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GADİR-i HUM 

( r> .,r..Ji. ) 

Hz. Ali'nin imameti açısından 
Şii gruplar nezdinde 

tarihi önem taşıyan yer. 
__j 

Mekke ile Medine arasındaki Cuhfe 
mevkiine 4 km. kadar uzaklıkta olup sık 
sık yağan yağmurlar sebebiyle bataklık 
ve sazlık haline gelmiş bir gölcükten iba
rettir. Vaktiyle buraya yerleşmeyi düşü

nen Huzaa ve Kinane kabilelerine men
sup az sayıda aile, şartların elverişsizli
ği yüzünden başka yere hicret etmek 
zorunda kalmıştı . Cidde şehrinin zaman
la önemli bir liman haline gelmesi ve 
Mekke ile Medine arasında yeni yolların 
yapılması sonucunda eski hac yolu üze
rinde bulunan Cuhfe önemini kaybet
miş, dolayısıyla Hz. Peygamber'in hatı
rasına inşa edilen meseldie birlikte Ga
dir-i Hum da metrük hale gelmiştir. 

Başta İsnaaşeriyye İmamlyyesi olmak 
üzere hemen hemen bütün Şii gruplara 
göre Hz. Peygamber Veda haccı dönüşü 
(18 Zilhicce 10/ ı 7 Mart 632), aslında din
lenıneye elverişli bir yer olmadığı halde 
önemli bir hususu bildirmek maksadıy
la burada konaklamış, bu sırada, kendi
sine indirilen her vahyi tebliğ etmesini 
emreden, bunu yapmadığı takdirde el
çilik görevini yerine getirmiş sayılmaya
cağını belirten ayet (el-Maide 5/ 67) na
zli olmuştur. Resül-i Ekrem, kafilenin 
önde giden ve geride kalan bütün fert
lerinin toplanmasını istemiş, herkes gel
dikten sonra öğle namazını kıldırmış ve 
arkasından yeni gelen ayeti tebliğ ede
rek bir konuşma yapmıştır. Hz. Peygam
ber bu konuşmasında dünyaya veda et
me zamanının yaklaştığına işaret ede
rek risalet görevini yerine getirip getir
mediği hakkındaki kanaatlerini ashabı
na sormuş, olumlu cevap aldıktan son
ra ashabının Allah'a ve ahiret gününe 
olan imanını yeniden ikrar ettirmiş ve 
ardından "sekaleyn hadisi " diye meşhur 
olan sözlerini söylemiştir: "Size paha bi
çilmez iki şey bırakıyorum: Allah'ın ki
tabını ve Ehl-i beytimi. .. Benden sonra 
bunlara sarılırsanız asla sapıklığa düş
mezsiniz". Resül-i Ekrem konuşmasını 
bitirdikten sonra Hz. Ali'yi sağ tarafına 
almış, elini tutup kaldırmış ve şöyle de
miş: "Ben kimin m eviası isem Ali de 
onun mevlasıdır. Allahım, onu seveni sev, 
ona düşman olana düşman ol!" Hz. Pey
gamber'in bu açıklamalarından sonra 

orada bulunanlar sırasıyla gelip Hz. Ali'
yi tebrik etmişler. Bunların arasında Hz. 
Ebü Bekir, Ömer ve o anda Ali'nin ima
meti hakkında bir şiir söyleyen Hassan 
b. Sabit de varmış. Medine'ye hareket 
edilince yolda, hatta bazılarına göre da
ha orada. " ... Bugün sizin için di ninizi ik
mal ettim, üzerinize olan nimetimi ta
mamladım . din olarak sizin için İslam'ı 
beğendim ... " mealindeki ayet nazil ol
muş (el-Maide 5/ 3). 

Gadir-i Hum olayı Ahmed b. Hanbel, 
Müslim, İbn Mace ve Hakim en-Nisabüri 
gibi Sünni muhaddislerin naklettikleri ha
dislerde de geçmektedir. Ahmed b. Han
bel'in naklettiği rivayete göre Hz. Pey
gamber bir sefer esnasında Gadir-i Hum 
denilen yerde konaklamış, öğle namazını 
kıldırdıktan sonra Hz. Ali'nin elinden tu
tup, "Ben kimin mevlası isem Ali de onun 
mevlasıdır. Allahım , ona dost olana sen 
de dost ol, ona düşman olana sen de 
düşman ol! " dedikten sonra Hz. Ömer 
Hz. Ali ile karşılaşmış ve. "Ey Ali! Sen her 
müminin mevlası oldun" diyerek onu teb
rik etmiştir (Müsned, IV, 281). Aynı konu
da başka bir rivayet nakleden Ahmed b. 
Hanbel. hadisin sonunda "Allahım. ona 
dost olana sen de dost ol, düşmanlık ya
pana da düşmanlık yap!" şeklinde yer 
alan kısmın hadise sonradan ilave edil
diğini söyler (a.e., I, 152). Müslim'in riva
yetinde ise Resül-i Ekrem'in, Mekke ile 
Medine arasındaki Hüm adı verilen bir 
mevkide yaptığı konuşmada ölümünün 
yaklaştığına işaret ettiği, ashabına Al
lah 'ın kitabını ve Ehl-i beytini (sekaleyn) 
bıraktığını belirttikten sonra Allah'ın ki
tabına sarılmalarını tavsiye ettiği ve Ehl-i 
beyti konusunda onlara Allah'ı hatırlat
tığı nakledilmiştir (Müslim, "Feza'ilü'ş

şa~abe", 36) İbn Mace ("M~addime", ll) 
ve Hakim en-Nisabüri de (el·Müstedrek, 

lll, 109) benzer rivayetleri kaydetmişler
dir. Daha sonra Ya'kübi, İbn Kesirve Sü
yüti gibi müteahhir dönem alimleri bu ri
vayetlere eserlerinde yer vermişlerdir. 

Şii geleneğinin zengin ve geniş riva
yetlerle ayrıntılı bir şekilde anlattığı Ga
dir- i Hum olayı İbn Hişam, İbn Sa'd, Ta
beri gibi ilk devir müelliflerince ya hiç 
zikredilmemiş, yahut da Resül-i Ekrem'in 
konuşmasına yer verilmeden sadece ora
da konakladığından söz edilmiştir. Ayrı

ca bunların hiçbiri Resül-i Ekrem'in söz
lerini, Şiiler'in anladığı gibi Hz. Ali'nin 
imameti ve hilafeti için bir delil olarak 
değerlendirmemiştir. Aslında Şii gelene
ğinin bu olay münasebetiyle indirildiği-
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ni söylediği ayet (el-Maide 5/67) müfes
sirlerin büyük çoğunluğuna göre çok ön
ce nazil olmuştur. Esasen bu ;iyetin, için
de yer aldığı diğer ayetlerle birlikte ele 
alındığında müslümanlar hakkında de
ğil yahudi ve hıristiyanlar hakkında na
zil olduğu ve onların Hz. Peymımber'e bir 
kötülük yapamayacaklarını ifade ettiği 
anlaşılır (Fahreddin er-Razi, Xl!, 48-49). 

Diğer taraftan Resül-i Ekrem'in hadi
sinde geçen "mevla" ve onunla birlikte 
"veli" kelimeleri "halife" veya "imam" de
ğil "dost, efendi, arkadaş" ınanalarma 
gelir. Birçok ayette Allah ve Resulü'nün 
müminlere, müminlerin de Allah'a ve bir
birlerine dost oldukları ifade edilirken 
hem veli hem de mevla kelimeleri kul
lanılmıştır. Bu durum birçok hadiste de 
görülmektedir (bk M. F. Abdülbakı. el· 

Muccem, "veli", "mevla" md.leri ; Wensinck, 
el·Muccem, "veli", "mevla" md.leri). Bun
dan dolayı sekaleyn hadislerinde yer alan 
mevla kelimesi ayet ve hadisler çerçe
vesinde dost olarak anlaşılmalıdır. Sün
ni kaynaklarına göre bu hadis, çeşitli sa
vaşlarda müşrik akrabalarını öldürdü
ğü için müslümanlar arasında Hz. Ali'ye 
karşı duyulan antipatiyi gidermek ve en 
önemlisi, Yemen seferinde (10/ 631-32) 

ganimetierin paylaştırılması sırasında 

katı davranışları ve berab~rindekileri 

küstürmesi sebebiyle kendisini Hz. Pey
gamber'e şikayet edenleri teskin edip 
müslümanlar arasında kardeşlik ve dost
luğun bozulmasını önlemek amacıyla söy
lenmiştir (mesela bk. Tirmizi, "Menalp.b", 
20; İ bn Kuteybe, s. 42; İbnü'I-ç:sir, V, 228; 

İbn Hamza el-Hüseyni, II, 230). Hz. Ali'nin 
tarunu Hasan el-Müsenna 'ya Resül-i Ek
rem'in, "Ben kimin mevlası isem Ali de 
onun mevlasıdır" sözünü söyleyip söyle
mediği sorulmuş, o da şöyle cevap ver
miştir: "Evet söylemiştir. fakat bununla 
emirliği kastetmemiştir. Eğer maksadı 

bu olsaydı daha açık bir ifade kullanırdı, 
çünkü Resülullah müslümanıarın en fa
sihidir ... Yemin ederim ki Allatı ve Resulü 
halifelik için Ali'yi seçip mü~lümanlara 
idareci yapsalardı ve Ali de bunu yeri
ne getirmeseydi Allah'ın ve Resulü'nün 
emirlerini ilk terkeden o olf.Jrdu" (Ebu 
Bekir ibnü'I-Arabl, s. 185-186, 196). Ehl-i 
sünnet alimlerinin, "Ben kimin mevlası 
isem ... " hadisinden çıkardığı nihai so
nuç, Hz. Ali'yi sevmenin veya ona düş
man olmanın Resül-i Ekrerrı'i sevmeye 
veya ona düşman olmaya yakın bir hü
küm taşıdığı yönündedir (krş. Mahmud 
Şükri el-Alüsi, s. 161). 
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Gadfr-i Hum. Ş if dünyasının 18 Zilhic
ce'de coşku ile kutladığı bir bayramdır. 
Büveyhfler'den Muizzüddevle Ahmed b. 
Büveyh 352'de (963) lrak't a. Fatımfler'
den Muizzüddevle- Lidfnillah 362'de (973) 
Mısır'da bu günü resmibayram ilan et
mişlerdir. 18 Zilhicce. günümüzde de 
halk tarafından İran ' da. her biri Ebü 
Bekir, Ömer ve Osman' ı temsil eden iç
leri balla doldurulmuş üç çöreğin bıçak
lanması suret iyle kutlanır. Onlara göre 
bal üç halifenin kanını sembolize eder. 
18 Zilhicce Nusayrfler tarafından da son 
derece önemli bir bayram kabul edilir 
(El2 ıi ng ı . ll , 994) 
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Iii ETHEM RuHi FıGLALI 

GAFFAR 

(bk. GAFÜR). 
_j 

GAFFARİ 
( ..S)w-. ) 

Ahmed b. M uhammed-i GaWl.rf- i Kazvfnf 

(ö. 975 / 1567) 

L 
İranlı edip ve tarihçi. 

_j 

Muhtemelen 900 (1494 -95) yılında Kaz
vin'de doğdu . VII. (XIII. ) yüzyıldan beri 
tanınan münewer bir aileye mensuptur. 
Ünlü Şafii fakihi ve el-Havi's -sagir mü
ellifi Abdülgaffar b. Abdülkerfm ei -Kaz
vfnf (ö_ 6651 ı 266) onun 'atalarındandı. 
Gaffarf nisbesini Abdülgaffar'dan alı r. 

Bazı alimler, Gaffarf ailesinin sahabeden 
Ebü Zer ei - Gıfarf'den geldiğini ileri sü
rerek nisbeyi Gıfarf şeklinde kaydetmiş

lerdir. Aslen Saveli olan ailesinin Gaffa
rf'den en az 300 yıl önce Kazvin'e gelip 
yerleştiği anlaşılmaktadır. Zira VII. (XII I.) 
yüzyıldan itibaren bu aileden Kazvfnf nis
besini taşıyan beş kiş i Kazvin'de kadılık 
görevinde bulunmuştur. 

Gaffarf'nin aynı zamanda şai r olan ve 
şii rlerinde Visaif mahlasını kullanan ba
bası Muhammed Rey'de kadı olup Safe
vf şehzadelerinden Mirza Şah Hüseyin ile 
münasebeti vardı. Çocukluk ve öğrenim 
dönemleri hakkında bilgi bulunmayan 
Gaffarf' nin eserleri ve üstlendiğ i görev
lerden çok iyi bir tahsil gördüğü anlaşıl
maktadır. Gaffari de babası gibi kadılık 
yapmış ve yine onun gibi Safevi hüküm
dar ve şehzadeleriyle yakın ilişkiler için
de olmuştur. Kaşan ' a yaptığı bir seya-

hatte meşhur şair Muhteşem- i Kaşani ile 
tanıştı. Hayatının sonuna doğru hac fari
zasını ifa etti ve dönüşte Deybül'e (Hin
dist an) gitti. Hintliler arasındaki şöhreti 

ne bakarak onun burada bir süre kaldı

ğı söylenebilir. Deybül'de vefat eden Gaf
farf'nin bazı kaynaklarda 905 ( 1499) ve
ya 965 ( 1557) yı lında öldüğü zikredilir
se de bu doğru değildir. Zira eserlerin
den birini 959'da (1 552), diğerini de 972'
de ( 1565) tamamlamıştır. 

Hint tezkirecil;rinden bir kısmının Hint 
alimlerinden saydığı Gaffari'yi çağdaş

ları ve daha sonraki dönemde yaşayan
lar iyi bir edebiyatçı , alim, hattat ve mün
şi olarak överler ; ancak onun şiirlerin

den sadece bir beyit naklederler. 

Eserleri. 1. Nigaristtin (Tarif]- i Nigtlris
ttln). 959'da ( 1552) tamamlayıp Şah 1. 
Tahmasb'a ithaf ettiği bu eser bazı ta
rihi hikaye ve olayları ihtiva eder. Altı

parmak Mehmed Efendi kitabı N üzhet-i 
Cihan ve Nadire-i Zaman (Nigaristan 
Tercümesi) adıyla Türkçe'ye çevirmiştir 

(Süleymaniye Ktp., ReTsülküttab Mustafa 
Efendi, nr_ 773; Yenicam i, nr_ 907)_ Niga
risttin 1829 ve 1859'da Bombay'da ba
sılmış, ayrıca Murtaza Müderr is - i Gfla
ni tarafından Taril] -i Nigaristan adıyla 
neşredilmiştir (Tahran 1404) z. Cihana
ra . N üsal]-i Cihanara olarak da bilinen 
bu eser, İslam öncesi dönemden 972 
( 1565) yılına kadar gelen muhtasar bir 
umumi tarih olup bir "unvan" ve üç "nü
sah"tan ibarettir. Unvanda dünyanın ya-
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tercümesinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 

Retsü lküttab 

Mustafa Efendi , 

nr. 773) 
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