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için yeterlidir (Ebcedü'l-'ulam, Il, 403). As
lında şer'i delillerden hüküm çıkarmanın 
yollarını öğreten, dolayısıyla ictihad mele
kesi kazandırması beklenen fıkıh usulü 
amacından uzaklaşarak müctehid derece
sindeki fakihleri mukallit durumuna düşü
ren, naslardan uzaklaştırıp re'ye mahkUm 
eden ve yalnızca eskilerin görüşlerini ak
taran bir ilim haline gelmiş, kuralları tartı
şılmaz, kesin doğrular olarak telakki edilir 
olmuştur. İrşfıdü'1-fu]J.Cılün muhtasarı olan 
ljuşu1ü'1-me'mı11 adlı eserinin girişinde 
Şevkani'nin bu konudaki eleştirilerini aynen 
tekrarlayan Sıdd1k Hasan Han (Huşülü 'l

me'mül, s. 3-6; Şevkanl, s. 15-16), ansiklo
pedik bir nitelik taşıyan Ebcedü '1-'ulCım'

da ise fıkıh usulü hakkındaki genel kana
atleri aktarır ve yalnızca Ehl-i hadis'in bu 
alanda zayıf kaldığı iddiasına itiraz ede
rek en iyi fıkıh usulü eserinin Şevkani'nin 
kitabı olduğunu vurgular (II, 70-78) . Bir di
ğer eleştiri konusu da bazı tabakat müel
liflerinin mezhep taassubuyla kendilerin
den olmayanları öyleymiş gibi gösterme
leridir. Esasen mezhep imamlarının çoğu 
mukallit olmayıp müstakil görüşlere sa
hip müctehidlerdir; ancak fitne endişesiy
le başkasına intisap etmeyi veya bir mez
hebe nisbet edilmelerini kabullenmek du
rumunda kalmışlardır (a.g.e., II, 404-405). 

İcma ve kıyas konusunda DavCıd ez-Za
hiri ve Şevkani'nin çizgisini sürdüren Sıd
dlk Hasan Han'a göre sahabe icmaı hüc
cet olmakla birlikte mutlak olarak icmaı 
ve kıyası şer'! delil kabul etmenin hiçbir 
dayanağı yoktur. Ayrıca sahabeden sonra
ki nesillerde icmaın gerçekleşmesi aklen 
imkansız olduğu gibi fiilen de vaki değil
dir. Bu yüzden inkarı küfrü gerektirmez 
(a.g .e. , Il, 405; Huşülü'l-me'mül, s. 66-74; 

el-İk lfd, s. 279, 294-305). Kıyası reddeden 
Nazzam ve DavCıd ez-Zahiri gibi alimierin 
doğru anlaşılması gerektiğini belirten Sıd
dlk Hasan Han fıkhl kıyası kesin şekilde red
deder. Ancak nassın kapsamına girmekle 
birlikte açıkça zikredilmeyen hususların 
nassa ilhakı niteliğindeki istidlal türleri
nin . kıyas olarak nitelendirilmesinin yanlış 
olduğunu, bir mezhebe taassup derece
sinde bağlı olmayan fakihlerin bütün fık
hl meselelerin hükmünü bu yolla Kur'an 
ve Sünnet'te bulabileceklerini belirtir. Al
lah'ın dinini tamamladığını ifade eden ayet
ler buna işaret etmektedir (Huşülü'l-me'
mül, s. 159-160; el-İklfd, s. 315-317). Fıkhl 
görüş ve fetvalarında sık sık istishabü 'I-hill 
ilkesine başvuran Sıddlk Hasan Han, mas
lahatlar ve ahkamın değişmesi hususunda 
daha ziyade Şah Veliyyullah edcDihlevl'nin 
eserlerine atıfta bulunur. 
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Sıddlk Hasan Han'ın fıkıh anlayışı ve gö
rüşlerinde XIII. (XIX.) yüzyılın müceddidi ve 
asrın müctehidi olarak nitelendirdiği Şev
kani'nin önemli etkisi vardır. Fetvalarında 

genellikle onun görüş ve yaklaşımlarını ak
tarır (Delflü't-talib, s. 6). Fıkıh alanındaki 
eserlerinin bir kısmı onun eserleri üzeri
ne yapılmış şerh ya da ihtisar çalışmala
rıdır. Ayrıca Şah Veliyyullah ed-Dihlevl, Ta
kıyyüddin İbn Teymiyye, İbn Kayyim el
Cevziyye, İbn Hacer el-Askalanl, Ferra el
Begavl ve Muhammed b. Abdülvehhab da 
sık sık görüş ve eserlerine başvurduğu 
illimlerdir. Alimierin kısa biyografilerine yer 
verdiği Ebcedü'1-'u1Cım'da Şevkanl. İbn 
Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye ve İbn 
Abdülvehhab'a oldukça uzun yer ayırma
sı dikkat çekicidir. Her ne kadar kendi ki
taplarında delile dayalı bir fıkıh anlayışını 
benimsediğini, bu yüzden geçmiş fukaha
nın görüşlerine delillerle irtibatı açısından 
güçlü ya da zayıf olduklarını göstermek 
amacıyla yer verdiğini belirtmişse de (De
lflü't-talib, s. 10; er-Rauzatü'n-nediyye, 1, 
49) çağdaşları tarafından Şevkani ve İbn 
Teymiyye'yi taklit edip delillerinin zayıflı
ğına bakmaksızın onların görüşlerini ay
nen benimsediği belirtilerek eleştirilmiş
tir. Eleştirenierin başında Dihlevl ekolüne 
mensup Hanefi hadis alimi Abdülhay el
Leknevl gelir. Sıddlk Hasan Han'a saygı gös
termekle birlikte görüşlerini tenkit ama
cıyla pek çok eser kaleme alan Leknevl, 
eleştirilerinin onu çok rahatsız ettiğini ve 
görüşlerini inatla savunmaya teşvik ettiği
ni öğrenince bu konuda bir şey yazmama
ya karar verir. Ancak Sıddlk Hasan Han'ın 
yakın arkadaşlarından birinin Ebfı Abdün
nasir takma adıyla kendisine yönelik bir 
reddiye yazması üzerine (Şifa' ü'l-'ay 'am
ma euradehü 'ş-Şeyl] 'Abdüll:ıay, Delhi 
1297) o da İbrfızü '1-gayyi'1-vfı]fi' ii Şi
ta'i'1-'ay adlı bir kitap yazarak (Salah Mu
hammed Ebü'l-Hac tarafından Nakdü ev
hami Şıddlk Hasan /jan adıyla neşredil
miştir, Arnman 1421/2000) Sıddlk Hasan 
Han'a yönelik eleştirilerini özetler ve bu 
karşılıklı reddiyeler Leknevl'nin vefatına ka
dar devam eder (Leknevl, s. 13-18; Veliy
yüddin ed-Nedvl, s. 304-309). Hz. Peygam
ber'in kabrini ziyaretin bid'at olduğu, kas
ten terkedilen namazların kaza edilmeye
ceği, başkasının küçük ya da büyük abctest 
bozduğu durgun sudan abctest alınabile
ceği, ticaret mallarından zekat verilmeye
ceği gibi fıkhl görüşlerinin yanı sıra Sıddlk 
Hasan Han'ın başta EbCı Hanife olmak üze
re birçok alim hakkındaki olumsuz kanaat
leri ve eserlerinde aktardığı tarihi malCı
mat da eleştiri konusu olmuştur. Ebfı Ha-

nlfe ve mezhebine yönelik ağır ithamlar
da bulunmasına rağmen namazlarını Ha
nefıler gibi kılmasını hayretle karşılayan Ab
dülhay el-Hasenl'nin onun yakın arkadaşı 
Zülfikar Ahmed el-Hüseynl el-Malevi'den 
aktardığına göre Sıddlk Hasan Han, ölü
müne yakın fıkıh ve tasavvuf imamları hak
kındaki olumsuz kanaatlerinden dolayı töv
be etmiş, bu pişmanlığını, Abdülkadir-i Gey
lani'nin Fütıl]J.u'l-gayb adlı eserinin Urdu
ca çevirisi olan son kitabı Ma]ftilfıtü'1-i]J.
sfın ve ma]fiimfıtü '1- 'irffın'ın son kısmın

da ifade etmiştir (Abdülhay el-Hasenl, VIII, 
191-193). 
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İtikadi Görüşleri. Tefsir, hadis, fıkıh ve 
akaide dair eserler yazan Sıddlk Hasan Han, 
itikadl görüşleri ve din anlayışıyla dikkat 
çeken son devir Hindistan alimlerindendir. 
Ehl-i sünnet kelamının Eş'ariyye ekolünü 
benin:ısediğini söylemekle birlikte ( ed-Df
nü'l-l]aliş, I, 143-146) ilahlsıfatlar mesele
sinde Selefiyye'nin görüşlerini savunmuş 
(Katfü 'ş-şemer, s. 4 7), bütün mezhepleri 
Kur'an ve Sünnet' e dönmeye davet etmiş
tir. Matürldiyye ile Eş'ariyye mensupları

nın başlangıçta birbirini dalaletle itharn 
ettiğini belirten Sıddlk Hasan Han, sonun
da bu iki Sünni mezhep arasında önemli 
bir fark bulunmadığı anlaşılınca uzlaşma
nın gerçekleştiğini belirtir ( ed-Dfnü '1-l]aliş, 
III, 34-35; ljabf'etü'l-ekuan, s. 49) . Dini dü
şüncesinde İbn Teymiyye, İbn Kayyim el
Cevziyye, Şah Veliyyullah ed-Dihlevl ile Şev
kani'den etkilenmiştir. XIX. yüzyılın sonun-



da Hindistan Ehl-i hadis ekolünün önderi 
kabul edilen Sıddik Hasan Han, Vehhabi
lik'le itharn edilmişse de bu husus daha 
çok bazı tasawuf ve tarikat erbabının ha
tah tevessül anlayışlarını, şeyhlerden veya 
kabirierinden yardım beklemek gibi tevhi
de aykırı inanç ve davranışlarını, ayrıca bü
tün bid'at ve hurafeleri eleştirmesinden 
kaynaklanmıştır. 

Sıddik Hasan Han, bir taraftan dini ko
nularda bilgiler üretip bunları savunmayı 
ve İslam'a yönelik eleştirileri reddetmeyi 
en büyük cihad sayarken (Fetf.ıu'L-beyan, 

XII, ı 60) diğer taraftan kelam ilmini eıeş
tirmiş; akli bilgiler konusunda farklı gö
rüşler benimsedikleri için kelamcıların çe
lişkiye düştüklerini, sıfatiara dair nasları 
belirledikleri bu çelişik ilkelerin ışığında yo
rumladıklarını. nitekim Fahreddin er-Raz'i 
ve Şevkani gibi bazı alimierin hayatlarının 
belli bir döneminden sonra keıam yönte
minin yanlışlığını itiraf ettiklerini ileri sür
müştür (a.g.e., IX, 333-334: DelflüHalib, 
s. ı 3-2 ı) . Tasawuf erbabını da Hz. Pey
gamber'i vesile edinerek Allah'a dua et
mekten ibaret olan (Tirmizi, "Da<avat", I ı 8: 
İbn Mace, "i~e" , 189) meşru tevessül sı
nırlarını aştıkları. salihlerin kabirierini iba
det yeri haline getirdikleri. vahdet-i vücud 
nazariyesini benimsedikleri ve diğer ilahi 
buyruklara itaat etmeden sadece Allah'ı 
zikretmekle müslümanın kurtuluşa ere
ceği zannını uyandırdıkları vb. gerekçele
re dayanarak şiddetle eleştirip tekfır et
miştir (DelflüHalib, s. 283). 

Başta uluhiyyet olmak üzere itikadl ko
nularda Selefiyye'den etkilenen Sıddlk Ha
san Han'ın akaide dair dikkati çeken gö
rüşleri şöylece özetlenebilir: Allah'ın varlı
ğı ve birliği konusunda Kur'an'da belirti
len kesin akli deliller kelam veya felsefe
de geliştirilen kanıtiara ihtiyaç hissettir
meyecek yeterliliktedir. Bu deliller evrenin 
oluşumu ve işleyişiyle insanın fizyolojik ve 
zihnl niteliklerinin, bilgi, kudret ve irade 
sahibi yüce bir yaratıcı olmaksızın vücut 
bulamayacağı gerçeğini ortaya koyar (Fet
f.ıu'l-beyan, I, 327-329: XIII, 197-198; Deli
lü'Halib, s. 36-38) Tevhidin esası uluhiy
yet niteliklerini Allah 'tan başka herhangi 
bir varlığa nisbet etmemektir, aksi bir tu
tum şirke düşmeye yol açar. Nitekim Ehl-i 
kitap'tan Hz. lsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu 
ileri sürenler şirke düşmüştür. Salih mü
minlerin kabirierini ibadet yeri haline ge
tirmek, her şeyin Allah'tan geldiğine inan
mak yerine sebeplere bel bağlamak, Hz. 
Peygamber'e tanrısal özellikler 1 uluhiy
yet izafe eder biçimde ona beşer üstü se
viyede saygı göstermek ve vahdet-i vü-

cud nazariyesini benimsernek de bir tür 
şirktir (DelilüHalib, s. ı 10-1 ı 7: ed-Dinü'L
baliş, I, 59; rı , 273-274; Neylü'l-meram, I, 
146). 

Allah zatıyla yaratılmışların arasında de
ğil en yüksek olan yedinci göğün üstün
dedir; fakat ilmi, kudreti, hakimiyeti, rah
meti ve ihsanıyla yarattıklarına yakındır. 
Firavun'un Allah'ı göklerde araması, Hz. 
lsa'nın Allah'a yükseltilmesi, meleklerin 
ölen müminlere ait ruhları gök kapılarını 
aşıp ilahi huzura çıkarması vb. hususları 
ifade eden açık anlamlı naslar bunun kanı
tıdır. Ancak Allah'ın zatıyla en yüksek gö
ğün üstünde bulunması bir maddi varlı
ğın uzay boşluğunda yer tutmasına ben
zetilemez (Fetf.ıu'l-beyan, IV, 159, 374-375; 
XII I, 398: Delilü'Halib, s. 26-27; ~atfü'ş
şemer, s. 39). Yed, vech, kabza, ityan gibi 
haberi sıfatiarın dil kurallarına göre te'vil 
edilmesi mümkündür (Fetf.ıu 'l-beyan, I, 

42 I -423: XII, 142- I43) Adil olan Allah, kul
larını emirlerine isyan etmeye zorlamaz ve 
üstesinden gelemeyecekleri bir yüküm
lülük altında bırakmaz. Ancak Allah üm
mü'l-kitabda yazılanları insanın davranış
Iarına göre değiştirir ve bu değiştirme ka
derin kapsamı içinde olur. Kadere inan
mak başa gelen kötü olayların acısını ha
fifletir, kin ve haset duygularını yok eder 
(a.g.e., V, 318; VII, 69-70; XIII, 308: Delflü't
talib, s. 24: ed-Dinü 'l-f]aliş, lll, 155: ~atfü'ş
şemer, s. 84-86). Allah ezell olan ilminde 
her sonucu bir sebebe bağlamıştır. Bu 
sebeple iyilik yapmak ömrü arttırır, kö
tülük yapmak ise ömrü azaltır ve bu du
rum kaderle çelişmez (Fetf.ıu'l-beyan, IV, 
343-352: Xl, 230-231). Allah'ın insanı sap
tırması. ona inkarcılığı karşılığında verdi
ği bir ceza, hidayete erdirmesi ise iman 
etmesine karşılık lutfettiği bir mükafat
tır (a.g.e., XII. 354). Resulullah'ın isra ve 
mi'rac mucizelerinin bedenle ve uyanık hal
de gerçekleştiği sahih rivayetlerle sabit olup 
bunu inkar etmek dinden çıkmayı gerek
tirir. 

Kur'an'da ve sahih hadislerde kişinin ber
zah aleminde azap veya nimet göreceğine 
dair açık bilgiler yer almaktadır. Kabirie
re gidip ölüler için dua etmek sünnet ol
makla birlikte mezarlıkta Kur'an okumak 
bid'attır. Ruhun mahiyetini bilmek müm
kün değildir. Kur'an'da nefis kelimesi "ruh" 
manasında kullanılmıştır. Naslardan açık
ça anlaşılacağı üzere cehennem azabı ebe
dldir. İbn Teymiyye ve İbn Kayyim ei-Cev
ziyye'nin naslardan cehennem azabmm so
na ereceği hükmünü çıkarmaları ise indi 
yorumdan ibarettir (a.g.e., VI, 249-253: Xl, 
334-356: Delilü'Halib, s. 232) 
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Sonunda insanı helak olmaktan kurtar
dığı için Allah'a iman etmek en yüksek ita
attir, Allah'ı inkar etmek veya O'na şirk 
koşmak ise isyanların en büyüğüdür. İman 
tasdik itibariyle güçlü veya zayıf olabilir. 
Ölüm anında melekleri müşahede eden 
insanın iman ve tövbe etmesi geçerli de
ğildir. İman altı esasta toplanmışsa da 
bunların her birine dahil bulunan başka 
iman konuları da vardır. Mesela Kur'an'
da, anlaşmazlığa düşülen konularda Al
lah'a ve resulüne (Kitap ve Sünnet) başvur
mak imanın bir gereği olarak zikredilmiş
tir (en-Nisa 4/59) Aslında İslamiyet açı
sından insandan istenen dini hayat inan
mak, inandığını açıklamak ve inancını ey
leme dönüştürmek şeklinde üç boyutlu bir 
içeriğe sahiptir. Bununla birlikte Ebu Ha
nlfe'nin irca görüşü sünnete aykırı değil
dir. Çünkü Ehl-i sünnet günah işieyenin 
dinden çıkmış olmayacağı hususunda ic
ma etmiştir. Ehl-i kitap olmalarına rağ
men yahudiler ve hıristiyanlar Hz. Peygam
ber' e ve getirdiği vahye inanmadıkları için 
Kur'an'da kafir olarak nitelendirilmiştir 
(Fetf.ıu'l-beyan, I, 354-355: lll , 283-284: N, 
284-286: DelilüHalib, s. 263-264). 

Mezhebin din yerine konulmaması, de
ğişik ilmi görüşlerden faydalanılması. di
ni problemierin Kur'an ve sahih sünnete 
baş vurularak ve ictihad edilerek halledil
mesi gerektiği gibi görüşleriyle Sıddlk Ha
san Han'ın yeni dönem İslam düşüncesi
nin öncüleri arasında yer aldığını, ancak 
bazı akaid meselelerinde muhalif mezhep 
mensuplarını ve Sufiyye'yi tekfirederken 
Selefiyye'yi taklit ettiğini söylemek müm
kündür. İtikadl görüşleri Ahter Cemal Lok
man tarafından es-Seyyid Şıddi]f lfasan 
ljô.n el-Kannevci: Arô.'ühü 'l-i'ti]fiidiy
ye ve mev]fıfuhu min 'a]fideti's-Selef 
(Riyad ı 41 7/ 1996) adlı doktora tezinde in
celenmiştir. 
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Hz. Ebu Bekir' e 
(ö. 13/634) 

nisbet edilen bir tarikat. 
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Hz. Ebu Bekir'den geldiği kabul edilen 
tarikata Bekriyye veya onun Sıddlk laka
bına nisbette Sıdcfikıyye adı verilmiştir. Ebu 
Bekir'e ulaşan silsiteterin ilk yazılı örnek
lerinden biri, Abdülhali~-ı Gucdüvanl'ye (ö. 

575/1179) nisbet edilen Ma]famô.t-ı Yu
suf-ı Hemedô.ni adlı eserde görülür. Bu 
eserde Gucdüvanl'nin şeyhi Yusuf el-He
medanl'den şu sözler nakledilir: "Bu zikir 
telkini önce Hz. Ebu Bekir'in gönlüne ol
muştur. Ondan Selman-ı Farisi'ye ulaşmış, 
ondan Ca'fer es-Sadık'a, ondan Bayezld-i 
Bistaml'ye, ondan Ebü'l-Hasan el-Haraka
nl'ye, ondan büyük şeyh Ebu Ali el-Farme
di'ye ve ondan da bana ulaşmıştır" ( Risale-i 
Şa}:ı.ibiyye, s. 81) . Hacegan tarikatı şeyhle

rinden Muhammed b. Ahmed el-Buhar! ta
rafından VIII. (XIV.) yüzyılın başlarında ya
zıldığı tahmin edilen Meslekü '1-'ô.rifin ad
lı eserde de aynı silsite tekrarlanmış, ayrı
ca Hz. Peygamber'e nisbet edilen, "Allah 
Teala benim kalbime ne dökmüşse ben de 
onu Ebu Bekir'in kalbine döktüm" şeklinde
ki rivayet nakledilmiştir (Ali el-Karl, s. 454). 

Bahaeddin Nakşibend'in müridierinden 
Muhammed Parsa Risô.Ie-i Kudsiyye ad
lı eserinde bu silsileye yeni bir düzenleme 
getirmiş, Ca'fer es-Sadık ile Selman-ı Fa
risl'nin arasında Kasım b. Muhammed b. 
Ebu Bekir es-Sıddlk'ın bulunduğunu be
lirtmiş, ayrıca Bayezld-i Bistaml'nin Ca'
fer es-Sadık' ı, Ebü'l-Hasan el-Harakanl'
nin Bistaml'yi dünya hayatında görmedi
ğini ve bunların üveysl yolla birbirinden 
feyiz alıp terbiye gördüklerini ifade etmiş
tir. Bahaeddin Nakşibend'in bir diğer mü
ridi Ya'küb-i Çerhl de Risô.le-i Ünsiyye 
adlı eserinde Ebü'l-Kasım Kürreganl'yi (ö. 

450/1058) Ebu Ali el-Farmedl ile Ebü'l-Ha
san el-Harakani'nin arasına yerleştirerek 
yeni bir ilave yapmıştır. 

XVI. yüzyılda Semerkant'ta bazı Kübre
viyye tarikatı mensupları, meşhur tarikat
ların Hz. Ebu Bekir yoluyla değil Hz. Ali yo-
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luyla sonraki nesillere aktarıldığını söyleye
rek Nakşibendller'in Sıddlki silsilesine ima 
yoluyla itiraz etmişlerdir. Bu itiraz, bazı 
Nakşibendl mensuplarını Sıddlki silsileyi 
savunmak için yeni rivayetlerin arayışına 
itmiş olmalıdır. Nitekim Muhammed b. 
Hüseyin el-Kazvinl 978'de ( 1570) Dımaşk'

ta kaleme aldığı Silsilenô.me-i ljô.cegô.n-ı 
Na]fşibend adlı eserinde ResUl-i Ekrem'in 
Medine'ye hicret ederken Sevr mağara
sında Hz. Ebu Bekir'e diz üstü ve gözleri 
kapalı olarak kalbi zikri üç defa telkin et
tiğini ve Nakşibendller'in esas aldığı Sıd
dlki silsitenin bu şekilde doğduğunu söy
leyerek konuya yeni bir izah tarzı getirmiş
tir. Hadis ve tarih kitaplarında, tasawuf 
klasiklerinde ve hatta ilk dönemde yazı

lan temel Nakşibendl kaynaklarında bu
lunmayan bu rivayet sonraki dönem Nak
şibendl çevrelerinde çoğunlukla kabul gör
müşse de bir Nakşibendl şeyhi olan Ka
zanlı Şehabeddin Mercan!, Hz. Ebu Bekir 
yoluyla geldiği söylenen silsitenin ilmi te
meli bulunmadığını ifade etmiştir. 

Diğer birçok tarikatın aksine Hacegan ve 
onun devamı olan Nakşibendl mensupları
nın silsitelerini Hz. Ebu Bekir'e bağlama
ları bu tarikatın doğup yayıldığı Mavera
ünnehir ve özellikle Buhara bölgesinin ka
rakteristik yapısı ile açıklanabilir. Sünni mu
hitlerde ashabın en üstünü olarak Hz. Ebu 
Bekir kabul edilirken Şiiler, ResUl-i Ekrem'
den sonra ilk halifenin Hz. Ali olması ge
rektiğini, çünkü onun diğer halifelerden 
daha üstün olduğunu iddia ediyorlardı. 
Sünni-Şii tartışmalarının yoğun olduğu VI. 
(XII.) yüzyıl ve sonrasında bazı tarikatların 
Hz. Ali'ye ulaşan silsileler beyan etmeleri, 
Maveraünnehir Sünnileri'ni Alevilik (Şia) ni
teliği taşımayan bir tarikat ve silsite kur
gusuna itmiş olmalıdır. öte yandan Ebu 
Bekir'in teheccüd namazı kıtarken diğer 
bazı sahabilerin aksine çok alçak sesle (ha
fi) Kur'an okuduğu bilinmektedir (EbCı Da
vCıd, "Tatavvu<", 25; Hücvirl, s. 83). Hafi 
zikri esas alan Hacegan şeyhlerinin bu ko
nuda Ebu Bekir'i örnek almış ve onu ken
dilerine pir telakki ederek silsitelerini ona 
bağlamış olmaları da muhtemeldir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hücviri, Keşfü'l-mahcüb (nşr. Hüseyin Tesbi
hi). İsiamabad 1995, s. 83; Abdülhalil5-ı Guc
düvani. Risale-i Siihibiyye: Makamat-ı Yüsuf-i 
Hemediinf ( nşr. Said-i Nefisi, Ferheng-i Iran
zemin, lll içinde), Tahran 1332 hş . /1953, s. 81; 
Muhammed b. Ahmed b. Es' ad el-Buharl, Mesle
kü'l-'ari/in, iü Ktp., FY, nr. 185, vr. 6'-b, 61'; Salah 
b. Mübarek el-Buharl, En1süHalib1n ( n şr. Halil 
İbrahim Sarıoğlu- Tevflk Sübhanl), Tahran 1371 
hş./1992, s. 113-115; Muhammed Parsa, Risa
le-i Kudsiyye (nşr. Ahmed Tahiri lraki). Tahran 
1354 hş./1975, s. 10-14; Fahreddin Safi. Reşe-

hat-ı 'Aynü'l-hayat (nşr. Ali Asgar Mutniyan). Tah
ran 1977, ı, 11-13; Ya'küb-i Çerhl, Risale-i Ün
siyye (nşr. M. Nezir Rancha), İsiamabad 1983, s. 
15-16; Muhammed b. Hüseyin el-Kazvint. Silsile
name-i ljacegan-ı Nakşibend, Süleymaniye Ktp., 
Laleli , nr. 1381 , vr. 3'; Ali el-Kart. el-Esrarü'l-mer
fü'a fi'l-al]bari'l-mevzü'a, Beyrut 1986, s. 454; 
Harlrlzacte. Tibyan, ı , vr. 12b-18'; Abdülmecld el
Hani. el-l;fada'iku 'l-verdiyye, Kahire 1308, s. 8; 
M. M. er-Remzt. Telfiku'l-al]bar ve telkihu'l-tişar 
fi veka'i' Kazan ve Bulgar ve mülüki't-Tatar, 
Orenburg 1908, ll, 479-480; Zahid Kevseri, İrga
mü'l-merfd, İstanbul 1328, s. 28-29; Ma'sfım Ali 
Şah, Tara'ik, ll, ı 1-12; Hamid Algar, "A Brief His
tory of the Nagshbandi Order", Naqshbandis 
(ed. M. Gaborieau v. dğr.), Istanbul-Paris 1990, s. 
5; Necdet Tosun, Bahaedd1n Nakşbend: Hayatı, 

Görüşleri, Tar1katı, İstanbul 2002, s. 33-38, 385-
386; Bakhtiyor Babajanov, "Mawlana Lutfullalı 
Chüsti. An Outline of His Hagiography and Po
litical Activity", ZDMG, CXLIX/2 ( 1999), s. 263-
264. l:;i;l 

IJliii!!J NECDETTOSUN 

L 

S IDK 
(J~I) 

Niyette dürüstlük, 
söz ve davranışların 

doğru ve gerçeğe uygun olması 
anlamında bir ahlak terimi. 
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Eski sözlüklerde ''vakıaya uygun hüküm 
ifade eden söz, yalanın karşıtı" diye tanım
lanan sıdk kelimesi (Cevherl. I, 580; Lisa
nü'l-'Arab, "şdJ5" md.; Tacü'l-'arüs, "şdl5" 
md.; et-Ta'rffat, "şıdl5" md.) ayet ve hadis
lerle diğer İslami kaynaklarda "hakikati ko
nuşmak, gerçeğe uygun bilgi vermek, dü
rüst ve güvenilir olmak, vaadine sadakat 
göstermek" anlamında masdar; "hakikati 
ifade eden, gerçeğe uygun olan söz, doğ
ruluk, dürüstlük, güvenilirlik" anlamında 
isim olarak kullanılır. Bir şeyin objektif ger
çekliği hak, bunun astma uygun biçimde 
anlatılması sıdk kavramıyla ifade edilir. 
Hak doğrunun nesnel yanı, sıdk ise sözün 
nesnel doğruya uygunluğudur. Sıdk ayrı
ca "sözün hem objektif gerçeğe hem de 
sözü söyleyenin zihnindeki bilgiye uygun
luğu" şeklinde tanımlanır. Buna göre bir 
kimsenin sözü -aslında gerçeği ifade et
se bile- o kişi kendi zihninde yalan söyledi
ğini düşünüyorsa bu söz yalan (kezib, kizb) 
sayılır. Böyle bir durumda sözün bir yön
den doğru, bir yönden yalan olabileceği de 
belirtilir. Mesela bir inkarcının, "Muham 
med Allah'ın elçisidir" şeklindeki sözü için
deki inancı ifade etmemesi yönünden ya
lan, Hz. Muhammed'in Allah'ın resulü ol
duğu gerçeğine uygun düşmesi bakımın
dan doğrudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim (el
Münafikün 6311) münafıkların Hz. Peygam
ber' e gelerek, "Şahitlik ederiz ki sen ger-


