ALi
ilmi Şahsiyeti. Hz. Ali ashab-ı kirarn
Kur"an. hadis ve özellikle fıkıh
alanındaki bilgileriyle kendini kabul ettirmiş bir otoritedir. Rivayet ettiği hadislerin çoğu fıkhi konulara dair olup
bunları Hz. Peygamber'den ve Hz. EbO
Bekir. Ömer. Mikdad b. Esved ve hanı
mı Hz. Fatıma ' dan duymuştur. Kendisinden de oğulları Hasan. Hüseyin, Muhammed el-Hanefiyye, diğer sahabilerden Abdullah b. Mes'üd, Abdullah b. Abbas. Abdullah b. Ömer, Ebü Hüreyre,
Bera b. Azi b, Ebü Said el-Hudri ve daha
başkaları , ayrıca Ebü'l-Esved ed-Düeli.
EbO Vail Şaklk b. Seleme. Şa'bi, Abdurrahman b. Ebü Leyla ve Zir b. Hubeyş
gibi birçok tabii rivayette bulunmuşlar
dır. Rivayet ettiği hadislerin tamamı
586 ' dır. Bunlardan yirmisi hem Buhari
hem de Müslim'de yer almakta. ayrıca
dokuzu sadece Şal}.ifı-i Bul].ari'de, on
beşi de Şalıfl}.-i Müslim'de bulunmaktadır. ResOl-i Ekrem ile çoğu zaman beraber bulunması sebebiyle rivayet ettiği
hadisler içinde onun şemAil . ine, ibadet
ve dualarına dair olanlar daha çoktur.
Hz. Peygamber zamanında yazdığı ve
devamlı olarak kılıcının kınında taşıdığı
bir hadis sahife• si vardı. Bizzat kendisinin belirttiğine göre bu sahife diyete
dair hükümlerle düşman elindeki bir
esiri kurtarmanın yolları. bir kafir için
müslümanın öldürülemeyeceği, Medine'nin Harem bölgesi sınırları gibi konulardaki hadisleri ihtiva etmekteydi
(Bu ha ri. "'ilim", 39, "Cihad", 17 1. "Cizye",
ı o. 17). Söz konusu sahife, Rifat Fevzi
Abdülmuttalib tarafından muhtevası
tahlil edilerek ŞaJıifetü 'Ali b. Ebi Talib
adıyla Kahire'de yayımlanmıştır (1406 /
1986) Hz. Ali, Kur' an-ı Kerim ile bu sahifenin dışında Hz. Peygamber'den özel
bir talimat almadığını ve başka bir şey
yazmadığını ı sra rla belirtmişti r (bk. Müslim. "Eçl.ahi", 43-45) Hilatet i zama nın da ,
hadislerin dikkatle rivayet edilmesini temin maksadıyla , Hz. Peygamber'e aidiyetini kesin olarak bilmediği hadisleri
nakledenlere, onları ResOl-i Ekrem'den
duyduklarına dair yemin ettirirdi (Tirmizi, "Tefsir", 4). Herkesçe bilinen hadislerin rivayet edilmesi gerektiğini söyler,
bu vasfı taşımayan ve güvenilmeyecek
derecede zayıf olan (münker• ) rivayetlerle meşgul olmayı menederdi.
arasında

Kur'an-ı Kerim konusundaki derin bilgisinden faydalanmak isteyenleri kendisine soru sormaya teşvik eder, ayetlerio nerede ve ne zaman nazil olduğu
nu çok iyi bildiğini söylerdi. Zira Hz.

Peygamber daha hayatta iken Kur'an-ı
Kerim'in tamamını ezberlemiş bulunan
ve onun meselelerine hakkıyla vakıf
olan sayılı sahabilerden biri de o idi. Ne
yazık ki aşırı taraftarları hadis konusunda yaptıkları gibi tefsir ilminde de
ona birçok görüş nisbet ettikleri için.
Kur'an tefsirine dair güvenilebilir pek
az kanaati kaynaklara intikal edebilmiştir. Ondan rivayet edilen tefsire dair
bilgilerin güvenilir üç tarik• i şöyled i r : 1.
Hişam b. Hassan el-Ezdi - Muhammed
b. Sirin - Abide es-Selmani - Ali b. EbO
Talib. z. Abdullah b. Abdurrahman b.
EbO Hüseyin - Ebü't-Tufeyl Amir b. Vasile el-Leysi - Ali b. EbO Talib. 3. Zühri Ali b. Zeynelabidin - babası Hüseyin b.
Ali - babası Ali b. EbO Talib. Talebesi
EbO Abdurrahman es-Sülemi, Ali b. EbO
Talib'den daha güzel Kur'an okuyan birini görmediğini söylemiştir. Ondan arz•
yoluyla kıraat öğrenen diğer tabiiler arasında Ebü'l-Esved ed-Düeli ve Abdurrahman b. EbO Leyla da bulunmaktadır.
Ali b. EbO Talib Yemen'de kadılık yapHz. Peygamber Halid b. Velid'den
sonra onu bu görevle Yemen'e göndermek istediği zaman, kendisi ilmi durumunun böyle bir vazifeyi başarıyla yürütmeye elverişli olmadığını ileri sürmüş , fakat Hz. Peygamber elini onun
göğsüne koyarak kendisini teskin etmiş, Allah Teala ' nın ona doğruyu ilham
edeceğini ve hakkı söyleteceğini belirterek tereddütlerini gidermiş, orada nasıl
hükmetmesi gerektiğini öğretmiştir (Ebü
Davüd, "Akdiye" , 6 ; Tirmizi, "Al_ıkfun", 5 ;
Mü.sned, ı , 83, 88, lll, 136, 149, 156) Veda haccında Hz. Peygamber'le birlikte
haccetmek için Yemen'den yola çıkmış
ve Mekke'de buluşmuşlardır. Onun hukuk bilgisi ve hüküm vermedeki başarı
sı Hz. Ömer tarafından, "En isabetli
hüküm verenimiz Ali idi " şekli nd e ortaya ko n ulmuştu r (Buhari, "Tefsir", 2/ 6) .
Bu sebeple ilk üç halife önemli meselelerde onun fikrini almayı ihmal etmemişlerdir. Diğer sahabiler de görüşleri
nin doğruluğuna inandıkları için hakkında fikir beyan ettiği dini bir meseleyi başkalarına sorma ihtiyacını duymamışlardır. Ashabın en alim simalarından
biri olduğu halde ondan İbn ömer. İbn
Abbas gibi genç sahabilerden daha az
bilgi nakledilmesinin sebebi, hilafet yıl 
larının tamamen savaştarla ve ortaya
çıkan fitneleri bastırmakla geçmiş olması . geniş fıkıh ve tefsir bilgilerini genç
nesillere aktarmaya fırsat bulamaması
dır. ötekilerin bu konudaki en büyük
mıştır.

avantajları .

Hz. Ali'ye nisbette daha uzun
bir ömür yaşamış olmalarıdır. Muhammed Rewas Kal'acfnin derleyip yayım
ladığı Mevsı1 'atü fıkhi 'Ali b. Ebi Talib (Dıma ş k 14031 ı 983. 648 sayfa) adlı
esere bakarak onun İslam hukuku sahasındaki geniş kültürü hakkında fikir
sahibi olmak mümkündür.

Hz. Ali'nin nahiv ilminin esaslarını ortaya koyduğuna dair rivayetin güvenilir
bir kaynağı yoktur. Cifr• ilminin ona
nisbet edilmesi ise tamamen asılsız bir
iddiadır.

Fesahati ve üstün hitabeti ile de tanı
nan Hz. Ali'nin güzel ve hikmetli sözleri kaynaklarda nakledilegelmişti r ; fakat
onun düşünce ve hitabetine has özelliklerden yoksun siyasi-dini görünümlü bazı hitabe ve mektupları şair ve edip Şe
rif er-Radi (ö . 3591 969) tarafından bir
araya geti rilmişti r (bk. NEHCÜ'I-BElAGA).
Şiiler bu eserdeki sözlerin Hz. Ali'ye ait
olduğunda şüphe etmedikleri halde Sünniler bunları haklı olarak tereddütle karşılamakta ve bu rivayetlerin çoğunun
onunla bir ilgisi bulunmadığını kabul etmektedirler. Ali b. EbO Talib'e nisbet
edilen ve birçok şerhleri yazı l an Envarü'l- 'u~ül min eş 'ari vaşiyyi'r-Resı11
adlı divanın da onunla bir ilgisi yoktur.
Divanü emiri'l-mü'mini'n 'Ali b. Ebi
Talib vb. adlarla anılan bu eser birçok
defa basılmıştır (bk Serkis, Mu 'cem, 1,
1354). Aynı şekilde ona nisbet edilen elKaşidetü'z-zeynebiyye, el-Kaşidetü'z

zeburiyye, el-~asidetü'l- cülcülı1tiyye,
M ul].ammes, Cünnetü 'l -esma', Münacat gibi eserler de bulunmaktadır (bk.
Sezgin, 11. 279-281 ). Güvenilir hiçbir kaynakta Hz. Ali'nin herhangi bir eserinden
söz edilmediği gibi onun eşsiz fesahat
ve belagatı yanında bu beyitlerin ona
aidiyetini kabul etmek de mümkün değ il d i r. Ayrı ca Hz. Ali'nin hikmetli sözlerinden d e rl e ndiği ileri sürülen Elf kelime (Beyrut 1329), Emşalü 'I-İmam 'Ali
(İstanbul 1302), Gurerü'l-hikem ve dürerü'l-kilem (Leiden 1774). Mat]ubü
külli talib min kelami 'Ali b. Ebi Talib (Leipzig 1837) gibi kitaplar da bulunmaktadır.

Hz. Ali'nin hikmetli sözlerinden

bazı

ları şunlardır: " İnsanlara aniayacakları
şeyleri (veya hadisleri) söyleyiniz. Aksi
halde Allah ve Resulü'nün yalanlanmasına gönlünüz razı olur mu?" "İnsanlar
uykudadır; öldükleri zaman uyanacaklardır." " Kişi bilmediğinin düşmanıdır."

"Her şey azaldıkça, ilim ise arttıkça kıy
metlenir." "Size en büyük alimin kim ol-
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duğunu

haber vereyim mi? Allah'ın kulonun yasaklarını cazip göstermeyen, Allah'ın verdiği mühlete aldanıp da
onlara ilahi azaptan kurtulduklarını telkin etmeyen ve O'nun rahmetinden
ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir."
larına

Fazileti. Aşere-i mübeşşere • den olan
Hz. Ali'nin f azilet ve menkıbelerine dair
rivayetler, Ahmed b. Hanbel'in de dediği gibi, diğer sahabiler hakkında nakledilen rivayetlerle kıyaslanamayacak kadar çoktur. Bazı ilim ada ml arın a göre,
Hz. Ali'ye muhalif olan Emevf yöneticilerden bir kısmının onun faziletleri hakkında rivayette bu l unan la rı tehdit etmeleri. buna karşılık sahabilerin onunla
ilgili olarak Hz. Peygamber'den duydukları her sözü, gördükleri her olayı azeilikle tesbit etmeye gayret etmeleri bu
rivayetlerin çoğalmasına imkan hazırla
mıştır. Diğer taraftan Siller'le onu batı!
davaları adına istismar eden fırkalar, fazileti konusundaki sahih haberlerle yetinmemişler, daha onun sağlığında, diğer halifelerden üstünl üğüne dair kendisini bile rencide eden hadisler uydurmuşlardır. Nitekim Şif alimlerden İbn
Ebü'l-Hadfd. fezail * ile ilgili uydurma
hadislerin ilk defa Şiiler tarafından ortaya konduğunu ve Ali b. Ebü Talib hakkında pek çok hadis uydurulduğunu söylemektedir (Şerhu Nehci'l·belaga, lll, 26).
Gerek onun gerekse ehl-i beytinin fazileti konusunda Küfeliler'ce 300.000'den
fazla hadis uyduru lduğu na dair rivayet
(İbn Arrak. ı. 407) mübalağalı olsa bile,
bu konuda yine de bir fikir vermektedir. imam Nesaf'yi Hz. Ali'nin faziletlerine dair rivayet edilebilir durumdaki
hadisleri Kittibü'l-ljaşô. 'is ii tatlı <Ali
b. Ebi Tô.lib adlı eserde (Kahire 1308)
toplamaya sevkeden önemli sebeplerden biri, onun hakkında pek çok hadisin uydurul muş olmasıdır. Bununla beraber eserde yer alan Hz. Ali ile ilgili
kırk kadar konudaki 200'e yakın rivayetin hepsi de aynı sağ lam lıkta değildir.
Ahmed b. Hanbel Kitô.bü Feiô.l.li'ş-sa
J:ıabe adlı eserinde (Mekke 1403/ 1983)
Hz. Ali'nin faziletlerine dair rivayetlerden 300 kadarını toplamıştır (ll, 563728) . Eseri neşre hazırlayan Vasiyyullah
b. Muhammed Abbas'ın titiz çalışmala
rından anlaşıldığına göre bu rivayetlerin
eliiye yakını sahih •, pek azı hasen •, on
yedisi mevzu·. geri kalanları da güvenilemeyecek derecede zayıf* tır.
Hz. Ali'nin faziletleri hakkında aşırı Şif
guruplar (Galiyye* ) tarafından uyduru-
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lan hadislerin önemli bir kısmı islamı
ölçülerle bağdaşmayacak mahiyettedir.
Mesela öldükten sonra onun dünyaya
tekrar döneceğine veya öldürülmeyip
hala yaşadığına. onda ilahi bir özellik
bulunduğuna, bulutta gizlendiğine, gök
gürültüsünün onun sesi. ş im şeğin de
kamçısı olduğuna ve Hz. Peygamber'den
sonra onun peygamber olarak gonderileceğine dair rivayetler bu kabildendir.
öte yandan Hz. Peygamber ile Hz. Ali'nin aynı nurdan yaratıldıklarına, meleklerin onlar için yedi yıl istiğfar ettiğine,
Hz. Ali'nin insanların en hayırlısı o ld uğu 
nu inkar edenlerin dinden çıktığına dair
rivayetlerle benzeri pek çok haberin Hz.
Peygamber tarafından söylenınediği muhakkaktır (İbn Arrak, ı, 35 1-3 7 1, 392-407;
ŞevkanT. s. 342-384). Kuran-ı Kerim'deki
"sebll, sırat-ı müstakfm. veslle, hablüllah, el-urvetü'l-vüska, nur, hüda, hadf,
şahid, sıddlk, faruk, iman, islam, rı dvan ,
ihsan. cennet" gibi terimlerle Hz. Ali'nin
kastedildiğini, bazan Hz. Peygamber'e
isnad ettikleri uydurma hadislerle, bazan da İbn Abbas, imam Bakır gibi sahabi ve alimiere nisbet ettikleri yorumtarla ispatlamaya çalışmışlardır (İbn Şe h
raşüb, lll, 71-103) Hz. Ali'ye bağlılıkta islamiyet'le bağdaştırılamayacak tarzda
aşı rı davranan fırkalar içinde onun Hz.
Peygamber'e denk veya ondan üstün olduğuna inananlar bulunduğu gibi, onu
Hz. Peygamber'i nebf olarak gönderen
ilah kabul edenler de vardır (Elr., ı, 845846) Bu sebeple Ali ile ilgili olarak uydurulan haberler birbirinden farklı karakterler arzetmektedir.
Hz. Ali'nin f aziletlerine dair, yukarıda
zikredilenler gibi asılsız olmamakla beraber. muhaddislerin birçoğu tarafından
zayıf olarak değerlendirilen rivayetler
de vardır. Bunlardan biri şöyledir: Bir
gün Hz. Peygamber'e kızartılmış bir
kuş takdim edilmişti. O da Allah Teala'ya, "Bunu benimle yemek üzere en sevdiğin kulunu gönder" diye dua etti. Derken Ali geldi; birlikte yediler (Mübarekfüri, X, 223-225 ; diğer ri vayetleri için b k.
Heysemi , IX, 125- 126; İbn Hacer ei-Askalani, el·fvleta libü'l· ca/iye, IV, 61-63) Hadisin çeşitli rivayetlerinde Hz. Aişe'nin veya Enes b. Malik'in, kendi yakınlarından
birinin bu şerefe nail olmasını istedikleri için kapıya kadar gelmesine rağmen
Ali'yi içeri almadıkla rı, fakat sonunda
onu kabul etmek zorunda kaldıkları anlatılmaktadır. Tirmizi hadisin zayıf (garib) olduğunu söylemektedir. Hz. Ali ile
ilgili olarak hadis alimlerinin üzerinde

en çok tartıştığı r ivayetlerden biri de
..... ~\ ~_.. ~~ • hadisidir. Hz. Peygamber'den sonra ilim ve hikmet kaynağı
nın Ali olduğunu ifade eden bu haber.
• ı.~ L. ....-.J
Ir r1.1\ ;;_:,_..
.. ~~ " veya .. ~\~ b ~~
~L ~.J" gibi değişik lafızlarta da rivayet edilmi şti r. Hz. Ali'nin Resü lullah'tan
gayb* ilmini öğrendiği. ondan manevi
ilimler tahsil ettiği, bu sebeple de ilim
öğrenmek isteyenin mutlaka ondan feyiz alması gerektiği iddiası bu rivayete
dayandınldığı gibi, hilafetin sadece Ali
ve eviadına ait bir hak ve imtiyaz olduğu görüşü de bu ilim telakkisiyle desteklenmektedir. Ancak daha Resül-i Ekrem 'in sağlığında ve sonraki devirlerde
kıraat. tefsir. hadis, fıkıh gibi dinf ilimıedn muhtelif sahabilerden öğren ild iği
bilinmektedir. Bu sebeple ilim kapısının
sadece Hz. Ali olduğunu ileri sürmek
isabetli bir görüş değildi r. Onun Hz.
Peygamber'den özel bir ilim ve talimat
almadığı da -yukarıda belirtildiği üzerekendi ifadesiyle sabittir. Dolayısıy l a bu
hadise dayanarak manevi ilimierin sadece onun vasıtasıyla elde edilebileceği
ni iddia etmek mümkün değildir. Tirmizi hadisin • ~ ~;ı ~ ~~ " rivayetini almış
("Menakıb" , 20), bu rivayetin garfb ve
münker olduğunu ifade etmiştir. ibnü'ICevzf gibi alimler hadisin mevzü olduğunu belirtirken Hakim muhtelif rivayetlerini vererek sahih olduğunu ileri
sürmüş (e l·Müstedrek, ll l, 126- 127). Zehebf ise Hakim'in görüşüne katılmaya
rak mevzü olduğunda hiçbir şüphe bulunmadığını söylemiştir. İbn Hacer her
iki görüşe de katılmayara k hadisin hasen olduğunu ifade etmişti r. el-Burhônü'J-celi ii ta~J.~i intisabi'ş - sı1fiy
ye ilô. <Ali adlı eserinde İbn Teymiyye'ye ve diğer bazı alimiere ağır hakaretler ederek Hz. Ali'ye manevi velayetin verildiğini ispata çalışan Ahmed b.
Muhammed b. Sıddfk ei-Gumarf. söz
konusu hadisin sahih o l duğ u na dair
FetJ:ıu '1-meliki'l- c ali bi-sıhhati hadişi
bôbi medineti'l- <ilm <Ali adıyla bir kitap yazmıştır (Kahi re 1389/ 1969, 11 7
s.) Muhaddislere rağmen bu hadisin
sahih olduğunu kabul eden tasawuf
erbabı , Hz. Ali'nin yoğun hilafet iş l eri
sebebiyle tasawufun e s asların ı geniş
bir şekilde açıklamaya fırsat bulamamış olsa bile bu ilmin esas l arını Hz.
Peygamber'den öğrendiğini. bu esasları
ondan da Ha s an-ı Basri'nin elde ettiğini
ileri sürerler. Hadis alimleri bu görüşe
de karşı çıkarak Hasan - ı Basri'n in Hz.
Ali'yi kısa bir süre görmekle beraber
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ona talebelik etmediğini belirtirler (ibn
Hacer ei-Askalani. Tefı?ibü 't· Tefı?ib, ll,
263-267)

Hz. Ali'nin faziletine dair sahih hadisler de vardır. Aşırı Şii gruplar çok defa
bu rivayetlerle yetinmeyerek onlara çeşitli ilaveler yapmışlar ve böylece ilk halifenin Ali b. Ebü Talib olması lazım geldiği hususundaki iddialarını güçlendirmek istemişlerdir. Bu nevi rivayetlerin
en meşhuru Gadir-i Hum ( ç.:>-..r....ıi. ) hadisidir. Gadir-i Hum'a dair haberlerin en
güvenilir olanı Zeyd b. Erkarn'ın rivayet
ettiği hadistir. Buna göre, Hz. Peygamber Mekke ile Medine arasında bulunan
Hum suyu başında bir konuşma yapmış, Allah'a hemdü senadan ve ashabı 
na bazı öğütlerde bulunduktan sonra
onları vefatını müteakip Allah'ın kitabı
na sarılmaya ve Ehl-i beyt'ine sahip çık
maya teşvik etmiştir (Müslim, "Fe:i:a'ilü'ş-şaJ::ı.abe ",

36; f\1üsned, N, 366-367).

ibn Mace'nin es-Sünen'indeki Bera b.
Azib'den rivayet edilen zayıf bir hadise
göre Hz. Peygamber hacdan dönerken
yolda bir yerde konaklamış, namaz kılı
nacağını ilan ettikten sonra Hz. Ali'nin
elini tutmuş, "Ben müminlere kendi
canlarından daha yakın değil miyim?"
diye sormuş "Evet" cevabını aldıktan
sonra da, "Ben kimin dostu isem bu da
onun dostu dur. Allahım! Onu sevenleri
sen de sev, ona düşman olanlara sen
de düşman ol!" demiştir (i bn Ma ce.
"Mu~addime", ı ı). Şii kaynaklarda ise
bu olay çok farklı bir şekilde verilmektedir. Onlara göre. Hz. Peygamber hac
vazifesini ifa edip Medine'ye dönerken
Ali'yi kendisinden sonra halife olarak
ilan etmesini emreden ayet nazil olmuş, fakat Peygamber bu tebligatı. ashap arasında kargaşanın çıkmayacağı
uygun bir zamanda yapmak düşünce
siyle biraz geciktirmeyi düşünmüş, bunun üzerine sahabiler dağılıp gitmeden
tebliğ etmesi gerektiğine dair ikinci bir
ayet nazil olmuştur. Allah Teala. "Ey
Resul üm! Rabbinden sana indirileni
tebliğ et, eğer bunu yapmazsan. O'nun
elçiliğin i ifa etmemiş olursun; Allah seni insanlardan koruyacaktır" (el-Maide
51 67) ayetini bu maksatla inzal etmiş
tir. Hz. Ali'nin halife tayin edildiğini tebliğ etmekten dolayı kendisine herhangi
bir zarar gelmeyeceğini anlayan Hz.
Peygamber Gadir-i Hum'da konaklama
emri vermiştir. Yüksekçe bir yere çıkıp
Ali'yi sağına almış, yakında rabbine ka vuşacağını belirttikten sonra Allah'ın ki tabı ile Ehl-i beyt'ine sarıldıkları takdir-

yoldan sapmayacakl arını söydaha sonra Hz. Ali'nin pazılann
dan tutarak. "Ben kimin dostu isem bu
Ali de onun dostudur. Allahım! Onu dost
bilen e dost, düşman bilen e düşman ol;
ona yardım edene yard ı m et. onu yardımsız bırakanı da perişan et!" demiş
tir. Öğle namazını kıldırdıktan sonra
Ali'nin emirü'l-mü'minin selamı ile selamlanarak tebrik edilmesini emretm i ş,
Peygamber zevceleri de dahil olmak
üzere kadın erkek bütün sahabiler onu
de

doğru

lemiş,

kutlamışlardır

(A cyanü'ş-Şfca,

ı.

290).

Bu konudaki uydurma rivayetlerden birine göre Hz. Peygamber onun halifeliğini. "Ali benim vasim. kardeşim ve
benden sonraki halifemdir. Onun sözlerini dinleyiniz ve ona itaat ediniz" diyerek ilan etmiş, fakat sahabiler Peygamber' e karşı gelerek bu hadisi gizlemiş
lerdir (Ali el-Karl, s. 433). ibn Kesir Gadir-i Hum olayına dair bazı rivayetleri
es-Siretü'n-nebeviyye'de (IV, 4 14-426).
Heysemi de Mecma cu 'z-zeva'id'de (IX,
ı 03- ı 09) değerlendirmişlerdir. ibn Kesir'in belirttiğine göre (IV, 414) Ta beri.
Gadir-i Hum'la ilgili bütün rivayetleri iki
cilt hacmindeki bir eserde toplamıştır.
Öte yandan Hz. Peygamber'in hilafeti
vasiyet yoluyla Ali'ye tahsis ettiğine dair Şiiler tarafından ileri sürülen rivayetlerin de asılsız olduğunu söylemek gerekir. Nitekim bu iddia Hz. Aişe'ye söylendiği zaman. "Tuhaf şey, Resülullah
Ali'ye ne zaman vasiyet etmiş?" diyerek menfi kanaatini belirtmiştir (Buhari, "Vasiyyet", 1; "Megazi", 83; Müslim,
"Vaşiyyet", ı9)

Hanımlarının bazı işleri

ni idare etmek ve borçlarını ödemek
üzere ona vasiyette bulunmasının ise
(Heysemi. IX, 11 2-114) bu manadaki vasiyetle ilgisi yoktur. Hz. Ali'nin hücresi
dışında . ashab-ı kirama ait olup da
Mescid-i Nebevfye bakan bütün kapıla
rın kapatılması konusundaki hadislerden (b k. Tirm izi. "Menalpb", 20; f\1üs ned,
1, 175; ll, 26, IV, 369; Heysemi, IX, 114115) hareketle Hz. Peygamber'in onu
zımnen halife tayin ettiği manasını
çıkarmak da doğru değildir. Zira Ali'ye
ait hücrenin diğer hücreler gibi dışarıya
da açılan bir kapısı bulunmadığı için
onun mescide bakan kapısına dokunulmamıştır. Hz. Peygamber'in, "Ey Ali!
ikimizden başkasının cünüp olarak bu
mescidde yürümesi doğru değildir" (Tirmizi, "Mendlp.b", 20) demesinin sebebi
de tıpkı Hz. Peygamber gibi mescidin
bitişiğinde oturmasından dolayıdır. Resüt-i Ekrem bu hadiseden yıllarca son-

ra. vefatından birkaç gün önce Hz. Ebü
Bekir'in hücresi dışındaki kapıların ka patılmasını emrettiğine göre (BuharT,
"Salat", 80, "Feia'i!ü ashabi'n-nebi", 3.
" Menakıbü'l-enşar", 45). bu hadisten iddia edilen mananın çıkarılmas ı mümkün değildir.
Sahih olmakla beraber aynı şekilde
istismar edilen hadislerden biri de Resüt-i Ekrem'in Hz. Ali'ye hitaben söylediği, " .!L. \;~ ._;... ..::..;1 ~ Sen bana bağlı
sm. ben de sana " (Bu harT. "Sulh", 6.
"Megazi", 43) hadisidir. Buharf'nin kaydettiği rivayete göre. Hz. Peygamber
hicretin 7. yılında yaptığı umreden sonra Mekke'den ayrılırken Hz. Hamza'nın
kızı. "Amcacığım. amcacığım !" diye ağ
layarak Hz. Peygamber'in arkasından
koşmuş. Ali onu alıp Hz. Fatıma'nın bulunduğu mahfeye koymuştu. Medine'ye
vardıklarında Hz. Ali ile kardeşi Ca'fer
ve Zeyd b. Harise'den her biri çocuğu
himayelerine almak istemiş, Hz. Peygamber, "Teyze anne sayılır " diyerek
çocuğu teyzesiyle evli olan Ca'fer'in himayesine vermişti. Sonra da onların bu
insani hareketini takdir etmek ve gönüllerini almak için Hz. Ali'ye soy. sıhri
yet ve karşılıklı muhabbet gibi sebeplerle birbirlerine olan yakınlıklarını ima
ederek. "Sen bana bağlısın. ben de sana" demiş; Ca'fer'e. "Sen hem yaratılış
hem de huy bakımından bana benzersin" buyurmuş; Zeyd'e de. "Sen bizim
kardeşimiz ve dostumuzsun " diye iltifat
etmişti. Görüldüğü üzere Resülullah bu
sözleri Hz. Ali'ye vesayetle ilgisi olmayan bir münasebetle söylemiştir. Bu hadisin farklı bir rivayeti Tirmizi'nin esSünen 'inde bulunmaktadır ("Menakıb",
20) Buna göre. Yemen Seferi'nden dönen Ali'yi. bu sefere katılan sahabflerden dördü bazı davranışları sebebiyle
Peygamber'e şikayet etmek istemiş. o
da. "Ali'den ne istiyorsunuz?" diye üç
defa çıkıştıktan sonra. "Ali bendendir.
ben de ondan; benden sonra o bütün
mürninterin velisidir" buyurmuştur. Bu
hadisteki, "Benden sonra o bütün müminlerin velisidir" ifadesi. Şifl e r ' e göre
Ali b. Ebü Talib'in Hz. Peygamber'den
sonra halife olacağını gösterir. Halbuki
Tirmizi bu hadisi sadece bir ravinin rivayet ettiğini ve bir başka tarikle geldiğine vakıf alamadığını söylemiştir. Gerek bu senedde gerekse Ahmed b. Hanbel'in Müsned'indeki (IV, 437) senedde
Ca'fer b. Süleyman ed-Dubai adlı aşırı
Şii bir ravi vardır. "Muaviye'nin adı anı 
lınca ona hakaret eden. Ali'nin adı anı-
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lınca oturup ağlayan" (İbn Hacer ei-Askalani, Tefı?ibü't-Tefı?ib, II, 97) bu ravi sebebiyle hadis zayıftır. Gerçi aynı hadisi
Ahmed b~ Hanbel değişik bir senedie de
rivayet etmektedir (N, 356). Fakat bu
senedde de Eclah el-Kindi adlı bir başka
Şii vardır (Zehebi, Mfzanü'l-i 'tidal, ı, 79).
Hadisin diğer rivayetlerinde "benden
sonra" ifadesinin bulunmayışı (bk. Müs-

ned, 1, 84,1 18,119,152, 331; IV, 281,368,
370, 372; V, 347,366, 419), bu ilavenin iki
Şii

kanaatine ağır
Söz konusu ifade
sahih olsa bile Hz. Peygamber'in Ali b.
Ebü Talib hakkındaki dedikoduları ortadan kaldırmak maksadıyla bunu söylediği açıktır. Zaten onun bir dedikodu,
bir anlaşmazlık veya itikadı zedeleyecek
bir yanlış anlama karşısındaki tutumu
hep böyle olmuş. daima olayları anında
yatıştırma cihetine gitmiştir.
raviden

kaynaklandığı

lık kazandırmaktadır.

Sahih olduğu halde istismar konusu
edilen hadislerden bir diğeri de şudur:
Hz. Peygamber Tebük Seferi'ne giderken Ali'yi Medine'de yerine vek.il olarak
bırakmış, fakat onun kadınlarla ve çocuklarla kalıp savaşa katılmamaktan dolayı şikayetçi olduğunu görünce, "Harün'un Müsa'ya yakınlığı ne ise senin de
bana yakınlığın öyledir; yalnız benden
sonra peygamber gelmeyecektir" buyurmuştur (Buhar!, "Feza'ilü aş:t:ıabi'n
nebi", 9. "Megazi", 78; Müslim, "Feza 'ilü'ş-şai:ıabe", 30-31). Hz. Müsa ile Harün
arasında kardeşlik ve nübüwet yakınlı
ğından başka Tür'a çıktığı sırada belli
bir zaman için Beni İsrail'i idare etmek
üzere Harün'un Müsa'ya vekalet etmesi
münasebeti vardır. Söz konusu hadiste
Hz. Peygamber nübüwet yakınlığının imkansızlığını belirtmiştir. Geride nesep
yakınlığı ve savaşa katılmayan Medine
halkını belli bir zaman için idare etmek
üzere Hz. Peygamber'e vekalet etme işi
kalmıştır. Nitekim Peygamber'in diğer
seferlerinde aynı görevi diğer sahabiler
ifa etmiştir. Buna rağmen söz konusu
hadis, Hz. Peygamber'in vefatından sonra hilafetin Hz. Ali'ye ait olacağına dair
Şia'nın ileri sürdüğü iddiaların önemli
dayanaklarından birini teşkil etmiştir
(bu konudaki diğer rivayetler için bk. HeysemT. IX, 109-ı 1 1).
Hz. Ali'nin faziletine dair en güvenilir
rivayetlerden biri de şöyledir: Hz. Peygamber Hayber kuşatması sırasında ,
sancağı bir gün sonra Allah ve Resulü'nü seven birine vereceğini ve zaferin
onun eliyle kazanılacağını söylemişti. Bu
müjde ömer b. Hattab'ı bile heyecan-
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landırmış, fakat Hz. Peygamber sancağı
Ali b. Ebü Talib'e vermiş ve fetih gerçekleşmişti (Buhar!, "Cihad", ı 02, 12 ı,
143, "Feza 'ilü aşhil.bi'n-nebi", 9 ; Mü sli m, "Feza 'ilü'ş-şahabe", 32-35) Bir diğer
sahih rivayet de Hz. Peygamber'in. Ali
b. Ebü Talib'i ancak müminlerin sevebileceğine, ona sadece münafıkların kin
besleyeceğine dair hadisidir (Müslim.
"İman", ı 3 ı). Hz. Peygamber' e ilk inananlardan biri olması. onun evinde ve
himayesi altında büyüyüp yetişmesi. en
sıkıntılı günlerinde yanıbaşında bulunması, ayrıca hem amcaıadesi hem de
damadı olması gibi sebeplerle Resül-i
Ekrem'in Hz. Ali'yi gönülden sevmesi ve
ona diğer sahabilerden farklı iltifatlarda
bulunması tabiidir. Bütün bunlar onun
faziletli bir sahabi olduğunu göstermekle biriike İslam dini için büyük hizmetler ifa eden ve Hz. Peygamber'in çeşitli iltifatlarına mazhar olan Hz. Ebü
Bekir, Ömer ve Osman gibi büyük sahabilerin üstünlüklerine gölge düşür
mez ve bu tür haberlerin sahih olanları
bile hilafet için delil teşkil etmez.

Hz. Ali'nin faziletleriyle ilgili rivayetleri bir araya toplama arzusu ilk asırlar
dan beri Sünni, Şif birçok müellifi bu
sahada eser vermeye sevketmiş, onun
muhtelif gazvelerdeki kahramanlıkları
nı ve daha başka özelliklerini ele alan
çalışmalar büyük bir yekün tutmuştur.
Fuat Sezgin, konuyla ilgili olarak ilk devirlerden günümüze kadar yazılan eserlerin belli başlılarını tesbit etmiştir (GAS,
II, 278-279).

Hat

sanatında

çok

müsenna ·ya AW

yazılmış

olan Aziz Efendi'nin celi-sülüs

levhası (Ekrem Hakkı Ayverd ı hat koleksiyonu )
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