygamber Efendimiz, "Ene medinetül ilmi ve Ali
bâbuha - Ben ilim þehriyim, Ali o'nun kapýsýd ý r. " b u y u r d u y s a n e f i s n o k t a s ý n ý n h a k i k a t i H z .
M u hammed'de mümessil noktasý da Hz. Fâtime'de
zuhur etmiþtir.
"Ruh-u Küll" olan Sevgili Efendimiz, Deryayý
Nuru Muhammed'in ekmel mükemmel göründüðü
bir gönül noktasý olarak, Allah'ýmýzýn namütenahi
hususiyetlerinin intiþar ettiði eþsiz bir ilâhi gönüldür.
Hz. Peygamberimizde "Ruh" da var "Nefs" de var.
Hz. Peygamberimizden meydana gelen ve "Nefs-i
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Küll" hususiyetinin ayan olduðu Hz. Fâtime Validemiz, Hz. Muhammed'den ayrý deðerlendirilebilir mi?
Onlar birbirinden ayrýlabilir mi? Üstelik Hz. Peygamberimiz açýkça, "Fâtime benden bir parçadýr."
buyurduðu halde!
Þimdi bu durumda Hatmül Velâyet, Hz. Peygamberden ayrýlabilir mi? O da O'nun bir parçasý olsa gerektir.

ELL HACC HÜSEYÝN VEDAD
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SONSÖZ

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah’ýmýz bütün varlýklarý Âdem’e secde ettirmiþtir. Ýnsan’dan baþka hiçbir varlýk bu mertebede
deðerlendirilmemiþtir. O halde “Ýnsan’ meydana
gelmiþ olan bütün varlýklarýn en mütekâmili ve
A l lah’a en yakýn olanýdýr. Bu durumda Hz. Fâtime
Validemizi bir insan olarak düþündüðümüz zaman
O’ndaki mükemmel hasletlere haset duymak deðil,
O’nu sevmek ve O’na benzemeyi istemek, dolayýsýyla böyle bir güzellik kazanmayý düþünmek daha doðru olur kanaatindeyiz.
Her nefis taþýyan insanýn bu hâli tezekkür etmesi icap eder ki, terakki edilebilsin ve güzel bir
noktaya gelinebilsin.
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