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Biliyorsunuz,
Şiiler, Hz. Ebu Bekir (RA) Hazretleri gibi, Ashab-ı Kiram’dan
çoklarını sevmeler… Ve de
bu doğrultudaki tahrifatlardan da çekinmezler…
Büyük meşâyihlerimizden olan,
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (RhA) Hazretleri, Kürt bir veli
Müslümandır.
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (RhA) Hazretleri,
Nakşi Tarikatı’nın da önemli bir halkasını oluşturuyor1…
Bu halka,
Nakşi Tarikatı’nın Hâlidiye Kolu’nu oluşturmaktadır.
“Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (RhA) Hazretleri,
meşhûr Şiî Âlimi İsmâil Kâşî’ye, talebesinin önünde öyle bir zılgıt2
çekmiştir ki!
“Mevlânâ Hâlid(RhA),
bâzı Şiî tefsîr kitaplarını okumuş,
Kur’ân’ı Kerîm’in birçok âyet-i kerîmelerinin Şiîler tarafından
değiştirilip, mânalarının tahrif edildiğini görmüştü.
Buna göre meselâ;

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Tasavvuf’ta Dört Büyükler, http://mtemiz.com/Tasavvuf’ta%20Dört%20Büyükler.pdf
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zılgıt: azarlama, çıkışma…

“Bedir Gazâsı’ndaki esirleri salıverdiğin için Allâhü Teâlâ seni
affeyledi.”
anlamını verdikleri Enfâl Sûresi 70. Âyeti kerimesini,
hiç sevmedikleri
Ebû Bekir Sıddîk (RA) hakkındadır,
şeklinde tefsîr ediyorlardı…
Hâlbuki bugün de bilindiği gibi âyetin anlamı şöyledir:
“Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah
kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan (fidyeden)
daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Çünkü Allah
bağışlayandır, esirgeyendir.”
şeklindedir3.
Mevlânâ Hâlid, İsmâil Kâşî’ye;
“Peygamberler günah işler mi?”
dedi.
Kâşî;
“Bütün peygamberler mâsumdur, günah işlemezler.”
cevâbını verdi.
Mevlânâ Hâlid:
“Peki, Kur’ân’ı Kerîm’in,
Âyetin tefsiri:
Peygamberimizin amcası Abbas gibi bir kısım esirler gizlice müslüman olmuşlardı. Bir kısmının İslâm’a
meyli vardı. Bâzıları savaşa râzı değildi, ar veyâ zor belâsı gelmişlerdi. Bâzıları da amansız İslâm düşmanıydılar,
söz verseler bile buna sadık kalmayacak, ilk fırsatta yine Müslümanlara karşı hareket edeceklerdi. Bağlı olarak
Medine’ye getirilen, içlerinde Hz. Peygamber’in, sabaha kadar iniltisini duyduğu için uyuyamadığı amcasının da
bulunduğu esirler perişandı. İç dünyâları bakımından hepsi aynı muâmeleyi hak etmiyordu; dışa vuran hâlleri,
savaşçı konumları bakımındansa hepsine eşit davranmak gerekiyordu. Fidye karşılığı salınmalarına karar verilince
Resûlullah, amcası Abbas’a kendisinin ve bâzı yakınlarının fidyelerini vermesini teklif etti. Amcası bu kadar
meblağa gücünün yetmeyeceğini, verirse yoksul, dilenci durumuna düşeceğini ileri sürünce ona yakında başka
servetlere kavuşacağı müjdesini verdi ve âyetin “sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar” şeklinde
çevrilen kısmını okudu. Hz. Abbas Müslüman olduktan sonra bu olaya atıf yaparak, “Allah bana maddî olarak,
ödediğim fidyeden daha fazlasını lutfetti; ikinci vaadi günahlarımı bağışlamaktı, onu da umuyorum” demiştir (İbn
Kesîr, IV, 35-36; Zemahşerî, II, 186). Bu yoruma göre Allah’ın vereceği daha hayırlı karşılık mal ve bağışlama
olmaktadır. Bu karşılığı îman olarak anlayan müfessirler de vardır. Gizli îman taşıyanlar bakımından Allah’ın
vereceğini, dünyâda mal, Âhirette oraya uygun ödül olarak anlamak da mümkündür.
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Bedir Gazâsı’ndaki esirleri salıverdiğin için Allâhü Teâlâ seni
affeyledi.” (anlamını verdiğiniz) âyet-i kerîmede; “Af”
söylendiğine göre bu, günah işlemiş mânasına gelmiyor mu?
Hâlbuki peygamberlerden günah olan bir iş meydana
gelmemiştir.” deyince,
Kâşî,
“Bu âyeti kerîme Ebû Bekir’i azarlamaktadır, onun hakkındadır,
Peygamberimiz’in hakkında değildir.”
dedi.
O zaman Mevlânâ Hâlid Hazretleri:
“O hâlde, Allâhü Teâlâ Ebû Bekir’i affettim buyuruyor da siz
niçin (Ebû Bekir’i) affetmiyorsunuz?” dedi.
“Kâşî cevap veremeyerek mahcûp ve rezîl oldu...”

