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T A K D İ M L E R  
 





 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيد حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî'nin eserleriyle tanışıklığım 1980'li yılların 
başına, üniversite yıllarının başlangıcına kadar gidiyor. Dilimize Hanefî Fıkhının Esas-
ları adıyla çevrilen risalesi1 ilk göz ağrım olmuştu. Arkasından diğer bazı eserleri ve 
Makâlat… 

O yılların sınırlı imkânları içinde binbir güçlükle elde ettiğim Makâlâtu'l-Kev-
serî'yi elime aldığım ilk gün bu eserin mutlaka tercüme edilmesi gerektiğini düşün-
müştüm. O günlerden bugüne Makâlât'ı baştan sona kaç kere tercüme ettiğimi ha-
tırlamıyorum. Her yeni tercümede "iyi ki öncekini neşretmemişim" diye düşündüm. 
Zira her yeni tercümede İmam el-Kevserî (rh.a)'in kullandığı kaynaklara daha fazla 
muttali oluyor, metni daha iyi anlıyor ve açma imkânı elde ediyordum. 

O uzun ve sıkıntılı süreçte "ağır" ve "konsantre" metinlerden oluşan Makâlât 
gibi bir eserin tercümesinin benim için kolay bir iş olduğunu söylemeyeceğim. Akhi-
sar'dan merhum Şahin Yılmaz hoca, Konya'dan merhum Mehmet Eminoğlu hoca, 
daha sonraları M. Fatih Kaya, Talha Hakan Alp, Orhan Ençakar ve Abdülkadir Yılmaz 
tercümeye son derece önemli katkılar sağladılar. Sa’yleri meşkûr, hizmetleri makbul 
olsun. Buna rağmen elinizdeki tercümenin "hataları/zaafları en aza indirilmiş" bir 
metin olduğunu söyleyebilirim ancak. Bununla birlikte ilim ehlinden beklentimiz, 
gördüğü hata ya da zaafı hem tarafımıza bildirmesi, hem de mümkün olduğunca ya-
yarak eserin o kusurdan tebriesine yardımcı olmasıdır. Kemal O'na mahsus!.. 

Nasip olursa bu ilk adımdan sonra ilk aşamada Makâlât'ın diğer ciltlerinin ter-
cümesi gelecek. Bunu, İmam el-Kevserî (rh.a)'in diğer teliflerinin tercümesi izleye-
cek. Son olarak da mukaddimelerinin ve ta’liklerinin tercümesi gelecek. Böylece 
İmam el-Kevserî'nin muhteşem kaleminden çıkmış ne varsa tamamının Türk okuyu-
cusuna ulaştırılması sağlanmış olacak. Gönül, el-Medhalu'l-Âmm li Ulûmi'l-Kur'ân 

                                                           
1  Ahmed Hayrî'nin takdim yazısında da belirtildiği gibi bu risale ez-Zeyla’înin Nasbu'r-Râye'sine 

yazdığı mukaddimedir. 
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gibi yazma eserlerinin de bulunup ilim aleminin ve Ümmet'in istifadesine sunulma-
sından yana. Ancak bunun ne uzun ve yorucu bir mesai istediği, ehlince malum bir 
hakikat. Görelim Mevla neyler… 

Makâlât'ın tercümesi bittikten sonra, bir taraftan diğer metinlerin Türkçeye 
tercümesi devam ederken, diğer taraftan da Türkçe metnin Arapça ve İngilizce'ye 
tercümesi gerçekleştirilecek. Böylece İmam el-Kevserî (rh.a)'ye ait metinlerin, vefa-
tından yarım asırdan fazla bir zaman geçtikten sonra "tahkikli" neşirleri gerçekleşmiş 
olacak.2 

İmam el-Kevserî'nin eserlerinin Ümmet için ve ilim alemi için ifade ettiği önemi 
burada uzun uzadıya bahse konu etmeye ihtiyaç duymuyoruz. Adına yapılmış Yüksek 
Lisans ve Doktora tezleri, monografiler, ulusal ve uluslararası sempozyumlar bu nok-
tayı yeterince vurgulayan çalışmalar. Her geçen gün bunlara yeni çalışmaların katılı-
yor olduğunu görmek de ayrı bir mutluluk vesilesi… 

Önceleri Makâlât'ın başına İmam el-Kevserî'nin hasımları tarafından ileri sürü-
len iddialara cevap mahiyetinde geniş bir bölüm koymayı düşünmedim değil. Ama 
yeri geldiğinde bu tarz iddialara dipnotlar halide cevap verileceği ve esasen bu iddi-
aların cevaplarının bizzat İmam el-Kevserî'nin metinlerinde mevcut olduğu düşünce-
siyle böyle bir çalışma yapmayı gereksiz gördüm. 

Bununla birlikte, özellikle Makâlât hakkında çağdaşı İbn Mâni’ tarafından dile 
getirilen itiraz ve iddialara da tercümede ait olduğu yerlerde mukabelede bulunmayı 
görev bildim. 

Elinizdeki tercümenin hususiyetlerine gelince; 

Herşeyden önce belirtmek gerekir ki, Makâlât'ın bugüne kadar gerçekleştiril-
miş istisnasız bütün neşirleri birbirinin aynıdır. Kayda değer herhangi bir tahkik ve 
tahriç çalışması yapılmamıştır. Elinizdeki tercüme, bu eksiği mümkün olduğunca gi-
dermeye çalışma gayretiyle yapılmıştır. 

                                                           
2  Allame Abdülfettâh Ebû Gudde (rh.a) kıymetli tahkiklerle neşrettiği eserler oldu. Ancak bunlar, 

yekün içinde sadece küçük bir kemiyet oluşturmaktadır. 
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Makālât'ın mevcut baskılarının hiç birinde yer almayan 7 adet makale daha tes-
bit edilmiştir.3 Bu makalelerin tercümesi, ait oldukları yerlerde gelecek ve sonradan 
tesbit edildikleri belirtilecektir. 

Makaleler, belli bir "dava hassasiyetiyle" kaleme alınmıştır. Tercümede bu has-
sasiyeti tahkim ve teyit amacıyla, İmam el-Kevserî tarafından –belki halin icabı ola-
rak, belki başka sebeplerden– eksik bırakılan hususları ikmal etmeye çalıştım.  

Eserde –önemlice bir kısmı yazmalardan oluşan– hayli fazla kaynak kullanıldığı 
görülecektir. Tercümede bu kaynaklardan ulaşabildiklerimin alıntı yapılan yerlerini 
dipnotlar halinde belirttim. 

Eserde geçen ayetleri, sure ve ayet numaralarıyla verdim. Hadislerin tamamının 
kaynaklarını gösterdim. Bunların tarafımdan gösterildiğini genellikle ayrıca belirt-
meye gerek duymadım. 

İmam el-Kevserî, adeti olduğu veçhile kendisine ait ait dipnot metinlerin so-
nuna (Z) harfi konmuştur. Bunlar dışında Makâlât'ı yayına hazırlayanların düştüğü 
dipnotlar da mevcuttur. Bunların sonuna herhangi bir harf konmamıştır. Sonunda 
(Çev.) kaydı bulunan bütün dipnotlar tarafıma aittir. 

"Kevserî Külliyatı" projesinin ilk ürünü olan bu çalışma, İmam Muhammed Zâhid 
el-Kevserî’nin doğup büyüdüğü bu coğrafyada onun ilmî şahsiyetinin, davasının ve 
hassasiyetlerinin yolumuzu aydınlatmasında daha önemli adımların başlangıcını teş-
kil ederse maksat hasıl olmuş demektir. 

Yüce Allah ona rahmetiyle muamele etsin, kabri nur, mekânı cennet, makamı 
âli olsun.  

 مد  رب العاملنيوآخر دعوا أن احل

Ebubekir Sifil 
Fatih, 17 Ramazan 1435 

14 Temmuz 2014

                                                           
3  Bu makaleleri tesbit edip bize gönderen, Ürdün'den muhterem dostumuz İyâd el-Ğûc'a bir 

kere de buradan teşekkür ediyorum. 





 

ALLAME ABDÜLFETTÂH EBÛ GUDDE'NİN TAKDİMİ 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Alemlerin rabbi olan Allah'a hamd, efendimiz Muhammed'e, âl ve ashabına sa-
lat ve selam olsun. 

Hocamız İmam el-Kevserî (rh.a)'in, pek çok ilmî mevzu hakkında pek çok eseri 
mevcuttur. Allah Teala ona, geniş bir ilim ve ma'rifet, araştırma ve incelemede ele 
aldığı konuya hakimiyet, karmaşık meseleleri çözme, batıl iddiaları ve şüpheleri nak-
zetme yeteneği bahşetmişti. Bir konuyu tahkik etmesi talep edildiğinde veya bir ya-
zarın ele alıp da hata yaptığı ve doğrudan saptığı herhangi bir meseleyi beyan etme 
gereği duyduğunda tavrı böyleydi. 

İslam'a düşmanlık söz konusu olduğunda –ister bir şahıstan, isterse resmî veya 
ilmî bir makamdan gelmiş olsun– sessiz kalmaz; yüksek edebi, beliğ üslubu, keskin 
zihni ve parlak hücceti ile hata ve sapmayı ortaya koymadan ve hakkı ve doğruyu 
beyan etmeden rahat edemezdi.  

Allah rahmet eylesin, vefatından sonra bir araya getirilip basılan bu makaleleri 
de işaret ettiğim bu çerçevede kaleme almıştır. Makalelerin bir kısmını hatalı, sapkın, 
şazz veya batıl ehli birine reddiye olarak yazmıştır. Şeyh el-Kevserî o makaleyi, ya-
zarların, gaflete düştüğü veya konumu ve müsbet veya menfi tesiri noktasında ce-
halet içinde bulunduğu bir hakikati beyan amacıyla ortaya koymuştur. Bir kısım ma-
kalelerde de ilmî hataların tashihi, meçhul kalmış hakikatler konusunda uyarı; gerekli 
hususlarda dikkat çekme ve bilinçlendirme vardır.  

Bu sebeple makaleler, değişik maksatları gerçekleştirmeye yönelmiş, muhteva-
ları da birbirinden farklı olmuştur. Bir kısım makalelerde muhataplara karşı üslup 
sertleşmiştir. Bunlar, özel tarzda kaleme alınmış, konusunda emsalsiz ve yüksek de-
ğeri haiz, bolca ilmî fevaid ihtiva eden özel makalelerdir.  
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Okuyucu bu makalelerde görecektir ki, makalelerin sahibi, yaşadığı memlekette 
olsun, o memleket dışında olsun "asrının imamı"dır. Kavrayış sahibi okuyucu, hüc-
cetlerinin kuvveti, delillerinin açıklığı, söylediklerini muteber ulemanın en açık dela-
letli kavilleriyle desteklemesi sebebiyle bu üstadı farklı bir takdirle takdir edecektir. 

Allah kendisine rahmet eylesin hocamızın adeti, ileri sürdüğü delillerin, takririni 
hedeflediği hususu açıkça beyan etmesini sağlamaktı. Bu sebeple bu makaleler, pek 
çok kalem sahibinin yakalandığı hastalıklara ve vehim yörüngesinde dönüp duran 
arızalı anlayışlara ilaç gibidir.   

Makalelerden bir kısmı Kur'an-ı Kerim ve Ulumu'l-Kur'an, bir kısmı hadis-i şerif 
ve Ulumu'l-Hadis, bir kısmı İslam Fıkhı, Fıkıh imamları ve fıkhın etkisi, bir kısmı İlm-i 
Kelam ve Akide, bir kısmı tarih ve rical, bir kısmı haddini aşarak beceremedikleri me-
selelere dalan aşırılara reddiye mahiyetindedir. Dolaysıyla bu makaleler İslam kültü-
rünün tashihi, fikirlerin yabancı unsurlardan ve şaibelerden temizlenmesi nokta-
sında önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Allah rahmet eylesin hocamız, pek çok 
makalesinde bir farz-ı kifayeyi yerine getirmiş ve Osmanlı hilafetinde, batıla razı ol-
mayan ve hakka yardım konusunda sessiz kalmayan büyük imamlar ve sadrazamlar 
bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu, ona mahsus bir meziyettir. Ben kendisini 
böyle tanıdım. Hiç şüphe yok ki onun –Osmanlı dönemindeki– hocaları arasında ken-
disinden bu faziletleri ve yiğitçe tavırları aldığı hocaları vardı. 

Mısır'ın büyük alimleri ve erbab-ı fazilet, her tür ve dalıyla ilmî alanlarda onun 
"imamet"ini, üstünlüğünü ve temayüzünü ikrar ve itiraf etmişlerdir. Mısır'ın alim ve 
fakihi Şeyh İmam Muhammed Ebû Zehra (rh.a), onun ilimdeki makamının yüceliğini 
ve üstünlüğünü yansıtan özet bir hal tercemesi kaleme almış ve 10 kereden fazla 
onu "İmam el-Kevserî" diye anmıştır.4 Şeyh İmam Muhammed Ebû Zehra, övgüde 
ölçüyü kaçıranlardan değildir! Onun söz konusu takrizi, hocamızın bu asrın yektası 
olduğunu haber vermektedir. 

Bu noktadan sonra, Makâlât'ın muhtevasına girerek sözü uzatmayacağım. Oku-
yucu, makalelerde zikrettiklerimden daha fazlasını ve övdüğümden daha büyüğünü 

                                                           
4  Elinizdeki takdim yazıları arasında Ebû Zehra'nın söz konusu yazısı da bulunmaktadır. (Çev.) 
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görecektir. Allah Teala, İslam Alemi'nde ilmin temel taşlarından olan hocamız İmam 
el-Kevserî'ye rahmet eylesin ve kendisini geniş cennetlerinde iskân etsin. 

Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. 
 

Abdülfettâh Ebû Gudde 
Konya, 17.05.1417 

(30.09.1996)





 

ÜSTAD MUHAMMED YÛSUF EL-BENNÛRÎ'NİN5 TAKDİMİ 
(Pakistan Dâru'l-Ulûmi'l-İslâmiyye Hadis Hocası) 

Hamd, alemlerin Rabbi, tek olan Allah'a; salat ve selam, Efendimiz, peygamber-
lerin sonuncusu, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'e; 
İslam'ın izzet ve şerefini muhafaza eden âl ve ashabına;  ilmi, aşırıların tahrifinden, 
ehl-i batılın intihalinden ve cahillerin tevilinden uzak tutarak nesilden nesile taşıyan 
ve bütün gücünü bu uğurda sarf eden alimlere… 

İbn Sa’d'ın Tabakât'ında (II, 105)6 kendisine kadar ulaşan sahih bir senedle 
Kûfe'li büyük tabiî Mesrûk'un; Kûfe'nin ve Kadisiye'nin alimi ve bu coğrafyada yaşa-
yanların Allah Teala'ya en yakın olan şahsiyeti Abdullah b. Mes’ûd (r.a) hakkında 
şöyle dediğini okumuştum: "Hz. Peygamber (s.a.v)'in ashabının [birçoğunun] mecli-
sinde bulundum. Her biri bir kaynaktı; kimi bir kişiyi, kimi iki kişiyi, kimi on kişiyi do-
yururdu. Onlar içinde öyleleri de vardı ki, yeryüzünde yaşayanların tamamı kendisine 
gelse, hepsine yeterdi. Abdullah b. Mes’ûd (r.a)'ı da bu sonunculardan biri olarak 
gördüm." 

Günümüzde bu tesbitin, asrın muhakkıkı, tenkit ve tetkik sahalarının üstadı 
Şeyh Muhammed Zâhid b. el-Hasen el-Kevserî (ö. Zilka’de-1371/Ağustos-1952) ile 
birebir örtüştüğünü gördüm. Yaşadığı dönemde bu özellikleri en açık şekilde yansı-
tan biriydi o. Son derece geniş ilmî kapasite, müthiş ihata kudreti ve dakik muha-
keme sahibiydi. Harikulade bir hafızası vardı; hayretengiz derecede hazır cevaptı. 
Muhtelif detayları ve fer’iyyatı ile rivayet ilimlerini ve farklı maksat ve hedefleri ile 
dirayet ilimlerini aynı anda cem etmişti. Bütün bunların yanında güzel ahlak sahibi, 
zarif bir insandı. Mütevazi, kanaatkār, vera ve takva sahibiydi. Sıkıntılar karşısında 
sabırlı, eli açıktı; sahip olduğu irfan hazinelerini ve ilim definelerini cömertçe dağı-
tırdı.  

                                                           
 Bu nisbe "Benûrî", "Bennûrî" ve "Binnûrî" şeklinde üç türlü yazılabilmektedir. Bkz. Su’ûd البنوري  5

b. Sâlih es-Serhân, Resâilu'l-İmâm el-Kevserî, 24 (1 nolu dpnt.) (Çev.) 
6  Bkz. İbn Sa’d, Kitâbu't-Tabakāti'l-Kebîr, II, 296. (Çev.) 
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Bunlara ilave olarak yeryüzünün dört bir yanındaki yazma eser kütüphanelerin-
deki nadir yazmalar konusunda geniş bilgi sahibiydi. Dinin sınırlarını koruma konu-
sunda hassas davranırdı. Hak ve hakikatin ümmetin önüne konulması konusunda yüz 
akı bir duruşu vardı.  

Bütün bunların yanında, güzel bir görünüşe/simaya, güçlü bir bünye ve azalara 
sahipti. "Allah ona geniş bir ilim ve güçlü bir beden verdi"7 ayeti-i kerimesinin masa-
dakı idi. Bütün hasetçilerin rağmına kalpler onun fazilet ve asaletini, ilminin genişli-
ğini ve vukufiyetini ikrar ve itiraf etmişti.  

Bu ümmet ilmin güzelliğiyle süslenmiş her asırda yetişmiş olan seçkin simalarla 
ve mümtaz şahsiyetlerle iftihar etmiştir. Şu kadar var ki Allah Teala, asırlardan sonra 
bir asrı, sadece kendisine benzeyen, emsalsiz birine has kılar ki, ne kimse onun 
önüne geçebilir, ne de onunla rekabet edebilir. Kanaatim odur ki el-Kevserî, Allah 
Teala'nın uzun devirler sonrasında Türk coğrafyasına lütfettiklerinden biridir.  

Bir ilim ocağında, bir ilim beldesinde yetişti. Allah Teala ona, berrak bir zekâ, 
gelişmeye müsait bir tabiat vermiş; müsabakada yılgınlık ve yorgunluk nedir bilme-
yen enerjik bir yapı bahşetmişti.  

Asrının seçkin alimlerinden ve parlak simalarından ilim aldı. İstanbul, nefis el-
yazması eserler ve nadir kitaplar bakımından feyizli, gürül gürül bir kaynak mesabe-
sindeydi. Gözlerini açtı, dört bir yanında kıymetli hazinelerle dolu kütüphaneler 
gördü. Gençlik ve olgunluk çağlarında burada yetişti; bütün tazelik ve güzelliğiyle 
buradaki berrak kaynaklardan beslenip gelişti. Ardından tecrübeli bir hoca olarak Di-
maşk ve Kahire'deki kütüphaneleri elekten geçirdi.  

Bütün bunların ötesinde o, ilmi, öncelikle ilim için, sonra da hak için talep etti. İlmin 
kemal ve cemalinin ancak böyle bir maksatla elde edilebileceğini düşünüyorum. 

Burada onun kişisel vasıflarını ve kendine mahsus ilmî özelliklerini derinleme-
sine ele alacak değilim; zira makaleleri ve araştırmaları, işaret ettiğim meziyetleri 
konusunda ikna edici şahitler olarak önümüzde duruyor. Söz konusu ilmî çalışmala-
rında büyük bir ilmî servet bulunduğunu görürsünüz. Rivayet yönüyle olsun, dirayet 

                                                           
7  2/el-Bakara, 247. 
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yönüyle olsun, fıkıh, hadis, kelam, aklî ilimler, edebiyat, tarih… sahalarında dikkat, 
insaf, diyanet ve emanet ölçülerine tam riayetle ortaya konulmuş tahkik ve araştır-
manın her türlüsü, bu ilmî servetin dört bir yanından fışkırıp taşmaktadır. Ve bütün 
bu çalışmalar, herhangi bir şekilde nifak, yaltaklanma veya müphemlik şaibesi taşı-
ması söz konusu olmaksızın tam bir netlikle ve hakka, hakkın gerektirdiği şekilde hiz-
met ve din için dinin davet ettiği şekilde nasihat maksadıyla yapılmıştır. 

el-Kevserî'yi yakından tanıyanların yazdıklarını okudum. el-Kevserî'yi yakından 
ve uzaktan tanıyanların yazdığı çok şey okudum. Hakikat şudur –ve hak olan söylen-
melidir– ki, el-Kevserî hakkında yazanlar, o muhakkıkı, o araştırmacı münekkidi, o 
güzel ahlakı ve kelimenin tam anlamıyla o asaleti hak ettiği tazim ve iclali göstererek 
takdir edememişlerdir. Aziz okuyucu! İşte el-Kevserî'nin makaleleri önünde! Onlara 
basiret nazarıyla bak! Her makalesinde, her mevzusunda engin bir ilmin parıltılarını 
göreceksin.  

Burada okuyucuyu bilgi sahibi kılmak ve ağzını tatlandırmak adına bu lezzetli 
yemeği yemeye başlamadan ve kap, içindekileri sızdırmadan önce onun makaleleri-
nin ve yazılarının temel özelliklerini zikretmekte bir beis görmüyorum.  

Yazdığı veya yazmak istediği herşeyi yazmaya onu sevk eden, sadece ortaya bir 
tahkik koymak yahut insanların övgüsüne nail olma beklentisi değil, İslam dininin 
sınırlarını müdafaa ve hakka arka çıkma düşüncesidir. Telif, ta’lik, takdim ve makale-
lerinin hiç birisinin bu söylediğimizden zerre miktarı şaşmadığını görürsünüz. 

Hangi konuda yazmışsa, o konuda kaynaklarda bulunan kıymetli nakilleri, cilt-
lerin ve resmî-şahsî kütüphanelerin içinde bulunması beklenen yerlerden olduğu 
gibi, bulunması beklenmeyen yerlerden de alınıp yazıya aktarılmış olarak görürsü-
nüz. Ancak büyük çabalarla ulaşılabilecek o kıymetli nakilleri bütün güzelliğiyle önü-
nüzde bulursunuz.  

"Beklentisine kalplerin kâfi miktar şifa verdi; 

"Söz koymadı ustalara gerek şaka, gerek ciddi."8 

                                                           
8  Hassân b. Sâbit (r.a)'a aittir. Sahabe'den bir grup, idarecilerden birinden, yerine getirilmesi güç 

bir iş talep etmiş, ancak mazeret beyanıyla karşılaşmışlardı. Karşılıklı ısrarlardan sonra işin ol-
mayacağı anlaşıldı ve kalkıp ayrıldılar. Sadece İbn Abbâs (r.a) orada kaldı ve söz konusu işin 
mutlaka yapılması gerektiği konusunda muhatabını ikna edene kadar konuşmaya devam etti 
ve sonunda amacına ulaştı. Onun konuşmadaki ustalığı ve ikna kabiliyeti karşısında Hassân b. 
Sâbit (r.a) içinde bu beytin de yer aldığı bir şiir söyledi. Bkz. İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 122-3. (Çev.) 
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Ele aldığı her konudaki tahlilinde; yerli yerine oturmuş görüşler, isabetli fikirler 

ve meselenin sadra şifa ve doyurucu şekilde ta’lilini bulursunuz. Bu, uzun bir araştır-

manın, derin tefekkürün geniş bir ilmî müktesebatın ve fasılasız bir gayretin netice-

sidir ki, bunlar ancak ilim otoritelerinde ve ilmî tenkidin mütehassıslarında bulunur.  

Yazılarındaki üslup, son derece büyük bir edep ve nezahetin yansıması olmakla 

birlikte, bütün dikkatli kalem erbabının yazılarından farklılık arz eder. Yumuşak üs-

luba ve latif hitaba alışmış olan kimi okuyucular, onun reddiyelerinde bir "sertlik" ve 

müdafaalarında "katılık" bulabilirler. Bu ancak dinî hassasiyetin ve tabii gayretin ne-

ticesidir. Hak onun nazarında her batıl şeyden daha sevimlidir. Sadakat ona her ya-

landan daha yakındır. Tabiatıyla reddiyede, görüşleri reddedilen muhatabın haktan 

uzaklık veya yakınlığına göre üslup da değişecektir. Hata neticesi doğrudan sapan-

lara karşı yumuşak ve toleranslı bir üslup benimserken, bilerek hakkı çarpıtmak veya 

dini tahrif etmek isteyenlere karşı yumuşaklık gösterememekte ve sert bir üslup kul-

lanmakta mazurdur.  Allah seni gözetsin, Mescid-i Haram'da İmam Ebû Hanîfe'yi 

"Ebû Cîfe" [Leş Babası] olarak anan birine karşı nasıl yumuşak üslup kullanılabilir?! 

Bir onun en-Nüketu't-Tarîfe fi't-Tahaddüs an Rüdûdi İbn Ebî Şeybe alâ Ebî 

Hanîfe'sine, bir de Te'nîbu'l-Hatîb al âmâ Sâkahû fî Tercemeti Ebî Hanîfe mine'l-

Ekâzîb'ine bakın. Bu iki eser arasında belirgin bir üslup farkı bulacaksınız. İkincisin-

deki son derece sert üsluba karşılık,  ilkinde halim, toleranslı ve yumuşak bir üslup 

göreceksiniz.  

Sözün kısası, onun üslubu, reddiyenin muhatabı olan ifadelerin arz ettiği duru-

mun ciddiyetiyle mütenasip bir sertlik veya yumuşaklık gösterir. Şaşırtıcı olan, bunun 

kişiden, Allah için sevme ve Allah için öfkelenme dışında sadır olmasıdır. Kendileri 

kınama ve ta'n-u teşni hedefi olduklarında çılgına dönen bir kısım insanların, oklar 

Allah'ın dinine ve Resulü'nün sünnetine yöneldiğinde son derece tahammüllü olduk-

larını görürsünüz. O "tahâmül" [haksız/gayri adil davranış] da bu "tehâlüm" [sun'î 

bir yumuşaklık] ve "tahammül"dür ki, yerli yerinde gösterilmediğinde çirkin davra-

nışlardır! 
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el-Kevserî'nin şu sözü (s. 253)9 çok hoşuma gider: "el-Kevserî'ye gelince, –Al-
lah'a hamdolsun– alnı açıktır. Allah Teala'nın, zatı, sıfatları ve şer’î hükümleri konu-
sunda inzal buyurduklarının sınırını aşıp geçme konusunda cesaretsiz ve korkak, ama 
damarlarına kan yürüdüğü sürece küçüklü büyüklü putları yerle bir edip, putperest-
lerin başını Kitap, Sünnet ve aklî ilimlerin topuzuyla un ufak etmeye devam edecek 
olan Hanîfî ve Hanefî yiğittir…" 

Kendisine tebcil ve hürmet gösterdiği herhangi bir alimin bir kitap veya maka-
lesinde herhangi bir şekilde bir yanlış gördüğünde, muhterem müellifine olan iclal 
ve ta'zimi, onun o yanlışını reddetmesine mani olmazdı. Zira hak, onun için herşey-
den daha sevimliydi. Asrının Kelam alimi Şeyh Mustafa Sabri'nin ayağının kaydığı 
noktalara reddiyesi, el-İstibsâr fi'l-Cebri ve'l-İhtiyâr10 adlı eserine bakın. Aynı şekilde 
faziletli Şeyh Muhammed Bahît el-Mutî’î (rh.a)'in bazı yazdıkları hakkında reddiye 
mahiyetindeki yazılarına bakın… 

Hiçbir yazısında anlamsız/boş söz, gereksiz giriş faslı veya konuyla ilgisi olmayan 
gereksiz detay bulamazsınız. Yazdığı zaman öz ve net yazar. Konunun ruhunu ve cev-
herini yansıtır. Hiç kimsenin, onun sözünü özetlemesi mümkün değildir! 

"Herşeyi güzel olanın nasıl dile gelir hüsnü?" 

Apaçık ifadelerinde ne bir laf kalabalığı bulabilirsiniz, ne de konu dışı satırlar! 
Birbirine sımsıkı kenetlenmiş taşlardan oluşan duvar gibi sağlam, selim zevk sahiple-
rine boyun eğdiren üslup işte budur!  

Nakilde ihtiyat sahibidir; işi sıkı tutar. Mutabakat, iltizam gibi sözün delalet et-
tiği anlamlar konusunda müteyakkızdır. Ortaya koyduğu en beliğ aynı zamanda üs-
lubu en sert metin olan er-Redd alâ Nûniyyeti İbni'l-Kayyım'a11 bakın, herhangi bir 

                                                           
9  İleride 56 numarayla gelecek olan, "İslam Ve Putperestlik Arasındaki Son Kapışma" başlıklı ma-

kalede geçmektedir. (Çev.) 
10  Kitabın tam adı el-İstibsâr fi't-Tahaddüs ani'l-Cebri ve'l-İhtiyâr'dır. Şeyhülislam Mustafa Sabri 

Efendi merhumun kader konusundaki görüşüne reddiyedir. (Çev.) 
11  İbnu'l-Kayyım'ın el-Kâfiyetu'ş-Şâfiye isimli manzum eserine Takiyüddîn es-Sübkî'nin reddiye-

sine es-Seyfu's-Sakîl fi'r-Redd alâ İbn Zefîl adıyla yazdığı ta’liklerden oluşan eser. (Çev.) 
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zaaf bulabilir misiniz? Bu eser ağır bir pala, kınından sıyrılmış bir kılıçtı. (İbnu'l-Kay-
yım'ın izini takip edenler) bu konuda kendisine son derece düşman oldukları halde, 
20 yıldan buyana bu eserde ne rivayet ne de dirayet yönünden bir zaaf bulabildiler! 

İstidlalde, muhataba delil olarak sunulamayacak zevkî veya vicdanî meselelerle 
istidlal etmez. Delil olarak ancak, hüccet getirilecek herkes için apaçık olan beyanlar 
ileri sürer.  

Akidevî konularda kaya gibi serttir. Mâturîdî akidesini bütün gücüyle destekler. 
Hanîf itikadın harim-i ismetini, her çirkin saldırı karşısında müdafaa eden uyanık bir 
sınır bekçisidir. Bu noktada duraksama nedir, sürçme nedir bilmez. En fazla eleştiri-
lebilecek yanı budur. Ancak ben bu durumu şöyle bir temsille anlatıyorum: 

"Ayıpladı hainler seni, sevdim diye ben, 

"Sen elbette uzaksın bu aybın lekesinden."12 

Yahut şöyle diyorum: 

"Bir aybı yok onların, sadece kılıçları, 

"Çalınmaktan düşmana, körelmiş ağızları."13 

                                                           
12  Ebû Züeyb (Huveylid b. Hâlid) el-Hüzelî'ye ait bir kasidenin ikinci beytidir. İlk beytiyle birlikte 

şöyledir: 

 "Kalbim Ümm Amr'dan gayrıya razı olmaz; 

 "Yanar oldu ateşi ve ateşim şikâyetten; 

 "Ayıpladı hainler onu, sevdim diye ben; 

 "Sen elbette uzaksın bu aybın lekesinden." 

 Ebû Züeyb, Hz. Peygamber (s.a.v)'in davetini işitmiş ve icabet etmiş, kendisini görmekle şeref-
lenmek üzere Medine'ye gitmişse de, bu arzusuna nail olamamıştır. Hz. Ebû Bekr (r.a)'a Benî 
Sa’îde gölgeliğinde gerçekleşen bey’atta hazır bulunmuştur. Hayatı ve şiirleri için bkz. Nûra eş-
Şemlân, Ebû Züeyb el-Hüzelî Hayâtuh ve Ş’iruh, Riyâd-1400/1980. (Çev.) 

13  Cahiliye şiirinin zirve isimlerinden "en-Nâbiğa" lakabıyla meşhur Ebû Ümâme Ziyâd b. Mu’aviye 
ez-Zübyânî'ye aittir. Hayatı ve divanı için bkz. Abbâs Abdüssettâr, Dîvânu'n-Nâbiğa ez-Zübyânî, 
Beyrut-1417/1996. (Çev.) 
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Hasılı, zikrettiklerim, onun en temel vasıfları; makalelerinin, yazılarının ve telif-
lerinin ayırdedici özellikleridir. Risalelerinden ve müellefatından, bu söylediklerimi-
zin delillerini tek tek sayıp dökecek olursak bu yazı hayli uzar.  

Şimdi sıra geldi, onun makalelerinin deryasından, yol bulmak isteyenlere reh-
ber olması için aziz okuyucunun hoşnutluğunu celbedecek kısa ve özet alıntılar yap-
maya: 

Makalelerden, 255 sayfaya kadar olan kısım elime ulaştı. Sanıyorum devamı da 

var. Ancak kalan kısmın ne kadar olduğunu bilmiyorum.14 Elimdeki kısım Mushaflarla 

ilgili makaleyle15 başlıyor, İslam'la putperestlik arasındaki kapışmayla ilgili maka-

leyle16 bitiyor ve uzunlu kısalı toplam 56 makaleden oluşuyor. Makalelerin tamamı, 

müellifin İslamî ilimlerin tamamı hakkındaki vukufiyetini, her bir alanda sair İslam 

alimlerine ortaklık ettiğini, emsalsiz maharetini ve meramı ifade kabiliyetini en güzel 

tarzda gösteriyor. Yine bu makaleler, Şeriatın maksatları konusunda muhakkık, 

gizli/kapaklı işleri basiret ve ihtisasla keşf eden, dinin amaç, ilke ve esaslarına nüfuz 

edebilmiş hikmet ehli bir imamın kaleminden dökülen birer uyarıdır.  

Bir kısmı Kelamî konulara hasredilmiş, bir kısmı Hadis alanına taalluk eden, kimi 

Tefsir ve kıraatler, kimi Fıkıh ve Usul-i Fıkıh konusunu ele alan makalelerin her biri 

İslam'da yüce bir amaca yönelmiştir. Okuyucu, bu makalelerin her birinde orijinal bir 

metot görür. İşte bu makalelerin hakikatini anlatan özet alıntılar ve misaller: 

"İslam Merkezlerinin Mushafları" makalesinde (23) şöyle diyor: " Başlangıçta 
Hz. Ebû Bekr (r.a), –Kur'an'ın yazıya geçirilmesini günah saydığı için değil– Kur'an'ın 
sayfalara yazılması halinde, muhafazasını herkesin başkasından bekleyeceği ve ez-
berlenmesi konusunda tembelliğe yol açabileceği mülahazasıyla bu işte tereddüt 

                                                           
14  Makālât'ın muhtelif baskıları yapılmıştır. Sayfa adedi, değişik baskılara göre 500 küsür ila 700 

küsür arasında değişmektedir. Mevcut baskılarda irili-ufaklı toplam 106 makale bulunmakta-
dır. Takdim kısmında da belirttiğimiz gibi tercümemizde bunlara 7 makale daha ilave etmiş 
bulunmaktayız. (Çev.) 

15  1 numaralı makale. (Çev.) 
16  56 numaralı makale. Çev.) 
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göstermişti. Cenab-ı Hak (c.c), "Allah tarafından, tertemiz sayfalar okuyan bir pey-
gamber..."  buyurduğu halde, bu ayetin varlığına rağmen, ayetlerin yazıya geçirilme-
sinin günah olduğu nasıl tasavvur edilebilir?!.." 

Sağlam bir söz! İlk devir İslam beldelerinin mushafları ve bu mushafların nesil-
den nesile tevarüsü konusundaki ifadeleri, son derece ileri bir tahkikin neticesidir. 
Mu’avvizeteyn ve Fâtiha'nın Abdullâh b. Mes’ûd (r.a)'ın mushafında ve kıraatinde 
yer aldığı konusundaki tahkiki orijinal ve tatmin edici. S. 28'de, İslamî kaynakları neş-
reden Batılı müsteşriklerin hileleri konusunda uyarı ihtiva eden sözleri, maskenin ar-
kasındakini gören tecrübeli bir mütehassısın ifadeleridir. Bütün bu hususları ele alan 
makale, tahkikin ve güzelliğin son noktasıdır. 

Yedi Harf konusundaki ikinci makale, müellefin Kıraat ve Tefsir ilimlerine vuku-
fiyetini göstermektedir. Bu makalede, tahkik ehli araştırmacıların müstağni kalama-
yacağı nefis tenbihler bulunmaktadır. Görüşlerin çatıştığı bu zor konuda ihtilafı biti-
rici tesbitleri, onun otoritesini göstermektedir. Bu ihtilaflı konuda İmam et-
Tahâvî'nin görüşünde karar kılması, geniş araştırmasının ve sağlam tefekkürünün ne-
ticesidir. 

Allah Teala'ya "ses" nisbeti konusundaki üçüncü makale, kısalığına rağmen sağ-
lam, güzel ve ayıklanmış görüşleri muhtevidir. Bu makaledeki iktibasların çoğunluğu 
ilim ehlinin kolay ulaşamayacağı kaynaklardan yapılmıştır.  

Dördüncü makale Ka’b el-Ahbâr ve İsrailiyat hakkındadır. Orada geçen (39), 
"Bu, sağlam bir ölçüdür" diye başlayıp, " et-Tûfî'nin, müfessirlerin bu sebeple mazur 
görülmesi yolundaki isteği, yerinde bir istektir" cümlesiyle sona eren tesbitleri son 
derece güzel ve sıhhatlidir. 

Beşinci makalede geçen (40), " Öte yandan hadis tenkitçilerinin zayıf ve metruk 
ravileri konu edinen kitaplarda bir hadis hakkında kullandıkları "sahih değildir" ifa-
desi…" diye başlayıp devam eden sözleri önemli bir uyarı ihtiva etmektedir.  

Zayıf hadisler konusundaki altıncı makale bir bütün olarak, Hadis ilmiyle iştigal 
edenler için önemli bir mukaddime niteliğindedir. 
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Mürted bir kadının (işkenceyle) öldürülmesi konusundaki (dokuzuncu) maka-
lede, hadis rivayeti konusundaki maharetine ve fıkhî ve hadisi zevkle ortaya koyduğu 
hadis tenkidi sahasındaki otoritesine örnek bulabilirsiniz.  

Kıyas'ın hücciyyeti konusundaki Mu’âz b. Cebel (r.a) hadisi hakkındaki (onuncu) 
makale, son derece mükemmel olup, Hadis ve rical, Fıkıh ve Usul-i Fıkıh sahalarına 
aynı anda vakıf olduğunu gösteren güzel bir örnektir. 

"Vârise vasiyet yoktur" hadisi konusundaki (onbirinci) makalede son derece kıy-
metli nakiller yer almaktadır. Kaldı ki, hadisin bildirdiği hüküm konusunda icma mev-
cuttur. 

Kişinin kendisini gayrimüslimlere benzetmesiyle ilgili hadisi ele aldığı (onikinci) 
makalede (64) İbn Teymiyye'nin İktidâu's-Sırâti'l-Müstakîm'inden alıntı yapması, 
gönlünün genişliğini ve İbn Teymiyye'ye düşmanlığının, onun şazz meseleleriyle ve 
belli itikadî kabulleriyle sınırlı olduğunu gösterir.17 

Ahkâm hadisleri konusundaki makalesi (66), Allah Teala'nın kendisine bahşet-
tiği geniş ilmî vukufiyeti ve keskin basireti haber veriyor.  

İmam Mâlik ve Muvatta'ını konu edinen makalesi, rical ve tabakat konusunda 
elekten geçirilmiş ve ayıklanmış bir ilmin neticesi.  

Fethu'l-Mülhim fi Şerhi (Sahîhi) Müslim konusundaki makalesi, ilim adamlarını 
takdirinin ve rekabet ve münaferete prim vermeden çağdaşlarını meth-u senada ne 
kadar geniş yürekli olduğunun ifadesi. 

Din ve Fıkıh, Müslümanlar Nazarında Allah'ın Şeriatı ve Şer’î kanunların bağla-
yıcılığı konusunda devlet başkanının dahi istisna olmadığını anlatan makaleleri, teş-
ride Allah Teala'dan başkasının yetkili olmadığını vurgulayan makalesi, mezhepleri 
birbirine yaklaştırma düşüncesi üzerine kaleme aldığı makale, mezhepsizliğin dinsiz-
liğin köprüsü olduğunu anlatan makalesi, fetvada atılganlığın tehlikesine dikkat çe-
ken sözleri… bütün bunlar ilmî kıymeti haiz, kuvvetli tahkiklerin ve sağlam fikirlerin 
neticesi olan makaleler… Bu makalelerin bir diğer özelliği de, yazarının, dinin safiye-
tinin bozulmaması konusundaki hırsının, İslam'ın hududunu ve şeriat-ı garrayı ko-
ruma, hakkı açıkça dile getirme, kendilerine tabi olunan imamlara ve Selef-i Salihn'e 
                                                           
17  İmam el-Kevserî, İbn Teymiyye'den sadece bir-iki yerde alıntı yapmıştır. Birisi burasıdır. (Çev.)  
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ihtiram gayretinin ifadesidir. Bunun yanında söz konusu makalelerde, Şeyh el-Kev-
serî'nin, çağdaşı ileri gelen ulema arasındaki eşsizliğini açık bir şekilde gösteren bü-
yük ilmî servetin parıltılarını da görüyoruz. "Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis 
eder."18 

Bayram namazını kılan kimseden (aynı güne denk gelen) Cuma namazının sakıt 
olmayacağını anlattığı makale, her bakımdan doyurucu bir araştırmanın ürünüdür ki, 
bu da el-Kevserî'nin özelliklerindendir.  

Na’linlerle namaz kılma konusundaki makalesi, muhalif görüş sahiplerine açık 
kapı bırakmamış ve meseleyi her bakımdan mükemmel bir şekilde işlemiş.  

Vakıf konusundaki üç makale, meselenin ayıklanıp sahih görüşün ortaya kon-
ması, hikmet-i teşriiyyeyi ortaya çıkarması ve muhaliflerle güzelce mücadele örneği 
sergilemesi yönünden cidden kıymetli. Muhakkık Şeyh el-Kevserî'nin, vakıf mesele-
sinde ayıklama ve tashihe ihtiyaç duyan bahislere de girmesini arzu ederdim. Bu, 
mezkûr konudaki boşlukların dolması anlamına gelecekti. Ancak Allah kendisine rah-
met eylesin, el-Kevserî'nin adeti, durumun gerektirdiği kadarıyla yetinmekti. 

Taaddüd-i zevcât konusundaki makalesi, kısa olmasına rağmen güçlü bir ma-
kale.19 Onu takip eden makale, el-Kevserî'nin dikkatini çeken dakik bir konuyu ele 
alıyor.20  

Zimmîlerin özel kıyafet giymekle yükümlü tutulmasının menşeini konu edinen 
makale, fıkhî, hadisi ve tarihî yönleri olan ilmî bir çalışma. Bunların ötesinde, edebî 
açıdan son derece güzel ve insicamlı. Parlak fikirleri bütün saflığıyla bu makalede 
kendini gösteriyor.  

Kadının örtüsü konusundaki makalesi, ihtisas alanının genişliğinin, sahih ilminin 
ve elekten geçirilmiş malumatının bir yansıması. Bu makalede, kadının ellerini ve yü-
zünü açmasının hükmü konusunda ilim ehli pek çok kimseye karmaşık gelen husus-
ları ve kadının avreti ile örtüsü arasında bir fark bulunmadığını sadra şifa olacak 
                                                           
18  2/el-Bakara, 105. 
19  Makālât'ta taaddüd-i zevcat konusunda 3 makale mevcut. el-Bennûrî merhumun bunlardan 

sadece birisini gördüğü anlaşılıyor. (Çev.) 
20  39 numarayla gelecek olan ve çocuklar namına kurban kesme konusunu işleyen makale kas-

dediliyor. (Çev.) 
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tarzda ortaya koymuştur. Ahmed Vefik Paşa'nın, açılmanın çirkinliği ve hicabın gü-
zelliği konusunda, "Çünkü onlar, kocalarından başkasından çocuk doğurmak iste-
mezler" tarzındaki sözü, bir makaleye denk hikmetli ve nükteli bir tesbit! 

Kişinin Allah Teala'nın şeriatine bakışını ele aldığı makale ile hükümlerde "mas-
lahat"ın yerini tahkik ettiği iki makale, orijinal usulî ve kelamî bahisler ihtiva etmesi-
nin yanı sıra, "maslahat-ı mu’tebere" ile "maslahat-ı mürsele" arasındaki farklı gü-
zelce ortaya koyan ve delil, emâre, illet, sebep, şart kavramlarının anlamlarını da te-
barüz ettiriyor.  

Selef'ten tevarüs edilen akideyi konu edinen makale ve onu izleyen makaleler, 
sahih ilminin sahih birer yansıması niteliğinde. Bu makalelerde onun, İslam'ın harim-
i ismeti konusundaki kıskançlığını görürsünüz.  

"… üç talak tek sayılırdı" rivayetini tevcihi (208) son derece kuvvetli. Bu cümle-
den olarak bakış açısını "İlahları tek bir ilah mı kılmış"21 ayetine ve "Kim tasalarını 
(ahiret endişesi olarak) tek bir tasa yaparsa…" hadisine22 dayandırması, muhalifleri-
nin ağzını tıkayan son derece sağlam bir tutum.  

Hz. İsa (a.s)'ın nüzulünü inkâr edenlere reddiye mahiyetindeki makale ile Nak-
du'd-Dârimî'ye reddiyesi, Allah Tela'nın "yukarı cihette" bulunduğunu söylemenin 
tehlikesini dile getirdiği makaleleri ve Haşeviyye ve Mücessime'ye reddiyesi, Ehl-i 
Hakkın akidesini sapkınların saldırılarından ve güzel bir şey yapıyorum düşüncesiyle 
İslam'a kötülük eden ayak takımının oyuncağı olmaktan koruma konusundaki hamiy-
yet-i diniyyeyi yansıtıyor. Bu makalelerde, modern kuşağın eğitim ve terbiyesi bakı-
mından  Ezher'de yapılması gereken ıslahat konusunda Ezher-i Şerif'in idaresini 
elinde bulunduran yetkililerin dikkati çekilmektedir. Bütün bu makaleler, Din'de ba-
siret, Şer-i Şerif konusunda hamiyet ve Selef-i Salihin akidesi konusunda gayret sa-
hibi kılınmış kimseler nazarında son derece büyük bir önem taşımaktadır. 

Allah, Şeyh el-Kevserî'ye rahmet eylesin ve ecrini kat kat versin; hakkı müdafaa 
uğruna ne mücadeleler, ne kavgalar verdi! Şüphe yok ki bu türlü utanç verici inanç-
lar, İslam Dini'ni her türlü ta’n u teşni'in ve ayıplamanın hedefi haline getiriyor; dinler 

                                                           
21  38/Sâd, 5.  
22  Hadisin kaynakları ait olduğu yerde gösterilecektir. (Çev.) 
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konusunda araştırma yapanlar tarafından tahkir edilip bir kenara bırakılmasına yol 
açıyor! Bunun, dinin temellerinin sökülmesine ve İslam boyasıyla boyanmış insanla-
rın, bu dinle bağlarının çözülmesine yardım etmekten başka bir anlamı yoktur! İnnâ 
lillâhi ve innâ ileyni râci’ûn… 

el-Kasîmî'ye reddiye mahiyetindeki makaleleri, ümmeti putperestlik propagan-
dacılarından sakındırmaya matuf makalesi, keçi hurafesi23 hakkındaki makalesi, 
sonra Mücessime'nin fitnelerini anlattığı harika tarihî makale, İmam Ahmed'in oğluu 
Abdullah'ın Kitâbu's-Sünne'sine reddiyesi ve "İslam ve Putherestlik Arasındaki Son 
Kapışma" başlıklı makale… Bütün bunlar, bütün hamaset ve sarahatiyle dinî hakikat-
lere nüfuz etmiş bir alimin, İslam'ın temiz çehresini bu çirkinliklere ve münkerata 
karşı koruma yolunda istihdam ettiği kaleminin süslediği konular.  

Aziz okuyucu!  Bu söylediklerim, bu değerli makalelerin kıymeti hakkında kısa 
açıklamalardır. Konu hakkında bundan daha fazlasına hacet yok. Zira makaleler za-
ten şu anda elinde; vadilerinde gezin; enginlerinde dolaş. Zira göz, en büyük şahittir. 

Ben uzun zamandan beri Şeyh el-Kevserî hayattayken, orada burada dağınık 
halde bulunan nefis makalelerinin ve mukaddimelerinin arzu eden ve gönlünün de-
rinliklerinde bu paha biçilmez cevherlerin kıymetini bilen herkes istifade edebilsin 
diye bir araya getirilmesini temenni ederdim. Hatta bu önerimi bizzat Şeyh el-Kev-
serî hazretlerine de arz etmiş, Hindistan'daki el-Meclisu'l-İlmî'yi de baskı işi için yön-
lendirmiştim. Ancak bu mutluluk, fazilet sahibi, dini konusunda haris arkadaşımız 
Rıdvân Muhammed Rıdvân'a nasipmiş. Bu kıymetli makalelerin yeni bir tertiple ba-
sımı işini son derece güzel bir şekilde kendisi gerçekleştirdi. Allah Teala kendisini ilim 
ve din adına hayırla mükâfatlandırsın.24 

                                                           
23  Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, et-Tirmizî, İbn Mâce ve daha başka Hadis imamları tarafından 

rivayet edilen, Allah Teala'ya mekân isnadının yer aldığı gayri sahih rivayet. (Çev.) 
24  Makālâtu'l-Kevserî'nin muhtelif baskıları yapılmıştır. Bizim elimizde bulunanlar şunlardır: Râtib 

Hâkimî neşri, Yersiz-1388/1968; Dâru'l-Ahnâf, Riyâd-1414/1993; Dâru's-Selâm, Kahire-
1418/1998; el-Mektebetu'l-Ezheriyye li't-Turâs, Kahire-1414/1994. (Çev.)  
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el-Kevserî'nin muhtelif kitaplara yazdığı mukaddimelerinin de aynı şekilde ba-
sılmasını arzu ederdim! 25 Zira bunda ilme hizmet ve ilim ehline fayda olduğunu dü-
şünüyorum. el-Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sıfât'ına, Ebu'l-Muzaffer el-İsferâynî'nin et-
Tabsîr fi'd-Dîn ve Temyîzu'l-Fırkati'n-Nâciye mine'l-Hâlikîn'ine, İbn Asâkir'in Tebyînu 
Kezibi'l-Müfterî'sine, ez-Zeyla’î'nin, Nasbu'r-Râye li Tahrîci Ahâdîsi'l-Hidâye'sine… ve 
daha onlarca kitaba yazdığı mukaddime ve takdim yazıları… Zira bunlarda öyle faide 
ve ganimetler var ki, bir kısmı, ilim için yapılan bir yolculuğa bedeldir! Ne zamandır 
insanlar onları düşünüyor ve yollarını gözlüyor… 

"Ondan söz etmek de güzel, onun sözü de; 

"İster uzağımda olsun, ister yakında. 

"Güzeldir hem sürur verir her iki hal de, 

"En güzeli olmasıdır bizzat yanımda."26 

Tevfik ve doğru yola hidayet Allah Teala'dandır. Allah, mahlukatın özü, efendi-
miz ve alemlerin efendisi, nebi ve resullerin sonuncusu Hz. Muhammed'e, âl ve as-
habına salat ve selam etsin, onları mübarek kılsın. 

 
6 Rebiülevvel 1373/13 Kasım 1953 Cumartesi 

Allah Teala'ya muhtaç kul 
Muhammed Yûsuf el-Bennûrî 
(Allah günahlarını bağışlasın) 

Haydarabad'a bağlı bir köydeki evi, 
Sind/Pakistan

                                                           
25  İmam el-Kevserî'nin makaleleri gibi mukaddimeleri de bir araya getirilmiş ve neşredilmiş bu-

lunmaktadır (Dâru's-Süreyyâ, Dimaşk/Beyrut-1418/1997). İnşaallah onlar da "Kevserî Külli-
yatı" projesi çerçevesinde tarafımızdan tercüme edilecektir. (Çev.) 

26  Beyit, Burhânuddîn el-Kîrâtî'ye aittir. Hayatı için bkz. Burhânuddîn el-Kîrâtî Şâ’îren, Kahire-
1420/1999. (Çev.) 





 

İMAM EL-KEVSERÎ 
 Kahire Üniversitesi Şeria Profesörü ve Hukuk Fakültesi Dekanı Büyük Üstad  

Muhammed Ebu Zehra 

1 — Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce İslam, bu hayatın değersizliğini 
idrak etmiş imamlarından birini kaybetti. O imamlar ki, mü'minin ibadet için Rabbine 
yönelmesi gibi ilme yönelmişlerdir. Çünkü ilim de bir ibadettir ve alimin istediği de 
başkasının değil, Allah Teala'nın rızasına nail olmaktır. Gerçek alim, hiç bir zaman 
ilmini zorbalık ve zulüm aracı olarak kullanmaz. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalış-
maz ve mevki, şöhret peşinde koşmaz. Gerçek alim dünya malına rağbet etmez, il-
mini ancak Hakk'ın rızası için Hakk'a yardım yolunda kullanır. İşte size imam el-Kev-
seri'nin portresi. Allah (c.c) yattığı yeri güzelleştirsin, ondan razı olsun ve onu razı 
kılsın...  

Son yıllarda vefat edip de yeri boş kalan el-Kevserî gibi bir alim bilmiyorum. 
Çünkü o, ilmi kazanç vesilesi ve kötü emeller için bir amaç kılmayan Selef-i Sâlihin'in 
son halkasıydı. Çünkü o, Selef-i Sâlihin'in amaçladığına ulaşan ve onların boş bıraktığı 
yerleri dolduran kişiydi. Mümin için din ilminden başka amaç edinilecek bir ilim yok-
tur. Alim için de ondan başka yükseleceği bir mertebe söz konusu değildir. 

O –Allah kendisinden razı olsun–, "Alimler peygamberlerin varisleridir"27 hadi-
sinin kendisinde tahakkuk ettiği bir âlimdi. O, bu veraseti, iftihar ve insanlara karşı 
bir kibir vesilesi olarak değil, İslam'ın ilanı, İslamî gerçeklerin açıklanması ve dinin 
safiyetine karıştırılan vehimlerin izalesi suretiyle onu, bütün saflığı, parlaklığı ve nuru 
ile aydınlanmaları ve hidayet bulmaları için insanlara sunma görevlerini yükleyen bir 
veraset olarak görürdü. Bu öyle bir verasettir ki, alimi, peygamberlerin cihad ettiği 
gibi cihad etmekle, sıkıntı ve zararlar karşısında onlar gibi sabretmekle onlar gibi 
hakka ve hidayete çağırdığı kimseler tarafından incitilmekle yüz yüze getirir. Bu ve-
raset ancak sebeplerini yüklenen, hakkını veren ve gereklerini yerine getiren kimse 
için bir şereftir, İmam el-Kevserî gibi… Allah (c.c) ondan razı olsun. 
                                                           
27  Ebû Dâvud, "İlim", 1; et-Tirmizî, "İlim", 20; İbn Mâce, "Mukaddime", 17. 



48               Makâlâtu’l-Kevserî 

2 — Bu değerli imam, yeni bir mezhep benimseyenlerden, daha önce bilinme-
yen yeni şeylere çağıranlardan ve bazı kimselerin "tecdid" diye ifade ettiği şeye da-
vet edenlerden olmadı, bilakis, bunlardan uzak duran bir kişiydi. O, (imamlara) 
uyan'dı, (bid’at) uyduran değil!.. Ancak ben, tecdid kelimesinin en gerçek anlamıyla 
"o bir müceddit idi" diyorum. Çünkü tecdid halkın dilinde dolaşıp durduğu şekliyle 
"ilk nübüvvet asrına dönme bahanesiyle ipleri koparmak" değil; dinin parlaklık ve 
güzelliğine döndürülmesi, ona musallat olan vehimlerden kurtarılması ve dinin aslî 
temizliğinin ve cevherindeki saflığın insanların önüne serilmesidir. Tecdid kelimesi, 
sünneti ihya edip, bid’atleri öldürme ve dinin temellerini insanların bilincinde kuv-
vetlendirme ameliyesi için kullanılır. 

İşte tecdid tam olarak budur. Bu çerçevede İmam el-Kevserî'nin Sünnet-i Nebe-
viyye'yi ihya etmiş, tarih kitaplarının sayfalarında gizli kalan sünnet kitaplarını açığa 
çıkarmış, onu bize nakledenlerin metotlarını beyan etmiş ve Hz. Peygamber (s.a.v)'in 
kavlî, fiilî ve takrîrî sünnetlerini, kitap ve risaleleri aracılığıyla insanlara duyurmuştur. 
Bütün bunları hakkıyla gerçekleştirmiş olan el-Kevserî, Sünnet'i ayakta tutan ve ona 
hakkıyla riayet eden geçmiş ulemanın gayretli çalışmalarından ayrılmamış, onların 
Sünnet'i ihya yolunda yaptıklarını anlatan kitaplarını neşretmiştir. O alimlerin döne-
minde din muhabbetiyle kalpler doymuş, nefislerdeki safiyet fesatla bozulup bulan-
mamış, alimler, dünyaya aldanıp ahiretten gafil kalmamış ve yöneticilerin dümen su-
yuna gitmemişlerdi. 

3 — İmam el-Kevserî, alimlerin ilmini itiraf ettiği gerçek bir alimdi, ancak; bu 

alimlerin pek azı onun cihadını idrak edebilmiştir. Ben onu, kendisiyle karşılaşmadan 

yıllar önce, hak nurunu yansıtan kitaplarından ve bastırdığı el yazması eserlere yaz-

dığı ta’liklerden tanımıştım. Allah (c.c)'a yemin ederim ki, üzerine ta’lik yazdığı eser-

ler, o ta’likler kadar hoşuma gitmemişti. Bazen küçük bir risale, İmam el-Kevserî'nin, 

üzerine yazdığı ta’liklerle koca bir kitap haline geliverirdi. O ta’likler ki, yazarının ka-

pasite ve vukufiyetini, ilminin genişliğini ve ufkunun derinliğini açıkça ortaya koyar-

lar. Bunları, hoş ifadeler, ince işaretler, tenkit gücü, hedefe isabet ve fikir ve ifadede 

nüfuz yeteneği ile birlikte değerlendirmek gerekir. Üslubundaki akıcılık dolayısıyla 

hiçbir okuyucu onun Arap olmadığını düşünmez…  
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Aşırı tevazu sahibi idi. Yazdığı kitaplara, Osmanlı idaresinde yaptığı işi ve unva-
nını yazmazdı. Çünkü –Allah (c.c) ondan razı olsun– alimin şerefini, yürüttüğü resmî 
görevde değil, bulunduğu ilmî mevkide yaptığı işlerde görürdü. Eserlerini okuyan pek 
çok kimse –giriş kısmındaki parlaklık ve zengin üsluba, ifadelerinin güzelliği ile birle-
şen ince anlamlara baktığında– yazarının Türk olduğunu aklından bile geçirmez; Arap 
doğup Arap yaşadığına ve Arap bir çevreden hiç çıkmadığına inanır. Evet, onun Tür-
kiyeli oluşunda, sülalesinin ve aslının orada bulunuşunda ve İstanbul'da bulunduğu 
süre içinde beşerî hayatını orada yaşamış olmasında şaşılacak bir şey yoktur. İlmî 
hayatında ise o, halis bir Arap'tı. Okuduğu, Arapçadan başka bir şey değildi. Aydınlık 
kafası Arabî-Muhammedî nurdan başka bir şeyle dolu değildi. Yazdığı zaman terte-
miz bir üslupla ve Arapça anlatım tarzlarına sonradan giren ifade kalıplarından farklı 
yazması bu yüzdendir. Tartışmasız en fasih kullanımı seçerdi ki, ifadeleri, metin, na-
hiv ve belagat yönünden lügat kitaplarına olan vukufîyetinin delilidir. Bütün bunların 
ötesinde el-Kevserî, Arapça şiir yazardı ki, dilin güzelliği de şiirdedir. 

4 — Allah (c.c) ondan razı olsun, kendisini üstün kılan ve İslam alimlerine önder 
yapan pek çok meziyet ona has kılınmıştı. İlmi sayesinde dünyevî beklentileri aşmış 
ve herkese bildirmişti ki,  müslüman alimin vatanı İslâm toprağıdır; müslüman alim, 
dinine eksiklik ve kusur izafesine razı olmaz; İslam'da kusur arayanlara karşı yumuşak 
başlı olunamaz; İslam aliminin tanıyacağı tek irade Allah Teala'nın ve hakkın iradesi-
dir; üstünde doğup büyümüş, sokaklarında yürümüş olsa bile İslam'ın mesajını yü-
celtemediği ve hakkı söyleyemediği topraklarda yaşamak bir İslam alimi için kabul 
edilebilir bir şey değildir. Çünkü alim bedeniyle değil ruhuyla yaşar. Geçici zenginlik-
lerle değil ebedi gerçeklerle hayat bulur. Onun bütün düşüncesi ahirette Allah (c.c) 
indindeki yüz aklığıdır. Dünya ve içindekiler ise gelip geçici bir varlık ve çabucak kay-
bolan bir gölgedir.  

5 — Bu yüce alimin hayatına kısa bir göz gezdiriş, bize onun ihlaslı, mücahit ve 
bela ve sıkıntılar karşısında son derece sabırlı biri olduğunu gösterir. Başına gelen 
türlü belalar onu İslam beldelerinde dolaştırmış, ancak o, konaklayıp ikamet ettiği 
her yerde etrafına nur ve marifet yaymıştır. Pek çok İslam diyarını dolaşmış ve ko-
nakladığı her menzil, öğrencileri için bir lezzet kaynağı, mü'min ve ihlaslı ruhu, insan-
lar için bir aydınlık olmuştu. 
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İlmi saf olarak takdim eder, riya ve eğrilikle bozulmamış bir şekilde hak bildiği 
şekilde yürür, insanların razı oluşuna ya da darılmasına aldırmazdı. Bütün bunların 
da açıkça gösterdiği gibi doğduğu günden beri onun damarlarında dolaşan kandaki 
biricik tutku, hak yolunda cihad idi. Takva, dayanıklılık, sabır ve cihad aşkı, ailesinden 
aldığı özelliklerdi. Kendisi, fikrî derinlik ve sağlamlığa, ruh ve cisim güzelliğine, kuv-
vete ve üstünlüğe sahip bir Kafkas aileden gelmişti. Babasının İstanbul'a göçünden 
bir müddet sonra, hak ve hidayet üzere dünyaya geldi. 28 yaşına kadar dinî ilimleri 
tahsil ederek en yüksek derecelere ulaştı. Tedris merdiveninde basamak basamak 
yükseldi ve genç yaşlarda yüksek mertebeler elde etti. Nihayet yoluna, Allah Tea-
la'nın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmek için din ve dünya işlerini ayırmak iste-
yen kimseler çıktı. Genç yaşına, geleceğe dönük tasarılarına ve gençlik coşkularına 
rağmen (bunları bir tarafa atarak) onlara karşı durdu. Zira o, dinini onların dünyasına 
ve İslam binasından geriye kalanları müdafaa etmeyi nimetler içinde yaşamaya ter-
cih etmişti. Tercih ettiği şey, insanların ve dünya işlerini ellerinde bulunduranların 
kendisinden razı olduğu ve refah içinde yüzülen geçici bir hayata karşılık, Allah Tea-
la'nın rızasını elde ettiği sürekli sıkıntıydı. Çünkü Allah'ı razı etmek, imanın hedefidir.  

6 — Devlet yönetimini ellerinde bulunduran İttihatçılar, din eğitiminin sınırla-
rını daraltmak ve süresini kısaltmak isteyince onlarla mücadele etti. Allah (c.c) ondan 
razı olsun, bu kısaltma isteğinin altında yatan gerçeği anlamıştı. Çeşitli çarelere baş-
vurarak onları engellemiş ve kısaltılmak istenen süreyi; öğrencilerin kapasitelerini 
arttırmak, öğrendiklerini hazmetmelerini sağlamak ve özelikle Arap olmayan talebe-
lerin Arapçayı öğrenmelerine yardımcı olmak için daha da uzattırmıştı. 

7 — Her haliyle kötülüklerden uzak, yüce bir alimdi. Yükselmek için varlıklı kim-

selere dayanmamış, arzusuna ulaşmak ve önemli mevkilere gelmek için hiçbir zaman 

makam sahiplerine yaltaklanmak gibi bir şeye tevessül etmemişti. Zira o biliyordu ki, 

yüksek hedeflere ancak doğru bir yol ve sağlam bir metotla ile ulaşılabilir. Değerli bir 

kişi değerli bir hedefe ancak nefsini zilletten korumak suretiyle ulaşabilir. Zira şerefli 

bir hedefe ancak kendisi gibi şerefli bir şekilde gidilebilir. Dünyada makam-mevki 

sahiplerine dayanmakta bir şeref yoktur. Bu kimselere dayananların Allah katında 

değeri olmaz. 
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8 — Yükselme yolunda şeref ve emeğiyle çalışmış ve Türkiye'de Şeyhülislam 
Vekili olmuştu. Bulunduğu mevkie hakkını veren bir kimse olduğu için ne kadar kuv-
vetli olursa olsun, sırf varlıklı diye hiç kimseye farklı muamele yapmamıştı. Hatta 
kendisi, şer'î maslahattan ayrılmama uğruna görevinden alınmayı göze almıştır. Hak 
yolunda görevinden olmak, batılın yanında yer almaktan şüphesiz daha hayırlıdır. 

9 —Şeyhülislam Vekilliği'nden azledildikten sonra da bir zamanlar başkanlığını 
yaptığı Vekâlet Meclisi üyeliğine devam etti ve başkanlıktan üyeliğe indirilişini hiç bir 
zaman zillet olarak görmedi. Çünkü indirilişi, şerefli oluşu yüzündendi. Sahip olunan 
üstün karakter, kişiyi amir ya da memur olarak çalışmaktan men etmez. Çünkü izzet, 
ancak Allah Teala'dan gelir. Allah da böyle düşünen kimseleri mübarek kılar. 

10 — Ancak tenezzülsüz, iffetli ve muttaki bir alimin imtihanı zor olur. O ki, İs-
lam'ın izzetini ayakta tutan, Müslümanların bütün ümitlerini bağladığı en büyük Da-
ru'l-İslâm olan aziz memleketine dinsizliğin hakim olduğunu ve bu dine hiç diğer ver-
meyen kişilerin orayı yönettiğini görmektedir. Öyle zamanlardır ki bunlar, dine sarıl-
mak bir kor parçasına sarılmaktan farksızdır. İşte böyle bir zamanda kendisinin hedef 
haline geldiğini ve eğer onların elinden kurtulamazsa zindanlara atılıp ilim öğrenip 
öğretmesine engel olunacağının farkına varmıştır.  

Bu durumda İmam'ın önünde üç seçenek vardı: Ya esir olacak ve ilmi zindan-
larda sönüp gidecek –ki bu, tedris, irşad ve dinin hazinelerini ortaya çıkartıp bunları 
basiretle insanlara öğretme faaliyetlerini hayatının ayrılmaz bir parçası kılmış bir 
alim için çok zordur–, ya pohpolayıp yağ çekecek ve idare edecek –ki bu da olmaya-
cak iştir–, ya da Allah'ın geniş beldelerine hicret edecektir. O da Allah'ın şu ayetini 
hatırladı: "Allah'ın arzı geniş değil miydi ki, oralara hicret etseydiniz ya!"28 

11 — Mısır'a hicret etti, sonra Şam'a geçti, ardından Kahire'ye döndü ve bir süre 
sonra ikinci kez Şam'a gitti. Nihayet son olarak Kahire'ye döndü ve orada karar kıldı. 
Kahire'deki ikametinde ve Şam'a yaptığı her yolculukta o, etrafını aydınlatan bir 
nurdu. İkamet ettiği mesken, müsait olsun olmasın, okullarda öğretilen ilmin değil, 
gerçek ilmin taliplileri için her zaman bir medrese olmuştu. Öyle ki, öğrenciler orada 

                                                           
28  4/en-Nisâ, 97. 
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İslami ilimler çarşısının revaçta olduğu asırlarda, alimlerin gönüllerinin İslam ile ma-
mur olduğu dönemlerde yazılmış kitaplardan oluşan marifet kaynaklarına yol bulur-
lardı. O, öğrencileri bu kitaplara yönlendirir, karmaşık konuları açıklar, derin ilmî ve 
fikrî tesbitleriyle onları feyizlendirirdi. 

12 — Bu satırların yazarı, hocayla, vefatından yaklaşık iki yıl önce karşılaşmıştır. 
Ruhî karşılaşmamız ise daha öncelere, onun muhtelif yazılarını, neşrettiği elyazması 
eserlere yazdığı ta’likleri ve kitaplarını okuduğum zamanlara rastlar. Hüsnü't Tekâdî 
fî Sîreti'l-İmam-Ebî Yusufi'l-Kādî adlı kitabında gördüğüm, İmam Ebu Yusuf (rh.a)'e 
nisbet edilen hile-i şer’iyyeler hakkında söylediği güzel sözler beni cezbedene kadar 
bu değerli alimle bazı ortak taraflarımız olduğunu hiç düşünmemiştim. İmam Ebu 
Yusuf (rh.a)'in pek çok büyük alim tarafından övüldüğüne şahit olmuştum. Ancak 
bunların hiç birinden, el-Kevserî'nin yaptığı övgüden duyduğum kadar şeref ve kı-
vanç duymamıştım. Çünkü o, insanlara ilmin güzelliklerini sunmayı bilen ilim harika-
larından biriydi. Kendisiyle görüşmeyi çok arzu ediyordum. Ne var ki evini bilmiyor-
dum. Bir gün Atebetu'l Hadra meydanında yürürken heybetli, vakur ve ağarmış sa-
çından, sakalından hak ışığı gibi nur yayılan bir hocaya rastladım. Üzerinde Türk ule-
masına has elbise vardı. Etrafını çepeçevre Suriyeli öğrenciler sarmıştı. Kendi ken-
dime "aradığım hoca  bu olmalı" dedim. Öğrenciler etrafından dağılmaya başladığın-
dan onlardan birine: 

— "Bu hoca kimdir?" diye sordum.  

— "O Şeyh el-Kevserî'dir", diye cevap verdi.  

Bunun üzerine kaldığı yeri öğrenmek için hemen koşup yanına vardım ve ken-
dimi tanıttım. Bu tanışma esnasında, onun da benim kadar karşılaşma isteği içinde 
olduğunu gördüm. Daha sonra kendisini ziyaret ettiğimde onun, kitaplarının ve araş-
tırmalarının çok daha üstünde bir mevkie sahip olduğunu anladım. O, Mısır'da bir 
hazineydi. 

— Burada Şeyh İmam el-Kevserî'nin hayatına ait az bilinen bir noktaya değin-
mek istiyorum. İlminden daha çok kimsenin faydalanmasını ve isteyen öğrencilerin, 
onun aziz kaynağına ve ilminin tadına ulaşmasını mümkün kılmak amacıyla şeyhin, 
akademik bir statüyle,29 Şeriat Fakültesi'nde lisans üstü seviyesinde ders vermesini 
önerdim. Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulu üyeleri, hocanın ilmî mevkiini 
                                                           
29  Metinde İmam el-Kevserî'nin "diploma" sahibi yapılmasından söz edilmektedir. Bu, lisans dip-

lomasını hak edenlere verilen bir mevkidir. Anlaşıldığı kadarıyla İmam'a teklif edilen şey, özel 
statülü okutmanlık gibi bir şeydir. (Çev.) 
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ve çok kıymetli çalışmalarını öğrendikten sonra bu önerim kabul edildi. Bu düşünceyi 
gerçekleştirmek amacıyla Şeriat Bölüm Başkanıyla30 birlikte hocaya gittik ve durumu 
açıkladık. Ancak kendisi, özür beyan ederek, gözlerinin zayıflığını, hanımının ve ken-
disinin rahatsız olduğunu belirtti ve bu teklifi kabul edemeyeceğini söyledi. Biz ısrar 
edince mazeretlerini tekrarladı ve kabul edemeyeceğini vurguladı. Beklenti ve dilek-
lerimize kavuşamayınca kendisinden bu ilmî destek verme hususunu bir daha dü-
şünmesini rica ettik. Bu görüşmenin ardından, bu kez ben yalnız olarak gittim ve bu 
konudaki isteğimizi tekrarlayarak, kabul etmesi için ısrar ettim. Hoca bu defa be-
nimle daha açık konuştu ve şöyle dedi: 

"Burası gerçekten bir ilim yuvasıdır ve ben derslerimi istediğim gibi verebilecek 
güçte olmak isterim. Hayattaki biricik sevincim hanımımın ve benim sağlığımızın ye-
rinde olmayışı ve yaşlılığım... İşte bunlar, bu görevi istediğim gibi yerine getirmeme 
imkân bırakmaz…" 

14 — Şeyhin yanından ayrılırken kendi kendime şöyle dedim: "O hangi ulvî ruh-
tur ki, şu bedende hapsedilmiştir?" Şüphesiz o, el-Kevserî'nin ruhudur!.. 

O değerli insan ki, çetin imtihanlar geçirmiş, ölüm, birbiri ardınca sevdiklerini 
ve çocuklarını almıştı. Her kayıp bir acı, her acı ruhunda bir yara ve kalbinde derin 
hüzünler bırakmıştı. O bütün bu acılara ilmi sayesinde sabretmiştir. el-Kevserî, Hz. 
Yakup (a.s) gibi şöyle diyor: "Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Yardımına sığı-
nılacak olan ancak Allah'tır."31 Ve o hayat arkadaşı ki, iyi-kötü günlerinde, hayatın 
peş peşe gelen sıkıntılarında ona ortaklık etmiş, sızlanmamaya çalışmış ve kendini 
sabra zorlamıştı. Kendisi dermana muhtaç iken, onun da acılarını dindiren ve yarala-
rını saran tek kişi, yanında bulduğu hocaydı. 

Rabbine, itaatkâr ve sıddıklar gibi hamdedici, şükredici ve sabredici olarak ka-
vuştu Şeyh el-Kevserî. Allah (c.c) ondan razı olsun ve onu razı kılsın.  

Muhammed Ebu Zehra

                                                           
30  Ali el-Hafîf. (Çev.) 
31  12/Yûsuf, 18. 





 

FAZİLETLİ VE BÜYÜK İNSAN ŞEYH El-KEVSERÎ32 
(Kahire Vaizi Şeyh Muhammed İsmail Abdurabbinnebi'nin kaleminden) 

 

1371 yılı Zilkade ayının 19'una rastlayan (10 Ağustos 1952) Pazar günü; dünya 
çapında âlim, keskin nazarlı araştırmacı, geniş ufuklu muhakkik ve ilimde rüsüh [de-
rinlik] sahibi yazar, ömründe hiç alt edilememiş tartışmacı ve dâhî fikir adamı, Allah 
(c.c)'un, sapık fırkalara mensup kimselerin ve mülhidlerin boynuna çekilmiş kılıcı, 
Sünnet-i Nebeviyye'nin ve sahih dinî inançların bekçisi ve üstün savunucusu, İslamî 
ilimlerin her birinde son derece faydalı ve kıymetli eserlerin ve kendisinden sonra 
Sünnet-i Muhammediyye'nin (s.a.v) –özellikle cerh-ta’dil, hadis ricalinin (ravilerinin) 
ahvalini bilme, alimlerin biyografisi ve İslamî fırkaların tarihleri, aralarındaki ihtilaf-
ların kaynakları ve bu fırkaların tarihî seyri alanında– liderliğine layık kimse bulun-
mayan ve ihtisas isteyen konularda emsalsiz ta’liklerin yazarı, şehrin kenar mahalle-
lerinden Abbâsiye'de vefat etti. 

Evet, yukarıdaki satırlarda anlatılan kişi, eski Osmanlı Meşihat Vekili, büyük insan, 
faziletli üstad, allame Muhammed Zahid b. Hasan el-Kevserî'den başkası değildir. 

 Allah Teala’nın sonsuz rahmeti üzerine olsun, Hoca, yumuşak huylu bir kim-
seydi. Cömert bir tabiatı vardı. İnsanı büyüleyen ilmî tevazuu ve edebi ve insafı sahip 
olduğu üstün mevkii yüceltiyordu. Allah (c.c) için sevip Allah (c.c) için buğzettiğini, 
ilmî vakar ve heybeti en yüksek noktada temsil ettiğini ve Hadis ilmindeki otoritesini 
bizzat müşahede imkânı bulanlardan biri olarak şunu belirtmeliyim ki, Hadis söz ko-
nusu olunca çok üstün bir maharet sergilerdi. Kendisine sorulan karmaşık konuları, 
bütün gizli yönlerini ortaya çıkararak ve hakikatlerini açıklayarak, usul ve füruundan 
haberdar, ayrıntısını ve kapalı yönlerini bilen bir alim olarak, feyizlendirici bir beyan 

                                                           
32  Bu yazı, Nûru'l-İslam dergisinde de yayımlanmıştı. Ayrıca Üstad'ın vefatı üzerine en-Nezir, el-

Müslim, el-Vesile, er-Risale, es-Sakāfe, el-İslâm, el-Kitâb gibi yayın organlarında ve daha pek 
çok yerde de onun hakkında yazı ve şiirler yayımlanmıştı. Allah (c.c) ondan razı olsun. 
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ile ve kuvvetli delillerle desteklenmiş olarak açıklığa kavuştururdu, öyle ki, dinleyen-
lerin, tam bir sükûtla dinleyip boyun eğmekten başka yapacakları bir şey kalmaz, be-
yan ve sözleri, orada bulunanların kalplerini cezbederdi. 

 Allah (c.c) ruhunu takdis etsin, yüzü heybetli, azaları kusursuz, görünüşü gü-
zeldi. İlişkilerinde dostça ve cana yakındı. Konuşurken üstü kapalı konuşmaz ve kim-
seyi kayırmazdı. Allah (c.c)'un rızası söz konusu olduğunda kınayanın kınamasından 
etkilenmez, hakkı açıklamakta cesur davranırdı. Bu yüzyıl, benzeri bir cesarete daha 
şahit olmamıştır. Yaptığı nakillerde ve ilminde güvenilir ve sağlamdı. 

Allah (c.c) ondan razı olsun, şahitlik ediyorum ki, her konuda tedbirli davran-

mayı ve araştırmacılığı hem kavlen hem de fiilen bana öğreten odur. Sünnet ilimleri 

ve Hadis rivayeti konusunda kendisinden icazet talebinde bulunduğumda beni; Ha-

dis, Tefsir, Fıkıh, Usul, Tevhid, Mustalah ve kendisinden sabit olan diğer bütün konu-

larda rivayeti kapsayan umumî bir icazetle tafdil edip şereflendirmişti. Bana verdiği 

bu icazeti ayrıca, kıymetli elyazısıyla meşhur Sebet'i33 et-Tahrîru'l-Vecîz fîmâ Yeb-

teğîhi'l  Müstecîz'ine de alarak ebedileştirmişti. 

Ziyaret, ilim öğrenme veya karşılaştığım bir konuda fikrini alma amacıyla 

Abbâsiye'deki evine her gidişimde, mutlaka başka ziyaretçilerle, öğrencilerle veya 

çeşitli ülkelerden gelen büyük alimlerle karşılaşmışımdır. Kimi soru soruyor, kimi na-

sihat istiyor, hepsi de karşılaştıkları zor meseleleri ve çözüme kavuşturamadıkları ko-

nuları soruyorlardı. O nefis elyazması ve matbu kitaplarıyla onu etrafına feyizler sa-

çan bir deniz ve coşkun bir sel olarak görürdüm. Orada bulunanlar, onun bitmek bil-

meyen kaynağından kana kana içerlerdi. Mamur evi her milletten ilim taliplilerinin 

yöneldiği bir ilim kâbesi gibiydi. 

                                                           
33  "Hüccet" anlamına gelen bu sözcük, özellikle muhaddislerin, rivayet silsilelerini sıraladıkları 

icazetnameler için kullanılır. (Çev.) 
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Rahmet bulutları üzerinden eksik olmasın, dört dili ileri derecede bilirdi. İyi ha-
tırlıyorum bundan epey bir zaman önceydi; hükümet tercüme konusunda bir ya-
rışma düzenlemişti. Oldukça büyük bir kalabalığın katıldığı bu yarışmada üstadımız 
el-Kevserî -Allah (c.c) onu Kevser şarabına kandırsın- birinci olmuştu.34 

Her verimli ve seçkin kimsenin kıymeti oranında maruz kaldığı gibi Üstad da 
kıskançlığa maruz kalmıştı. Sırf gafletinden ötürü veya fitne çıkarmak amacıyla 
Şeyh'in, Hanefî mezhebine taassup derecesinde bağlı olduğunu söyleyen ahmaklara 
rastlamak mümkündür. Gerçekle bağdaşır yanı olmayan bu uydurmaların sebebi, el-
Kevserî'nin, güçlü bir münekkid oluşu, Hanefî mezhebine temelsiz görüşlerle saldı-
ranlara ve İmam Ebu Hanîfe (rh.a)'i iftiralarla yaralamak isteyenlere karşı acımasız 
oluşudur. Dini, müctehid imamları, hakkı veya ilmî gerçekleri savunurken takındığı 
tavır her zaman böyle olmuştur. 

Sözün özü, üstadımız el-Kevserî, İslâm'a hizmet ve ilmî misyonunu en üst sevi-
yede yerine getirmiş dünya çapında bir alimdi. Mısır'da ilmî bir çığır açmış, eserle-
riyle ölümsüz bir servet bırakmıştı. 

 Türkiye'den Mısır'a hicreti; izzet, keramet, ilmî yücelik, Müslümanlara umumî 
yararları ve örnek fedakârlığı bakımından güzel bir hicret olmuştu. 

Allah (c.c) bu büyük kayıbımıza rahmet etsin ve onu engin cennetlerinde, ken-
disine itaat edenlerin, sıddıkların, salihlerin ve nebilerin sahip olduğu nimetlere sa-
hip kılsın. 

 

İtaatkâr evlat ve vefalı öğrenci 
Kahire Vaizi  

Muhammed İsmâ’îl

                                                           
34  Kasdedilen, İmam el-Kevserî'nin bir süre Türkçe belgeleri Arapçaya çevirme işinde çalıştığı Mı-

sır Devlet Arşivi Dâru'l-Mahfûzâti'l-Mısriyye'nin açtığı imtihan olmalıdır. (Çev.) 


