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�a�mut��İDE��

�lasik�Türk�edebiyatı�d�neminde�yazılmış�an�ak�ilim��lemine�

tanıtılmamış�el�yazması��e�matbu�birç�k�eser�bulunmaktadır.�

�u� çalışma� ile� s�z� k�nusu� eserlerden� �eşaretü’l���dd�m�ın�

tanıtılması�amaçlanmıştır.�19.�yy.�yazarlarından��bdurrahman�

��mi��Efendi� tarafından�yazılan�bu�eserin� türü� fıkıhtır.�Eser,�

İmam� �uy�t��nin� eser/lerinde� harem� a�alı�ının� ahiretteki�

e�rine� dair� �ra�ça� ibareler� derlenerek� hazırlanmış� �e�

eklemelerle� kısm�� de� �lsa� de�iştirilmiştir.� D�layısıyla�

ter�ümeden�ç�k�nakil�niteli�indedir.�İmam��uy�t��nin�eserleri�

arasında� bu� başlı�ı/k�nuyu� ihti�a� eden� herhan�i� bir� eserin�

tes�it� edilmemiş� �lması� �e� bu� eserin� �bdurrahman� ��mi��

Efendi� tarafından� isimlendirilmiş� �lması� bu� yaklaşımı�

des�eklemek�edir.� �u� çalışmada,� �eşaretü’l���dd�m�ın� İ���

�tatürk� �ita�lı�ı� �ayısal� �rşi�� �e� e-Ka�naklarda� 297.04� �er�

�E�T��1�33�demirbaş�numarasıyla�kayıtlı��lan�matbu�nüshası�

in�elenmiştir.��alışmanın�te�rik�çerçe�esinin�anlaşılması�için�

k�lelik,� hadımlık,� �smanlı� De�leti�nde� hadımlık� �e� hadım�

a�alar,� İslam� fıkhında� hadım� edilme� �ibi� k�nular� hakkında�

bil�i� �erilmiştir.� �yrı�a� eserin� yazarı,� yazılış� tarihi,� yazılış�

se�e�i,� isimlendirilmesi�� �ürü,� muh�e�a� �e� üsl��� �zellikleri�

in�elenmiştir.� �üsha� bil�ileri� �erildik�en� s�nra� �ranskri�si-

��nlu�metin� yazılmıştır.� ��yle�e� düzyazı� biçiminde� yazılan��

ayet,�hadis��e�İslam�büyüklerine�ait�s�zlere�ya�ılan�iktibaslarla�

şekillendirilen� �eşaretü’l���dd�m� ilim� �leminin� is�i�adesine�

sunulmuştur.��

� �eşaretü�l-Hudd�m,� A�durrahman� ��mi��

��endi,��esir,��ıkıh,�İmam��elalüdd�n��uy�t�.�

�
��� Dr.���r.��yesi,��in��l��ni�ersi�esi� Fen-�de�i�a�� Fakül�esi�Türk��ili� �e�

Edebiyatı� ��lümü� Eski� Türk� Edebiyatı� �nabilim� Dalı,�
klasiksiir��mail.��m���������:�h���s://�r�id.�r�/0000-0002-0874-4712�
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There�are�man��manus�ri��s�and��rin�ed���rks��ri��en�in��he�

�eri�d�����lassi�al�Turkish�li�era�ure��u��n���in�r�du�ed�����he�

s�ien�i�i�� ��mmuni��.��i�h� �his� s�ud�,� �e� aim� ��� in�r�du�e�

�eşaretü�l-Hudd�m,� �ne� e�am�le� ��� �he� men�i�ned� ���e� ���

��rks.� The� �enre� ��� �his� ��rk,� �ri��en� ��� �ne� ��� �he� 19�h�

�en�ur��au�h�rs��alled�A�durrahman���mi����endi,�is��slami��

�uris�ruden�e.� The� ��rk� has� �een� �re�ared� ��� ��m�ilin��

Ara�i�� �hrases� a��u�� �he� re�ard� ��� �he� eunu�h� in� �he�

herea��er� in� �mam� �u�u�i�s� ��rks� and� has� �een� �ar�iall��

�han�ed��i�h�addi�i�ns.�There��re,�i��is�a�kn��led�e��rans�er�

ra�her��han�a��ransla�i�n.�The��a����ha��n����rk���n�ainin���his�

�i�le/su��e���has��een�iden�i�ied�am�n���mam��u�u�i�s���rks�

and�i���as�named����A�durrahman���mi����endi�su���r�s��his�

a��r�a�h.� �n� this� study,� the� �rinted� ���y� �f� �eşaretü�l-

Hudd�m� re�is�ered� �i�h� �he� ���TK�1�33� �i��ure� num�er�

297.04� in� �he� �MM� A�a�ürk� �i�rar�� �i�i�al� Ar�hi�e� and� e-

�es�ur�es� �as� e�amined.� �n� �rder� ��� unders�and� �he�

�he�re�i�al� �rame��rk� ��� �he� s�ud�,� in��rma�i�n� �as� �i�en�

a��u�� su��e��s� su�h� as� sla�er�,� eunu�hs,� eunu�hs� in� �he�

����man� �m�ire� and� eunu�hs,� �as�ra�i�n� in� �slami��

�uris�ruden�e.��n�addi�i�n,��he�au�h�r�����he���rk,��he�da�e����

�ri�in�,� �he� reas�n� ��r��ri�in�,� namin��� �enre,� ��n�en�� and�

s��lis�i���ea�ures��ere�e�amined.�A��er��he������in��rma�i�n�

�as��i�en,��he��rans�ri��ed��e����as��ri��en.�Thus��ri��en�in�

�r�se� ��rm�� �eşaretü�l-Hudd�m,� �hi�h� �as� sha�ed� ���

�u��a�i�ns� �r�m� �erses,� hadi�hs� and� �he� ��rds� ��� �slami��

elders,�is��resen�ed�����he��ene�i������he�s�ien�i�i����mmuni��.�

�eşaretü�l-Hudd�m,� �bdurrahman� �ami�� Efendi,�

�r�se,��slami���uris�ruden�e,��mam��elaluddin��u�u�i.�

�

Hadımlık� teşkilatının� te�rik� çerçe�esinin� anlaşılması�

için� k�leli�in� tarih�� �eçmişi� bilinmelidir.� �aşkasının� emri�

altında� �lma,� iradesini� �z�ür�e� kullanamama� anlamlarına�

�elen� k�lelik,� �tari�in� �er� ��nemin�e� �er� t��lum�a� sa�e�e�
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��l�n�ukları� t��lumun� �rf� ve� �eleneklerine� ve� �atta� kültürel�

��elliklerine���re��ir�şekil�alarak�yani�farklı�el�iselere��ürünerek�var�

�lmuştur���01����leli�e�dair�ilk�kayıtlar,�Eski�Mısır,��ümer,��kad�

�e� �ntik� Yunan� t��lumlarında� tutulmuştur.� �u� kayıtlar�

k�leli�in� tarihini� M�� �� binin�i� yılların� başlarına� kadar�

���ürmek�edir.�02� Tarih�� �eçmişi� eski� zamanlara� dayanan,�

s�syal� hayatın� �nemli� k�nularından� biri� �lan� k�lelik,� başta�

��ma� hukuku� �lmak� üzere� �ir��k� de�le�� hukukunda� �er�

almıştır.� ��ma� hukukunda� ehliyeti� �rtadan� kaldıran�

sebe�lerin� başında� k�lelik� �elmektedir.���le� �larak� ��rülme�

�e� çalıştırılmanın� sebe�leri,� b�r�unu� �deyemeye�ek� h�le�

�elme� durumu� başta� �lmak� üzere� sa�aşta� esir� düşme,� k�le�

ç��u�u��lma,�fakirlik��b.�şeklinde�sıralanabilir.�03�

��leler,��atı�t��lumunda��ldu�u��ibi�İslam�t��lumunun�

s�syal�d�kusu�içinde�yer�aldı�ı�için�İslam�hukukunda�k�nu�ile�

ile�il�ili�düzenlemeler�ya�ılmıştır.��n�elikle�şu�bilinmelidir�ki�

k�lelik� hukukunu� ilk� kez� �az�� eden� İslam� hukuku� de�ildir.�

İslam� hukuku,� �n�eki� hukuk� sistemlerinde� kişilik� hak� �e�

hürri�e�lerini� ihl�l� e�me�e� ma�u�� �lan,� insan� �nuruna�

yakışmayan�birç�k�uy�ulamayı�medeni�bir�kalıba�s�kmuştur.�

�u� ba�lamda� k�leli�in� �n�e� ıslah� edilmesi� �sebe�lerin�

ha�i�le�ilmesi,� i�i�muamelenin��a�si�e�edilmesi���.)� s�nra�da�

tedri�en�kaldırılması�hususlarında�bir�y�l�izlenmiştir.�04��

��leli�in� bir� çeşidi/s�nu�u� �lan� hadımlı�ın� d��ru�

anlaşılabilmesi� için� ka�ram� haritası� içinde� yer� alan� h�dim,�

has�,� me�b�b� �ibi� terimler� açıklanarak� hadımlık� sisteminin�

tarih���eçmişi�hakkında�bil�i��erile�ektir.��

Hadımlık,�erkeklik�hislerinden�d��uştan�mahrum��lan�

�eya� “ti�ar�� meta� �larak”� ��rüldü�ü� için� “bir� çeşit� insan�

�
�01�� �ınar��l�en,�Orta��a���vru�a’sın�a���lelik� �İstanbul:�Yedite�e�Yayıne�i,�

2020),�152.�
�02�� Ahme�� ��zlü� -� Defne� Yılmaz�an,� “�ntik� Yunan�da� ��lelik:� �tina� �e�

��arta��rne�i”,��ankırı��aratekin��niversitesi��aratekin�E�e�iyat� �akültesi�
�e��isi�5/2�(2017),�120-121.�

�03�� Ahmed� Ak�ündüz,� İslâm� ��k�k�nda� ��lelik��a�i�elik� M�essesesi� �e�
Osmanlı’�a��arem��İstanbul:��smanlı��raştırmaları�Vakfı�Yayınları,�1995�,�
20.�

�04�� Ak�ündüz,�İslâm��ukukun�a���lelik��a�i�elik,�20.�
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avcılığı”� ameliyesi� neticesinde� erkeklik� hislerinden�mahrum�

bırakılan�kişilerin�çeşitli�mekân�veya�muhitlerde�hizmet�aracı�

olarak� kullanılmasıdır.� Sarayın� harem� kısmında� çalıştırılan�

kısırlaştırılmış,� enenmiş,� iğdiş� edilmiş� erkek� hizmetçilere�

“tavâşî”� veya� “hâdım”� denilmektedir.605� Hâdım� kelimesi� ile�

aynı� kavram� haritası� içinde� kullanılan� “hasî”,� husyeleri�

alınmış�insan�veya�hayvan;�“mecbûb”�ise�erkeklik�organlarının�

tamamı�alınmış�kişi�demektir.606��

Hadımlık,� insanlık� tarihinde� ilk� olarak� Asurlarda�

g�r�lmektedir.� Asurlara� ait� duvar� r�lye�lerinde,� sakallı�

kralların� ve� avcıların� yanında� sakalsız�nedimlerin� olduğu� av�

sahneleri� görülmektedir.� Herodot,� hadım� sisteminin� �ers�

âdetlerine� dayandığını,� �erslerin� hadımlara� daha� çok�

g�vendiğini,� sadakatlerinden� dolayı� onları� �vd�ğ�n�� i�ade�

eder.607�Hadımların�hizmetçi�olarak�kullanılması,��oma,�Sasanî,�

�unan,��ısır,��ran,��izans,��in,�Hint�ve��oğol�saraylarında�da�

g�r�lm�şt�r.608� �lk� d�nem� hadımları,� sarayların� harem�

odalarında� ka�ı� muha�ızlığı� ve� ordu� �ersoneli� olarak�

kullanılmanın�yanı�sıra�kilise�ayinlerinde�koro�elemanı,��oma�

tiyatrolarında�kadın�rol�n�� i�a�etme�gibi�hi�metlerde�de��er�

aldıkları�g�r�lmektedir.60��

�slam� tarihinde� kadın� ve� erkeği� hizmetçi� olarak�

kullanma� geleneği,� hemen� her� d�nemde� vaki� olan� bir�

durumdur.� �.��uaviye�d�neminde�anadan�doğma�hadımların�

yanı� sıra� iğdiş� edilmiş� hizmetçiler� de� saray� hizmetinde�

kullanılmıştır.� Abbasîler� d�neminde� saraylarda� istihdam�

edilen� hadım� sayısı� artırılmış,� Harzemşahlar,� �azneliler,�

�yy�biler�ve�Selçuklular�d�neminde�bu�artış�devam�etmiştir.6�0�

�
605�� Aydın� �anyeri,� “Hadım”�� Türkiye� Diyanet� Vakfı� İslam� Ansiklope�isi��

��stanbul�� ���� �ayınları,� ���7��� �5��.�� �lhan� Ayverdi,� ����ealtı� �ü��ti�
Misalli�Büyü���ü��������lü����htt����l�gatim.��m�����.���.�0.�0���.��

606�� �anyeri,�“Hadım”�,����.�
607�� �e��a� �öre�,� “�in� ve� �smanlı� �m�aratorluklarında� Hadımlık�

��essesesinin� �arşılaştırmalı� Analizi”,� �l�slararası� �osyal� Alan�
Ara�tırmaları�Der�isi���0�����0�����8�.�

608�� �iya� �akir,� �smanlı��a� �arem�A�aları� �e� �ir� �arem��asalı� ��stanbul�� Akıl�
�ikir� �ayınları,� �����,� ��;� ��rez,� “�in� ve� �smanlı� �m�aratorluklarında�
Hadımlık”,���.�

60��� ��rez,�“�in�ve��smanlı��m�aratorluklarında�Hadımlık”,���.�
6�0�� �anyeri,�“Hadım”�,������.�
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Çalışma� konusu� olarak� incelenen� Beşaretü’l-Huddâm’ın�

Abdulhalim�Paşa’nın�hasileri�olan�Beşir�Ağa�ve�Emin�Ağa’nın�

destekleri� ile� tamamlanmış� olması611,� hadımlık� hizmetinin�

saray�teşkilatı�içerisinde�sistemli�bir�biçimde�uygulanması�ve�

önemli� bir� yere� sahip� olması� gibi� nedenlerden� dolayı�

çalışmada� �smanlı� �evleti’nde� hadımlık� ve� hadım� ağaları�

konularına �yer�verilecektir.��

�smanlı�sarayının�önemli�böl�mlerinden�olan��arem-i�

Hümâyûn,�“İslâmî�Türk�evleri�geleneğin�e��e��var��lan��arem�ve�

selam� ��lümlerinin� en� gelişmiş� sara�� şekli�ir��613� �zel� hayatın�

yaşandığı� bu� mekân,� ede�� ve� ter�iye� mekte�i� �l�r�k�

muk�mlerini� disipline� ederek� yetiştirdiği� için� �alil� �nalcık�

tara�ından��kadınlar�manastırı��olarak�isimlendirilmiştir�61��

�iğer� devletlerden� etkilenen� �smanlı� yöneticileri��

Edirne’de� ilk� �smanlı� sarayı� inşa� edildikten� ��nr�� ��rem-i�

�ümâyûnd�ki� işlerde� kullanmak� �zere� hadımlardan� isti�ade�

etmiştir���aremde�çalıştırılan�ilk�hadımların�doğuştan�erkeklik�

�i�leri� y�kt�.61�� �araya� hadım� seçilirken� kıya�et� ve� simya�

ilimlerini� iyi� bilenlerin� gör�şlerinden� isti�ade� edilirdi��

H�dımların� �iziksel� ve� ruhsal� portreleri� şöyledir�� �açları�

yu�kacık��yü�leri�buruşuk�ve�t�ys�z��burunları�yassı��dudakları�

kalın�� dişleri� seyrek�� parmakları� kısacık�� sesleri� cılız� ve� ince��

derileri�kuru��gövdeleri�zayı���v�cutları� sakil�ve��i�im�i�di.616�

�arakter� konusunda� ise� kadın� ve� çocuklarla� kıyaslanabilen�

hadımlar�� kuşlarla� oynamayı� seven�� yeme� içmeye� d�şk�n��

duygularını�çabuk�yansıtan��dedikodu�yapmaya�ve�yaranmaya�

meyy�l,61��sa���zararsız��ikiy�zl��insanlardır�61��

�
611�� ��d�rr��m�n� �âmi�� ��endi,� Beşâretü’l-Huddâm,� ��stanbul�� �BB� Atat�rk�

�itaplığı��ayısal�Arşiv�ve�e-��yn�kl�r���emirbaş��o���E���������������
61��� �onu�hakkında�ayrıntılı�bilgi�için�bkz��Akg�nd�z��İslâm���k�k�n�a���lelik-

Cariy��i������-�����
613�� Ahmet��imşirgil���ali�e���ltanlar�ve��arem��smal�’n�n���r��ün�as����stanbul��

�imaş��ayınları�������������
61��� �imşirgil���a�id���u��a��ar,�1�.�
61��� �akir���smanl�’�a��arem��ğalar�,�16.�
616�� �akir�� �smanl�’�a� �arem� �ğalar�,16�� �k�ündü�,� İslâm� ��k�k�n�a� ��lelik-

Cariy��i�,��6�.�
61��� �anyeri����adım�,�1���.�
61��� �k�ündü�,�İslâm���k�k�n�a���lelik-Cariy��i�,��6�.�
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Anadan� doğma� hadımları� bulup� saraylara� alma�

güçleşince�hadım�yetiştirme�ihtiyacı�hâsıl�oldu.�İlk�önce�uzak�

ülkelerden� getirilen� beyazlar,� husyeleri� (testis�� çıkartılmak�

(has���suretiyle�hadım�edilirken�sonradan��ısır,��abeşistan��e�

�rta�A�rika�başta�olmak�üzere��arklı�memleketlerden�getirilen�

siyah��çocukların�tenasül�organları�kesilerek�(mecb�b��hadım�

edilirdi.�Akabinde��ısır,� İstanbul��e�Akdeniz� limanları��azar�

yeri�olarak�kullanılarak619�medenî�memleketlere�göt�r�len�bu�

hadımlar,� �iziksel� özellik� �e� yeteneklerine� göre� yüksek�

�iyatlarla�saray�çe�resine��e�zenginlere�satılırdı.6����

�smanlı� sarayında� �ağa�� namıyla� anılan� hadımlar,�

�arem��e��nder�n�da�göre�lendirilmiştir.��eyaz�ırka�mensu��

�lup� genellikle� �um,� �oşnak,� �acar,� Alman,� �la�,� �ürcü,�

�rmeni��e��erkez�kökenli�olan�hadımlar�için��ak�ağalar���siyah�

ırka�mensu��olu��genellikle��abeş,��int� �e��atı�A�rika� asıllı�

olan� hadımlar� için� �kara� ağalar�� ismi� kullanılmıştır.6�1�

�aremlerdeki��i�metlerinden�ötürü�de�let�erkânının�dikkatini�

çeken� bu� ağalar,� �harem� dairesi�� ile� �selamlık�� arasında�

�asıtalık�ya�mak�üzere� ter�i� ettirilen��hadım�ağa�lardır.� �Ak�

ağalar���e��kara�ağalar�ın�amiri�olarak�bilinen��hadım�ağası�,�

�adişahın� harem� dairesini� muha�aza� etmek� �e� �aremdeki�

kadın��e�kızların�gü�enliğini�sağlamakla�göre�liydi.6����

Ak�ağalar,��nderun�bölümünün�başladığı�ka�ıda�göre�li�

oldukları�için���âbüssaade�ağaları��olarak�da�anılmıştır.��ızlar�

ağası� �e� ka�ı� ağası� olarak� da� bilinen� bu� ağalar,� �nderun� �e�

�arem� göre�lilerinin� amiri,� ak� ağaların� başıdır.� �esm��

un�anları� �ârüssaade� ağasıdır.� �aremin� kadınlara� ait�

kısmında� kara� ağalar� göre�lendirilmiştir.� �aha� önce�

�âbüssaade� ağasının� emri� altında� olan� kara� ağalar,� �����

yılından� (�abeş� �ehmed� Ağa�nın� kızlar� ağalığı� dönemi��

�
619�� �kg�nd����İslâm�Hukukunda�Kölelik-Car���������6���
6���� �akir,�Osmanl��da�Ha�em���ala���16�1���
6�1�� �kg�nd����İslâm�Hukukunda�Kölelik-Car������,����Ahmet��imşirgil,���arem�

Ağaları�,��a�i���e�����n�e��e��isi��9�����1��
�ttp���a�metsimsirgil���m��arem�agalari�������11�1�����1���snb���

6���� �akir,�Osmanl��da�Ha�em���ala����19��1��



�

�

1���

Saltanat’ın� ilgasına� kadar� Bâbüssaade’nin� salahiyetini�

maiyetlerinde�tutmuşlardır.623��

Osmanlı� harem� teşkilatı� içinde� kara� ağaların� kurduğu�

“ağalar� ocağı”� hadımların� ta’lim� �e� terbiyesi� konusunda�

�nemli� sorumluluklar� aldı.� Bu�bağlamda� ağalar� ocağına�yeni�

alınan� çocuklara� �ürkçe� �ğretme�� saray� �e� harem� adabını�

teorik��e�uygulamalı�olarak�g�sterme��onları�disi�line�etmeye�

matu�� çalışmalar�yürütme�gibi� �aaliyetler�yürüttü.�Belirli�bir�

olgunluğa�erişen�hadımlar��şeh�ade��kadıne�endi���alide�sultan�

ve� sultanların� yanında� hi�met� etmek� suretiyle� bir� ne�i� sta��

g�rdükten�sonra�tekâmül�dü�eylerine�g�re�yeni�un�anlar�aldı.�

Ocağın�esaslarını��ğrenenler��ter�i�aldıkları�takdirde�sırasıyla�

“n�bet�kal�alığı”��“ortanca”��“hasıllı”��“yayla�başka�ı�gulamı”��

“�enisaray� başka�ı� gulamı�”� �skisaray� başka�ı� gulamı”��

“�skisaray�ağası”��e�nihayet� “�arüssade�ağası”��a�i�elerinde�

bulunurlardı.624��

��.� yü�yıldan� itibaren� Osmanlı� �e�leti’nde� hük�met�

işlerinden�sonra�ihtimam�g�sterilen�konuların�başında�harem�

dairesi� işleri� gelmekteydi.� Bu� duru�� ��re�� d�ire�i�

amirlerinden�hadım� ağaların� “idar�� hiyerarşide”ki� �neminin�

artması� konusunda� �ırsatlar� doğurdu.� �adım� ağalar�� ruti��

hi�metlerinin� yanında� statülerini� meşru� kılmak� �e� �olitik�

yükselişlerini� sağlamlaştırmak� için� hamilik� çalışmaları� �e�

�akı��hi�metlerinde�bulunmuşlardır.62���

�ara� ağalardan� seçilen� �e� kı�lar� ağası� olarak� bilinen�

“�ârüsaâde� ağası”� haremdeki� en� üst� y�neticidir.� Osmanlı�

y�netim�hiyerarşisinde�Sadra�am��e��eyhülislamdan�sonraki�

�nemli�de�let�adamı�olarak�kabul�edilir.�Sarayda�alınan�siyasi�

kararları�değiştirecek�kadar�nü�u��sahibi�olan�bu�ağa��“selim��

k�vuk�� �er��er�denilen� ağır� ve� sırmalı� atlastan� samur� kürk� giyip�

beline�de� s�m�mü�ev�er�kab�alı�ve�altın�k�stekli�bir�bı�ak� takması�

ni�am��ükmüne�girdi��626�Bu�y�netici��haremdeki� işlerinin�yanı�

�
623�� �k���d���� �sl�m��ukukunda���lelik-C����������26��������imşirgil�� “�arem�

�ğaları”��snb.�
624�� �imşirgil��“�arem��ğaları”��snb.�
62��� �eyla� �ayhan� �lbirlik�� “Sınırlar� �tesi� Bir� �iyalog�� ��.� �ü�yıl� Osmanlı�

�adım��ğalarından��abeşi��ehmed��ğa� �e��a�an�er� �ğa�nın��amilik�
�aaliyetleri”� �anat��ari�i��ıllığı��22��2������63.�

626�� �akir���smanlı�da��arem��ğaları�����2�.�
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sıra� padişahın� ölümü� esnasında� yanında� bulunma,� ölüm�

haberini�sadrazama�bildirme,�sadrazamı�tahta�oturtma,�cülus�

törenini� düzenleme,� bayram,� kılıç,� beşik,� nişan� alayı�

törenlerinde� bulunma� gibi� icra� mahiyetindeki� faaliyetlerin�

yanı�sıra�Hücre-i�Saâdet,�Mescid-i�Nebevî�hafızlığı;�“Harameyn�

�akfı� Nazırlığı�� ve� “rik�b-ı� hüm�y�n�� �örevlerini� icra�

ederdi������

Hadımlık,� �üslüman� toplumlarda� yer� alan� tarihî� bir�

müessese�olduğu�için��slam�hukukunun�önemli�konularından�

biri� olmuştur�� � �alışmanın� bu� kısmında� �slam� fıkhına� �öre�

hadım�edilme�ameliyesi�hakkında�bil�i�verilecektir� �

Hadımların� ticari� �ailelerden� ötürü� duçar� kaldıkları�

�ayriinsani� muamelelerin� başında,� rızalarının� dışında�

husyelerinin�alınması�ya�da�erkeklik�or�anlarının�tamamının�

kesilmesidir�� �slam� inancına��öre,�kısas�dışında�kişinin� rızası�

alınarak�veya�rızasının�dışında�hadım�edilmesi�yasaklanmıştır��

�işinin� hür� veya� köle;� �üslim� veya� �ayrimüslim� oluşu� bu�

hükmü�değiştirmemiştir������

�slam�ın�temel�kaynaklarından��ur��n-ı��erim�de��eçen�

“evin� hanımına� şehvet� duymayan� erkek� hizmetçiler”629� ibaresi� ile�

hadımlara� �önderme� yapılmıştır�� �u� tavsif� ibaresinde�

kastedilen� hadımlar,� husyeleri� alınanlar� değil;� doğuştan�

erkeklik� hisleri� olmayanlardır�� Husyelerin� alınması;� insanın�

can��üvenliğini�tehlikeye�atma,�neslin�kesilmesi�ve�psikolo�ik�

tra�malara�sebe���lma�����ibi�birçok�olumsuz�sonuç�doğurur��

�ur��n-ı� �erim�de� ayrıca� �llah�ı� bırakıp� şeytanı� dost�

edinenlerin� “Allah’ın� yarattığını� değiştirmek”6��� suretiyle�

saptıkları,� ziyana�düştükleri� ifade�edilmiştir���u�ayette�başta�

insan�vücudu�olmak�üzere�herhan�i�bir�varlık�üzerindeki�keyfi�

tasarruflar�şeytan�işi�olarak�değerlendirilmiştir���

�
����� �imşir�il,�“Harem��ğaları�,�snb��
����� �ahmi� �aran,� “Hadım� ��ıkıh��,���rkiye��iyanet��ak�ı� ��lam�An�ikl��edi�i,�

��stanbul�������ayınları,������,�������
����� �ur’�n�ı��er�m�ve�Açıklamalı��e�li,�haz��Hayrettin��araman�-��li��zek������

�âfi��önmez����ustafa��ağrıcı�-��adreettin��ümüş����li��urgut���nkara��
�iyanet��akfı��ayınları,�������en-��r���������

����� Hikmet� �kdemir,� “�ur�an� ve� �ünnetin� �ölelerin� Hadım� �dilmesine�
�aklaşımı�,��arran�����lahiyat��ak�lte�i��er�i�i�����������,�����

����� en-�isa���������
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İslam� tarihinde� sahabelerden� Osman� bin� Maz’ûn�

dünyevî� zevklerden� mahrum� kalmak� istediği� için632� Ebû�

Hüreyre� ise� zinaya� düşmekten� korktuğu� için� hadım� edilmek�

ister.�Onların�uhrevî�kaygılarla�yaptıkları�bu�teklifi�reddeden�

Hz.� Peygamber� “Ey� Ebû� Hureyre!� Senin� kaderini� yazan� kale�in�

mürekkebi� kurumuştur.� Olacak� olan� mutlaka� başına� �elecektir.�

��ter�en� �a�ım� ol� i�ter�en� bırak.����� diyerek� hadım� edilme�

ameliyesini� kaderi� değiştirme� teşebbüsü� olarak�

değerlendirir.634�Keza�başka�hadislerde�“��le�ini��a�ım�e�eni�bi��

�e��a�ım� e�eri�.”635�ve� “�a�ım� olan� bi��en��e�il�ir.”636� şeklinde�

buyurarak� hadım� etme�edilme� davranışını� hür� ve� k�le�

herkese�yasaklamıştır.637��

İslam� hukukçuları� ve� Osmanlı� şeyhülisl�mları�� hadım�

e�me� davranışını� teşvik� ede�eği� düşün�esiyle� başkaları�

tarafından� hadım� edilmiş� erkeklerin� çalıştırılmasını� mekruh�

g�rmüşlerdir.63���u� yaklaşımlarının� temelinde� hadım� edilme�

ameliyesinin� �nüne� geçme� düşün�esi� vardır.� �una� mukabil�

başta� Osmanlı� �evleti� olmak� üzere� �teden� beri� İslam�

medeniyeti�sahasında�kurulmuş�devletlerde�de�hadım�edilmiş�

erkekler� çalıştırılmıştır.� Hadım� edildikleri� için� yaşama� ve�

üreme� zevkleri� k�reltilen� ağalar�� padişaha� yakın� olma��

saraylarda�yaşama�baht�ve�gururunu� elde�ettiler.��yrı�a�asli�

g�revlerinin� yanı� sıra� valilik�� başkumandanlık� gibi� �nemli�

�azi�eler�de�i�ra�e��iler.63��

�alışmanın� bu� b�lümünde�� �bdurrahman� ��mi��

�fendi’nin��eşaretü�l�Hudd���adlı�eseri in�elenmiştir.��azarın�

�
632�� �uh�rî�� �bû� �bdillah� Muhammed� b.� İsm�il�� Müslim�� İbnu’l�Ha������

����e�ekûn� �ley�� Hadi�ler�� d�z.� �bd�llah� �eyzi� K��aer� �K��ya�� H��er�
�ayınları��������ikah����������.��

633�� ��h�r���Ebû��bdullah�Muhammed�b.�İsmail���a���ü�l��u��r�����eyr������r��
İbn��esîr���������ikah���������.�

634�� ��g��d�z����l�m��ukukun�a���lelik��ariyelik��266.�
635�� Ebû� ���ûd�� ��leym��� b.� el��ş’as� es��i�is������ S�nen�� �h�.� ��hammed�

�asiruddin��lb�nî���eyrut����r’u�İbnü’l�Hazm��������“�iyat”�������demir��
“��lelerin�Hadım��dilmesine��aklaşımı”����.�

636�� �aber�������leym����el��u�cemu�l��eb�r������h�.�Hamdi�b.��bd�lme�id�es�
�ilefî����ahire��Mektebetü�İbn��eymiyye��������������kdemir��“��lelerin�
Hadım��dilmesine��aklaşımı”����.�

637�� �kdemir��“��lelerin�Hadım��dilmesine��aklaşımı”�����3�.��
63��� ��g��d�z����l�m��ukukun�a���lelik��ariyelik��267.�
63��� �imşirgil��“Harem��ğaları”��s�b.�
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hayatı�ve�eserleri�hakkında�kısa�bilgi�verildikten�sonra,�eserin�

yazılış� tarihi� ve� sebebi,� isimlendirilmesi,� konusu� ve� türü�

belirlenmiştir.�Muhteva�ve�üslûp�incelemesi�yapıldıktan�sonra�

transkripsiyonlu�metin�yazılmıştır.�

Tercümeden� çok� “nakil”� olarak� değerlendirilmesi�

gereken� Beşaretü’l-Huddâm’ın� yazarının� Abdurrahman� L�mi��

��endi�olduğuna�dair�bilgiler,�arşiv�belgesi� ile�eserin�başında�

verilen�bilgi�ve��erağ�kaydından�anlaşılmaktadır.�����Atatürk�

�itaplığı� �ayısal� Arşiv� ve� e-Kaynaklar� bölümünde�

�el�Mt�������� demirbaş� numarasıyla� kayıtlı� “Abdurrahman�

L�mi�� ve� �serleri� �akkında� �iyogra�ik� �iş”� başlıklı� belgede

“Abdurrahman�Lâm�����Beşâretü’l-�uddâm��640�kayıt�ibaresine�yer�

verilmiştir.��

�serin� yazılma� ve� isimlendirilme� sürecinin� anlatıldığı�

metnin� başında� “bu� �abd-�� �â���� �üle�mân��el�� �Abdurrahman�

Lâm����641� �erağ� kaydında� ise� “�alâ� �ed�� e�all�’l-verâ�

mütercime[i�turâ�i� ��dâmi��-�ulemâ�� �Abdu�r-r��man� Lâm��� e’�-

�ule�mân��etü�64��künye�bilgisine�yer�verilerek�eserin�yazarı�ve�

memlektine�dair�kayıt�oluşturulmuştur.�

�aşka� bir� çalışma�mız�da� arşiv� belgeleri� ve� yazarın�

tespit� edebilen� eserlerinden� yararlanılarak� hayatı� kaleme�

alındığı� için� bu� çalışmada� �zet� bilgi� ile� ikti�a� edilmiştir.643�

Abdurrahman� L�mi�� ��endi,� �ağdat’ın� �üleym�niye�

kentindendir.��azar,� resm��makamlarla�yaptığı� yazışmalarda�

“�üleym�niyeli�Abdurrahman�L�mi�”�künyesini�kullanmıştır.�

�����yılında��üleym�niye’de� icazetlerini�almış,� ilm��ve�mülk��

kurumlarda� çalışmıştır.�Müderrislik,�mü�tülük,� kaymakamlık�

ve� nazırlık� g�revlerini� yapmıştır.� �adrazam�Mahmud��edim�

�
640�� ���� Atatürk� �itaplığı� �ayısal� Arşiv� ve� e-�aynaklar.� �emirbaş� �o��

Bel������4�0�.�
64��� Abdurrahman�L�mi�,�Beşâretü’l-Huddâm������K��633����.�
64��� Abdurrahman�L�mi�,�Beşâretü’l-Huddâm������K��633����6.�
643�� Abdurrahman�L�mi���endi’nin�hayatı�ve�eserleri�hakkında�ayrıntılı�bilgi�

���n� bk�.� �a�m��� ��der� -��emin� �mar� Ahmad,� “Abdurrahman� L�mi��
��endi’nin� Midhat� �aşa’ya� �azdığı� Mülemma� �asidesi� �zerine� �ir�
�eğerlendirme”,��itter���urc����itter���urc����ur��������ur�i�������u��e���d�
�iter�ture��������0������3�-�3�.��
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Paşa� tarafından� görevinden� azledildikten� sonra� hastalanıp�

muhtaç� duruma� düşmüştür.� Sadrazamlık� makamına� yazdığı�

dilekçelerde� hayatını� idame� ettirecek� kadar� emeklilik�

maaşının� verilmesi� veya� münasip� bir� işte� çalıştırılması�

konularında�talepte�bulunmuştur.�Bu�talepleri�karşılık�bulmuş�

ve� kadı� vekili� olarak� görevlendirilmesinin� uygun� olacağı�

kanaatine�varılmıştır.�Ölüm�yılı�kesin�olarak�bilinmeyen�yazar,�

1���� ve� 1��1� yıllarında� �veya� bu� yıllar� arasında�� Leme�âtü’t-

Tarik,� Lübbü’l-Fünûn� ve� Tuhfetü’l-Mülâzimîn� adında� üç� risale,�

1��1�yılında�Beşaretü’l-����âm�adında�tercüme�nakil�bir�fıkıh�

kitabı��1����yılında�Sultan��bdülaziz�e�hitaben�bir�mülemma�

kaside,� 1���� ����yılında� ise�Teşrihü’l-İslâm� li� ‘U�alâi’l‘��âm�adlı�

fıkıh�kitabını�yazmıştır.644��

Beşâretü’l-����âm�ın� ferağ� kaydında� yer� alan� �f�� se�eti�

����� �âb�e� �aşere��emâ�e�i’l-â�ir�min��l-�i�r��i�l-M��amm��i��� �î-

��l���i�����an�i�i��eh��ibaresinden�anlaşıldığı�üzere�eser,�Hicri�

1�� �em�zeyi�l-â�ir� 1����de� ��.� �� �ylül� 1��1�� �stanbul�da�

tamamlanmıştır.645��

�bdurrahman� ��mi�� �fendi,� Beşâretü’l-����âm�ın�

başında�� bu� fani� dünyada� fakirlik� ve� hastalık� nedeniyle� bazı�

mubah�lezzetlerden�mahrum�kalanları��llah�ın�ahirette�çeşitli�

lezzet�ve�nimetlerle�memnun�edeceğini�söyler.��vlenmek�gibi�

bazı� lezzetlerden� mahrum� kalan,� �slam� büyüklerine� iffet� ve�

emniyet� için�e� hizmet� eden� dindar� harem� ağaların� bu�

kesimlerden�olabileceği�akli�ve�nakli�delillerle�sabittir,�sözüyle�

�harem� ağaları�� konusunu� seçme� nedenini� ortaya� koyar.646�

�rapça�yazdığı�ferağ�kaydında�da��bdulhalim�Paşa�nın�hasileri�

olup� şerefli,� saygın,� �llah� rızasına� uygun� fiilleri� isteyen� ve�

sevilen� hasletleri� arzulayan� Beşir� �ğa� ve� �min� �ğa�nın�

yardımları� sayesinde� eserini� tamamladığını� söyleyerek�

çalışmasını�destekleyen�şahsiyetleri�belirtir.64��

�
644�� �i�er-�mar��hmad,���idhat�Paşa�ya��azdığı��ülemma��asidesi�,�1�1-

�����
645�� ����rr��m�n���mi�,�Beşâretü’l-����âm���������6���,��6��
646�� �bdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-����âm���������6���,����
64��� �bdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-����âm���������6���,��6��
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Süleymâniyeli� Abdurrahman� Lâmi�,� Şafii� âlimlerinden�

İmam� Celalüddîn� Suyût648� Hazretlerinin� (öl.� 1505)� harem�

ağalarının� ahirette� elde� edecekleri� ecre� dair� hadis-i� şerif� ve�

güzel� sözleri� ihtiva� eden� Arap�a� risalesini� incelediğini,� bu�

risaleyi� �ürk�e� bilen� harem� ağaları� i�in� tercüme� ettiğini��

hadım�ağaların�hizmetine�dair�büyük�mü�deler�i�eren�esere�de�

�hadımlara�mü�deler��anlamına�gelen�Beşâretü'l-Ḫuddâm�adını�

verdiğini�söyleyerek�eserinin�k�nusunu,�hazırlanma�sürecini,�

tertip�bi�imini�ve�isimlendirilme�sebebini�a�ıklar�64���

Beşâretü’l-Huddâm�ın�türü�fıkıhtır���ıkhın�sözlük�anlamı,�

bir� k�nuyu� bütün� ayrıntılarıyla� öğrenmek�� terim� anlamı� ise�

bireysel� ve� t�plumsal� hayata� dair� amelî� hükümleri,� İslam�ın�

temel�kaynaklarından��ur�ân-ı��erim�ve�hadisi�referans�alarak�

inceleyen�bilim�dalıdır���ısaca�İslam�ibadet�ve�hukuk�ilmidir��

�apsamı� geniş� �lan� fıkıh�� ilmihal,� hukuk,� ek�n�mi,� siyaset,�

idarî�bilimlere�dair�k�nuları�inceler�650��emel�İslam�bilimlerine�

ait�bir�ilim�dalı��lan�fıkıh�k�nusunda�fetavanâmeler,�ilmihal�ve�

şurutu�s-salatlar�tarzında�nesir�ve�nazım�bi�iminde�bir��k�telif�

ve� tercüme� eser� yazıldığı� i�in� bir� fıkıh� edebî� tür� �larak� da�

değerlendirilmiştir���

�ürk� nesir� tarihi� ve� fıkıh� türü� a�ısından� önemli� �lan�

fetvalar,��smanlılar��önemi�nde�şeyhülislamlara�başta�hukukî�

��n�lar�a� �lma�� �zere� �ir��k� k�nuda� yöneltilmiş� s�ru� ve�

cevapları� ihtiva� eder�� Kitâb-ı� Fetâvâyı� Ebu’s-su’ûd�� Behçetü’l-

Fetâvâ,�Fetvâla����i�âlet-i��l�â�-ı�Küfr�gibi�fetva�kitapları651��Kud����

�er�ü�es��� Ferâ��� K�t�bı�� �âdü’l-�bâd�� K�tâb-ı� �u�y��� ��ftâhu’l-

�
648�� ��ahire�de������yılında�d�ğan�İmâm�Suyûtî,� İbn��acer�el-���al�n���i�i�

âlimlerden� ders� almış�� vazilik,� hususî� imamlık,� müderrislik,� kadı�
vekilliği,� hankâh� şeyhliği� yapmıştır�� �efsir,� hadis,� fıkıh,� Arap� dili� ve�
edebiyatı� âlimidir�� �zellikle� hadis� ilminde� derinleşmiş� ve� bir��k� eser�
neşretmiştir�� Ansikl�pedik� eser� yazma� geleneğini� hadis� ilminde�
başlatmıştır�� �itap� ve� risale� �larak� değerlendirilebilecek� özellikte� ����
eseri� vardır��� Ayrıntılı� bilgi� i�in� bkz�� �alit� �zkan,� �Süyûtî�,� ����i�e�
��y��et����fı��sl�����s��l��ed�s�,��İstanbul�������ayınları,������,�������-
1�8.���

64��� ���urrahman�Lâmi�,�Beşâretü’l-Huddâm�(������16��)���-�.�
650�� �ayreddin� �araman,� ��ıkıh�,� �ür��ye� ��y��et� ���fı� �sl��� ��s��l��ed�s���

(İstanbul�������ayınları,������,�������
651�� Süleyman� �aldak,� ��ski� �ürk� �debiyatında� �esir� ��üz� �azı��,� �ilim� ve�

��lı���ydı�lı�ı�d��E��t����er��s����-���(�006)����.�
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Cenne,� Vikâye� Tercümesi,� Nazmu’l-Hi�â�iyy��� Tercümesi,� �e��-i�

�ü�ârek����gibi�eserler�Anadolu�sahasında�yazılmış�önemli�fıkıh�

çalışmalarıdır.�

Fıkıh�konularında� referans�alınan�kaynakların�başında�

Kur’ân-ı�Kerim�ve�hadis�gelir.�Bu�ba�lamda�fıkh��bir�eser�olan�

Beşâretü’l-H���âm’da� harem� a�alarının� e�rine� dair�m��deler��

aye��� hadis� ve� �slam� b�y�klerinden� ya�ılan� ikibaslar� ile�

açıklanmış�ır.��olayısıyla�bu�ibareler��muh�evayı�or�aya�koyan�

en�önemli�anlam�unsurlarıdır.�

Fıkıh� ki�a�larında� genellikle� ibade�� ve� hukuka� dair�

birçok�konu�ele�alınırken�Beşâretü’l-H���âm’da�yalnız�a�harem�

a�alarının�ahire��e�elde�ede�ekleri�e�ir�ve�seva�lar�konusu�ele�

alınmış�ır.��olayısıyla�bu�fıkıh��ka�sam�bakımından�dar;�konu�

bakımından� ayrın�ılı� �ema�ik� bir� çalışmadır.� �ensur� olarak�

yazılan�� besmele� ve� salvele� ile� başlayan� bu� fıkıh�� başlık�

mahiye�indeki� ifadelerle� böl�mler� �bâb�� fâsıl�� hâlinde�

kom�oze�edilmiş�ir.�

Dinî� metinlerde� konu� temellendirilirken� ayet�

iktibaslarından� yararlanılır.� Beşâretü’l-H���âm’da� �o�lamda�

Ara�ça� ibareli� al�ı� aye�� ba�lama� uygun� bir� biçimde�

kullanılmış�ır.� �nsanın� yara�ılış� gayesini� bilmesi� ve� �akva� ile�

hareke��e�mesinin�gereklili�i���Ve�mâ�ḫ���ḳ����-cinne��e��-inse�i��â�

�i-ya�budûn”����ve� ��nne� e�reme�um� ��nda�lla��� etḳâ�um”���;� uzun�

ömr�n� im�ihan� ara�ı� olması� ve� insanın� hâlden� hâle� girmesi�

hususu�� �Ve� men� nu�amm�r�u� nune�����u� ���l-ḫ��ki� e� �e� �â�

ya�ḳ�lûn”���,�hadım�a�aların�Kur’ân-ı�Ker�m’e�olan�vukufiye�leri�

ve��akva�ehli�oluşları���Ve��e�ḳ����emme���i�i��e��emme��i�â��e��â�

�
652�� �avva��aldız���e��-���übâre���n�eleme��e��r���az�l���et�n���z�n�-�����ba��m,�

��onya�� �el�uk� �niversitesi,� �osyal� �ilimler� �nstit�s�,� ��ksek� �isans�
�ezi,�2�2��,��-6���

65��� ez-��riyat���������Abdurrahman��âmi���Abdurrahman��âmi���Beşâretü’l-
H���âm���������6���,����

65��� el-�u�ura����������Abdurrahman��âmi���Abdurrahman��âmi���Beşâretü’l-
H���âm���������6���,����

655�� el-�asin�� ������� Abdurrahman� �âmi��� Abdurrahman� �âmi��� Beşâretü’l-
H���âm���������6���,����
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en� re’â� burhâne� rabbih”656� ,� “Elhakumu't-tekâsur”657� ve� “Summe�

letu'selûnne�yemveiẕin��ani'n-na�îm”65��ayetlerine�verdikleri�tepki�

ile�ifade�edilmiştir.�

Harem� ağalarının� ahirette� nail� olacakları� ecir� ve�

sevaplara� İslam�âlimlerinin�getirdiği�deliller,�eserde�“ahbâr-ı�

şerife�� ve� “âsâr-ı� latife�� olmak� ��ere� iki� b�l�mde�

değerlendirilmiştir.��irinci�b�l�mde�kon�,�hadis-i�şerif��ikinci�

b�l�mde�ise�din�b���klerinin�s��leri�le�desteklenmiştir.�İslam�

inancında� ��r�ân-ı� �erim�den� sonraki� en� �nemli� ka�nak�

hadistir.� �serde� iktibas� �ol��la� k�llanılan� hadis-i� şeriflerin�

�oğ�� doğr�dan� hadım� ağalığı� ile� ilgilidir.� �a�ı� hadisler,�

teşekk�l� s�recindeki� ola�larla� deta�landırılarak� ele� alındığı�

i�in� �alışmanın� b�� başlığında,� hadım� ağalığının� ahiretteki�

fa�iletlerine�dair�beş�hadisin�“metin��kısmı�la�iktifa�edilmiştir��

� “Ḫâdim�aġalar�cennetde�ḳapucı�ve�perdeci�olurlar�”65���

� “�llahu� �a�îm�'�-�ân��âdim� aġaları�� ḳal�in�en� sûi-�anna�

d���recek� ı��ırâb� ve� vesvese�i� �ıḳarmı�� ve� �ennet-i� ��dn’da� anları�

�û�u'l-�a�nlara�perdedâr�e�lemi�d�r�”66��

� “Ḫâdim� aġalara� �aḳḳ� �ara�ından� iki� ihsân-ı� �a�îm� vardır��

�irisi� d�n�âda� �i�l-i� ���i�den� ma��û�� olmalarıdır�� dî�eri� â�i�et�e�

�aḳḳ��e�âlâ’�a�perdesi��baḳmalarıdır�”66���

� “�aḳḳ� Su��âneh�� ve� �e��l�� ḳı�âmet� ��n�nde� ���im�

aġalara� i�sân�bu�uracaġı�ni�met��� leẕẕet��l�ḳadar�ne�îs�ve�merġ�b�

�lu�la�� ki� hi��i�� ���� ems�âlini� ��rmemi�� ve� hi�bir� ḳulaḳ� na���ini�

i�itmemi��ve�hi�bir�kimesneni��ḳalbi���erine�ol�ni�metleri��ke��i�eti�

�e�memi��ve��âdim�aġalar��ld�kle�i�vaḳt�e��en��-ı��aḳḳ� lu��en�ve�

me��ameten�ken���ḳu��et�eli� ile��u�larını�ḳab��bu�urur�ve����leri�

���e�ile�ek�ḳa�a��ḳu��rını�levâ�ımatı�la�anlara�i�sân�ider�”66���

� “Ḫâdim� aġalar� ve� âlet-i� tenâs�li� kesilmi�� kimesneler�

�l��kle�i� vaḳt�e� ��ny��a� leẕẕet-i� �ehvet�en� ma��û�� �l�uḳları�

�
656�� el-��s�f,���������bd�rrahman��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6��������
65��� et-�ekâs�r,���������bd�rrahman��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6������

���
65��� et-�ekâs�r,���������bd�rrahman��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6�����

���
65��� ��d�rra��an��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6��������
66��� �bd�rrahman��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6��������
66��� �bd�rrahman��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6������-���
66��� �bd�rrahman��âmi�,��e�âret�’l-�u���m�(O������6���������
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sebebiyle� ḳabriñ� ṣıḳmasından� yâḫûd� ġaẕâb-ı� ḳabrden� ehven�ḥâlde�

olurlar.”663��

İslam� inancında� fıkha�dair�bir�konu� temellendirilirken�

veya�hakkında�hüküm�verilirken�sırasıyla�ayet,�hadis,�kıyas�ve�

icmâdan�yararlanılır.�İcmâ,�İslam�âlimlerinin�üzerinde�ittifak�

ettikleri�hükümlerdir.�İcmâ�ile�hüküm�verilirken�daha�çok�din�

büyüklerinin�s��lerinden�yararlanılır.��serde�hadım�a�alı�ının�

faziletini�ve� söz�konusu�hizmetin�önemini�anlatmak� için�din�

büyüklerinin��u�s��lerinden�yararlanılmı�tır��

�Hz.�Ali�� “Cenâb-ı�Vâcibü’l-Vücûd�ḫâdim�aġalara�üç� rütbe�

iḥsân� buyurmu�dur�� �irincisi� cennetde� ḫa��nedâr� �l�rlar�� i�incisi�

dünyâda� �slâm� memle�etinde� e�âbir-i� �slâm’ı�� ḥaremlerine� aġa�

�l�rlar�� ü�üncisi� cenne�-i� ��lâ’da� �eyġamberler� ḥa�arâtına� ḥûr��l-

�aynı�anlar��etürürler.”66���

� �a�b� el�A���r�� “Cennetde� Cenâb-ı� �aḳḳ� �a�retlerini�

�iyâre�e��idenlere��aḫṣûṣ�binece��b�râḳlar��ardır.��âdi��aġaları��

bindiġi�burâḳlar��e�sinden��nce�yürürler.”66��

� ��mer�İbn�i���bdü�l��������“�lla��si�lere�ḫayrlar��irmi���e�

si�iñ�ḥaḳḳında�üç�ḫayr��ar� imi��� �imdi�i�ḥâlde�d�r���ld������irincisi�

ḥacc-ı� �er��dür�� i�incisi� ci�âddür�� üçüncisi� �i�l-i� �en��� �inâdan�

�aḥ�û�iyetdür��d�rdüncisi��lla�u��e�âlâdan�çoḳ�ḳ�rḳ�aḳdur.”666�

İslam� hukukunun� �iddetle� yasakladı�ı� hadım� etme�

süre�i� u��ulamalarından� �ki�inin� tenasül� aletini� kesme��

ameli�esi��ehemmi�etine��inaen��e�âretü’l-��ddâ��da�ayrı�bir�

b�lüm� olarak� ele� alınmı�tır.� ���� konusu� fiili� i�leyenlere�

verile�ek�olan��eza�hadis�i��eriflerle�açıklanmı�tır���

� “�er� �im� bir� �üslümânı�� âlet-i� �enâsülüni� er�e�li�den�

dü�irece�� ḳadar� ḳa��� itse� �e� �a�ret� yerini� açsa�ya�ni� ��be�den�di�e�

ḳadar� ��r�esi� ḥarâ�� �lan� yerini� a�sa� ḳıyâmet� �ününde�

.”66���

�
����� �bdurrahman��âmi�,��e�âretü’l-��ddâ�����������������.�
����� �bdurrahman��âmi�,��e�âretü’l-��ddâ�����������������.�
����� �bdurrahman��âmi�,��e�âretü’l-��ddâ�������������������.�
����� �bdurrahman��âmi�,��e�âretü’l-��ddâ�������������������.�
����� �bdurrahman��âmi�,��e�âretü’l-��ddâ�����������������.�
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� “Anları� ḫâdimlik� ḥâline� getürenlere� daḫı�

”668�

� “Her�kim�bir�küçük�çocuḳ�yâḫud��âḳil�ü�bâliġ�bir�kimesneniñ�

âlet-i� tenâ�ülüni� di�den� ke��e�

��e�ke�ilene��a�re�-i�����b�a�iḥsân�bu�uracaġı�ecr�

ü�s�e�â���in�inden�iḥsân�bu�urur�”66��

�e�âre�ü�l-��ddâm’ın� son� bölümünde� Sudan� ve�

Habeşistanlı� olup� İslam� âleminde� fazilet� ehli� olarak� görülen�

zatlar��ü�eltilmiştir���u�zatların�isimleri,�“��dân�leri���üyükleri�

d�rt� �â�dır�� �a�re�-i� ��ḳmân�Hek�m� �e��i�ca�� �e��ecâ��� �e� �ilâl-ı�

�abe��’dür�”6���hadisinden��apılan�iktibasla�belirtilmiştir���aşka�

bir� hadiste� Bilâl-ı� Habeş�’nin� müezzinler� i�erisinde� �ennet�

elbisesini�giyen�il��sahabe�ola�a�ı����bu�urulmuştur���

�serde�a�rı�a��udanlılar��Habeş�ler�gibi�ten�rengi�si�ah�

olanların� Hz�� �uh’un� o�lu� Hâm’dan� �ü��da� geldi�i���,�

�udanlıların�na�me�le�şarkı�sö�lemede�������en���rf�de�����ismi�

ile�müsemma�olan�Habeş�lerin�ise�kalkan��e�harb��o�ununda����

mahir� oldukları�� �İslam’a� da�et����� �e� �ezan� okuma�����

konularında� da� Habeş�lerin� örnek� millet� oldu�u� ifade�

edilmiştir�� �udan� �e� Habeş�lerin� özellikle� nazara�

sunulmalarının� temelinde�� başta� �smanlı� İmparatorlu�u�

olmak� üzere� bir�ok� İslam� ülkesinde� köle� �e� hadım� olarak�

�alıştırılmaları�etkili�olmuştur���

�e�âre�ü�l-��uddâm��������da�kaleme�alınmış�tematik�bir�

fıkıh��alışmasıdır���smanlı��ürk�esinin�dil�hususi�etleri�esas�

alınarak��azılmıştır���ade�üsl�pla��azılan�eser��din��bir�metin�

oldu�u� i�in� �ra��a� ve� �ars�a� bir�o�� �elime� ve� ter�i�� ihtiva�

�
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,��-����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
����� �bdurrahman��âmi����e�âre�ü�l-��ddâm�������������,�����
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etmektedir.� Ayet� ve� hadis� iktibaslarının� fazla� olduğu� eserde�

yer�yer�Arapça�kalıp�ifadeler,�dua,�tespih�ve�takdis�ibareleri�de�

kullanılmıştır.� Üslubu� ağırlaştıran� bu� tasarruflara� rağmen�

metin�anlaşılmaktadır.��

Nesir� biçiminde� yazılan� eserlerin� giriş� ve� sonuç�

kısmında�yazar,�hüner�gösterme�endişesi�taşıdığı�için�Arapça�

ve� Farsça� ibarelere� yer� verir.� Beşâretü'l-� Ḫuddâm’da� da� aynı�

tasarruf�söz�konusudur.�Eserin�giriş�kısmında�salvele�ibaresi,�

sonunda�ise�tebellüğ�kaydı�Arapça�yazılmıştır.��

Şiirsel� ifadelerin� bulunmadığı� eserde,� anlama� dayalı�

sanatlardan� telmih� ve� iktibas�dışındaki� edebî� sanatlara� fazla�

itibar� edilmemiştir.� Beşâretü'l-� Ḫuddâm’ın� üslûp� özellikleri�

ortaya� konulurken� ayet,� hadis� ve� kelâm�ı� kibar� nev’indeki�

sözler,� muhteva� bölümünde� ele� alındığı� için� bu� başlıkta�

değerlendirilmemiştir.� Kelime,� tamlama,� cümle� ve� seci�

kullanımları,� örneklerle� ifade� edildikten� sonra� dinî� ve� edebî�

eserlerin� önemli� üslûp�malzemesi� olan� kalıp� ifadeler� ortaya�

konulmuştur.�Bu�bağlamda�ikilemeler,�deyimler�ve�din��içerikli�

kalıp�ibareler�örneklerle�açıklanmıştır.�

Düşünce�kalıpları� olarak�görülen� kelimeler,� önemli�dil�

unsurlarından� olup� bir� eserin� üslubunun� değerlendirilen�

mesinde� ölçü� olarak� alınır.� �etinde� kullanılan� kelimelerin�

kökeni,�yapısal�ve�işlevsel�özellikleri,�yazarın�ilmî�derinliğinin�

anlaşılması� konusunda� karineler� taşır.� �ürkçe� yazılan�

Beşâretü'l-�Ḫuddâm�� fıkha� dair� bir� çalışma� olduğu� için� eserde�

Arapça� kökenli� kelimeler� fazladır.� �adis� ilmine� dair� birçok�

terimin� de� kullanılması,� Arapça� kelime� sayısını� iyice�

arttırmıştır.� Arapçadan� sonra� iltifat� edilen� dillerin� başında�

�arsça� gelir.� Bu� durum,� yazarın� bu� iki� dili� iyi� bildiğini�

�östermektedir.� �azarın� �ultan� Abdülaziz’e� sunduğu�

mülemma� kasidesinde���� �ürkçenin� yanı� sıra� Arapça� ve�

�arsça’yı� kullanması,� bu� düşünceyi� desteklemektedir.� Eserin�

son� sayfasından� alıntılanan� aşağıdaki� cümlede� geçen�

kelimelerin� menşei,� eserde� hangi� dillere� ait� kelimelerin�

yoğunlukta�olduğu�konusunda�fikir�vermektedir��

�
�����ider��mar�Ahmad,���idhat��aşa’ya��azdığı��ülemma�Kasidesi�,�������.�
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�â� ��r.�� �esûle�l�lah� ��r.�� seni� ��r.�� �a��� ��r.���

pey�amber� ��r.�� gönderen� ��r.�� �ât�ı� �Ar.�� � ecil� �Ar.�� ü� ��r.��

a�l�ya��Ar.��yemîn��Ar.��olsun���r.��ki���r.���Allah��Ar.���ile���r.���

resûlüne� �Ar.�� � îm�n� �Ar.�� � getüreli� ��r.�� şimdiye� ��r.�� �degin�

��r.���her��Fr.��bir���r.���âbdestim��Fr.���bozıldı�da���r.���der��Fr.��

����l��Ar.��yeni���r.�� ��bdest���r.���almışım���r.�� �ve��Ar.���her�

�Fr.���âbdestden��Fr.�����o�ra���r.����iki���r.���rek�at��Ar.���nam�z�

�Fr.��da�i���r.����ılmışım������r.�.��

�rnek� cümlede� görüldüğü� üzere� toplam� ��� kelimeden�

oluşan�bu�cümlenin����kelimesi��ürkçe,����kelimesi�Arapça,����

kelimesi��arsçadır.�

�amlama,� aynı� veya� farklı� türden� sözcüklerin� birlikte�

kullanılmasıyla�oluşan�söz�grubudur.�Klasik��ürk�edebiyatına�

ait� eserlerde� Arapça� ve� �arsça� kelimeler� yoğun� biçimde�

kullanıldığı�için�terkipleri�oluşturan�sözcüklerin�çoğu�Arapça�

ve� �arsça� yapılıdır.� Beşâretü’l-�uddâm’da� �ürkçenin� dil�

kurallarına�göre�yazılmış�tamlamaların���

na� olma��üzre������

yanı�sıra�iza�et�kesresi��

e�ma�lûmdur� ki�����

� �� a��ıdmet�iderler.�����

�ve�eli��l�m�merbutu�ile�yapılmış�tamlamalar�vardır��

�� ��� lara�perded�r�eylemişdür.��

�� � risâlesinde� mu��la�a�

eyledükde��683�

�etinlerde� kullanılan� cümlelerin� oluşum� biçimleri� ve�

yapıları,�üslûp�bağlamında�değerlendirilir.�Eserde�genellikle�iş,�

oluş�ve�hareket�bildiren�kelimeler,�cümle�sonunda�kullanıldığı�

için�metin�kurallı�cümlelerle�yazılmıştır��

��l��a�t�mü�â���l����e�mürtedl����a�u������e�dü��albi�ü���i���

������

�
����� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-�������������������,���.�
����� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-�������������������,��.�
����� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-�������������������,��.�
����� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-�������������������,��.�
����� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-�������������������,��.�
����� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-�������������������,���.�
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Konu�hakkında�bilgi�verilirken�ki,�ve,�yahut,�hatta�gibi�

bağlaçlar� kullanılarak� paragraf� mesabesinde� uzun� cümleler�

oluşturulmuştur:�

“Dîni�seniñ�gibi�ṭab�-ı�selîm� ��aḳl-ı�mustaḳîm�ṣâḥibi�olan�her�

mü'min-i� Muḥammedî-meşrebe� ma�lûmdur� � Cenâb-ı� Ḥakîm,�

Ḳadîm,� İsteġnâ� şe’nuhu� �ani’l-ḫâdimi� ve'n-nedîm� ḥa�retleri� �in�

ṭâi�e�i�le� in�ân� ṭâi�e�ini� an�aḳ� �end�� ma�ri�et� �ibâde�i� i�ün�

�aratmış��ldıġu��e�mâ�ḫalaḳ�u'l-�inne�ve'l-in�e�illâ�li-�a�budûn�â�et-

i� �erîmesinden� �ı�ân� �la�aġı� mis�üllü� dün�â� � âḫire�de� �llahu�

�e�âlâ’nıñ� �anında� ehl-i� îmânıñ� eñ� b����� � ḥ�rmetl�s�� �llah’a�

�aḳva� � ṭâ�atı� eñ� �i�âde� �lan� �imesne� �la�aġı� inne� e�reme�um�

�inda�llahi�etḳâkum�â�e�-i��erîmesinden�m�stebândur������

Uzun� cümleler� oluşturulurken� fiilimsilerden� de�

yararlanılmıştır:�

“Ḳıyâmet� gününde� Bilâl-ı� Habeşî� cennet� develeriniñ�

birisine� râkib� ol � ḥâlde� maḥşere� gönderil � eẕâna�

başlay � eşhedü� e'n-lâilahe� illa'l-lah� di vaḳtde,� nâs�

biribirine� baḳ biz� daḫı� Bilâl�iñ� şehâdet� eyle � müs �üllü�

şehâdet�ideriz�diyecekler�686�

Metinde�hadis�rivayetleri�veya�din�büyüklerinin�sözleri�

öyküleyici�anlatımla�ifade�edildiğinden�tek�yargılı�kısa�diyalog�

cümlelerinin�de�kullanıldığı�görülmektedir:�

“�l� Ḳure�şî� didi�� ��le� ḫıṣâ� kimdir� ki� benim� �ü�üme� ḳarşu�

ṭur�un��Ḥa�ret-i���lî�bu�urdu�ki�aġ�ına��aḳışma�an�bu�s��i�bir�daha�

���leme��687�

�nemli�ahenk�unsurlarından�olan�seci,�kısaca�nesirdeki�

kafiye� anlamına� gelmektedir�� �n� az� iki� olmak� üzere� birçok�

kelime� arasında� seci� oluşturulabilir�� �etinde� secinin�

olabilmesi� i�in� revî� harfinin� kullanılması� şarttır�� �evî� harfi�

kullanılmamışsa� kelimeler� arasında� vezin� biriliği�

sağanmalıdır��688��esir�biçiminde�kaleme�alınan�fıkıh�eserleri,�

ehemmiyet� atfedilen� bir� konunun� toplum� tarafından�

anlaşılması� için� yazılır�� Bu� tür� çalışmalarda� üsl��� �enellikle�

�
68��� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
686�� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,�����
687�� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
688�� Mehmet��atih��öksal�vd,�“�esir�,�ed���mür��eylan,��al�ik�D�nem��smanlı�

�e�ri���stanbul:�Kesit��ayınları,�����������
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sade�olur�ve�sanatlı�söyleyişlere�fazla�itibar�edilmez���nlaşılma�

gayesi� ile� yazılan� bu�metinlerde� sanatçının� hüner� gösterme�

endişesi�olmadığı�için�secili�sözler�fazla�kullanılmaz���eşâret�’l-

�uddâm’da��ra��a�ve��ars�a�kelime,�tamlama,� ibare�ve�se�ili�

sözler� yer� alsa� da� kullanılan� kelimeler� çoğunlukla� halk�

tarafından�bilindiği�için�eser,�sade�bir�üsl�pla�yazılmıştır���

�eşâret�’l-�uddâm’da�kısımlanmış�seci�örneklerinin�yanı�

sıra���

“� � ve� �a�ret-i� M�ḥammed�

M���afâ�ya� �vazifesini��68��

�“Bir� dürlüsü� � ve� d��er� dürlüsü�

dür��6���

aralarında� eş� veya� yakın� anlam� ilgisi� bulunan� ve� atıf�

vav�ıyla�biribirine�bağlanmış�iki�kelimeden�oluşan�“iç�seci�6���

örnekleri�bulunmaktadır:�

�“�cennetde� bizlerden� ziyâde� ü� -ı�

�lahîyyeye��6�����

“�delâ'il-i� �vü� den�anlaşılmış�6���

“��iḥsân�buyuraca�ı� �ü� i�olunmuşa����

“mü'min�ḳullarından�ḳan�ısını�bu�dâr-ı� fenâda� �

veyâḫ�d� �gibi�6���

�kilemeler,� anlatımı� akıcı� ve� ahenkli� kılmak�� anlamı�

pekiştirmek� için� kullanılan� kalıp� sözlerdir�� �ralarında� eş,�

yakın,� karşıt� gibi� anlam� ilgileri� bulunan� sözcükler� tekrar�

edilerek�ikilemeler�oluşturulur���eşâret�’l-�uddâm’da�yer�alan�

ikilemeler,� daha� �ok� �rapça� ve� �arsça� kelimelerin� “atıf�

vav�ıyla��ü,u��terkibe�dönüşmüş�biçimleridir���tıf�vavı,�önemli�

bir� üsl�p� unsuru� olarak� sözcükler� arasında� sekte� meydana�

�
68��� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
6���� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
6������iliz� Kılıç� vd�,� “�ehî,� �atifî,� �şık� �elebi� �ezkirelerinde� �eci�,� �smanlı�

�rştırmaları�������� �r���� Dr����� �a�uş��luna��rma�an-���,� ed�� Halil� �nalcık�
vd�,�����6�,�������

6���� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
6���� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
6���� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-�uddâm���������6���,����
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getiririr,� böylece� hem� ritim� oluşturur,� hem�de�müzikalliteyi�

arttırır695:��

�“Her� kim� bir� küçük� çocuḳ� yâḫud� � bir�

kimesneniñ...”696�

“Anlardan� şehîd� olanıñ� � Bedir� Ġazâsı�nda�

şehîd�olanıñ...”697�

�“...minbere��ıḳdıḳda� �âdet-i�ḫutbe�üzre�Cenâb-ı��aḳḳa�

...”698�

�ürk�ede� ikilemeler,� genellikle� aynı� anlama� gelen�

sözcüklerin�tekrarından�oluşmaktadır.�Beşâretü’l-����â�’da�az�

da� olsa� sözcük� tekrarına� dayanan� �ürk�e� ikilemeler�

kullanılmıştır��

“i�sân-ı� �lahî� olacak� �mükâ�âtları� beyân�

iden”699�

�“ol�kimesneyi� � �e��et�ü�ni�met-i� cennet� i�e�

memn�n��e�mesr�r�buyurur”7���

Bir� yazarın� üsl��� özelli�i� hakkında� i�u�ları� i�eren�

deyimler�� anlatımı� akıcı� kılan,� genellikle� mecaz� anlamda�

kullanılan�kalı�laşmış�dil�unsurlarıdır.��as�ir��e�olaya�dayalı�

�etin�erde�ku��anılan�deyimler,�anlatımı�canlı�kılar.�Beşâretü’l-

����â�’da� �ze��ik�e� �adis� ri�ayet�erinde� �ykü�e�e� �e�

betimlemeden�yararlanıldı�ı�i�in�deyimlere�ilti�at�edilmiştir��

“���günden��o�ra�ḫâdim�a�a-yı�mezb�r�dâr-ı� �enâdan�

di� �

“�enâb-ı��âcibü�l-�üc�d�ḫâdim�a�alara�ü��rütbe�

muşdur”�7���

“âyet-i�ker��esi� di�didikde”�7���

�“...ḳadar��ür�ete� an�bu��âtları��orduḳda...”�7���

�
695�� Bahir� �el�uk,� “�i�an� �iirinde� �itmik� Bir� �nsur�� Atı�� �erki�leri”,� ��r�t�

Üniversitesi�Sos�����i�i��er��er�isi������������������
696�� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6�����9��
697�� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6�����5��
698�� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6�����6��
699�� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6��������
7���� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6�������
7���� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6�����8��
7���� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6��������
7���� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6�����8��
7���� Abdurrahman��âmi�,�Beşâretü’l-���������������6��������
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“Efendimiz�Ḥażretleri�bir�gün�bulundıġım�maḥalli�

up�yanımda�Sudanlar�gibi...”�705�

Dinî� ve� tasavvufî� metinlerde� yazarın� şeyh� veya�molla�

oluşu,�literatürüne�uygun�ifade�kullanmasını�kaçınılmaz�kılar.�

Dinî� kalıplar,� daha� çok� saygı� bildiren,� dua� mahiyetindeki�

hikmetli� sözlerden� oluşmaktadır.”706� Dinî� bir� metin� olan�

Beşâretü’l-Huddâm’da� Arapça� kalıp� ifadeler� kullanılmıştır.� �u�

ifadeler�“elim-lam�merbutu”�ile�yapılmıştır.��ranskripsiyonlu�

metinde� anlamları� belirtilen� bu� ifadelerin� ço�u� önem-i� hâiz�

kişi� adlarından� sonra� kullanıldı�ı� için� dua,� tespih� ve� saygı�

ifadesidir:��

“�es�l-i�Ekrem� �Efendimiz�”707�

“Eb���ureyre� �Ḥażretlerini��riv�yet�

eyledi�i”708�

�

Beşâretü'l-� Ḫuddâm’ın� baskıları� aynı� olan� matbu� iki�

nüshası�tespit�edilmiştir.����sayfadan�oluşan�bu�eserin�Atatürk�

Üni�ersitesi� �erkez� ��t��hanesinde� ��5����� ��88� �er��

�������demirbaş�numarasıyla�kayıtlı�olan�nüshasının��,���ve�

��.� sayfaları� eksik� oldu�u� için� ���� Atatürk� �itaplı�ı� Sayısal�

Arşiv� ve� e-�aynaklarda� ���.��� yer� �E��������� demirbaş�

numarasıyla� kayıtlı� olan� nüshası� transkripsiyonlu� olarak�

yazılmıştır.�

��� sayfadan� oluşan� eserin� �.� sayfası� ��,� ��.� sayfası� ��,�

di�er� sayfaları� ise� ��� satırdan� oluşmaktadır.� Sayfa� genişli�i�

yaklaşık� olarak� ������� yazı� alanı� genişli�i� ise�

�������m’dir.��atbu�olan�ve�harekesiz�harflerle�yazılan�eser�

tabedildikten�sonra�okunmuş�ve�bazı�ibarelerin�altı�çizilmiştir.�

Adı� belirtilen� esere� besmele� lafzından� sonra�

“Elḥamduli'l-lahi� Rabbi'l-�âlemîn� ve'ṣṣalatu� ��'�-selâmu� �alâ� ḫa��i�

ḫalḳihi��uḥamm�di�����âlihi����ṣaḥbihi�ecma�în�ve�ba�d.�Ey�çeşm-

�
705�� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-Huddâm���E�����6���������
706�� �atma� �mamo�lu,� Ahmed� �âlis'in� �u�e�lü� �enâ��bi'l-�ibâ�i'l-���l���� ���

�en�abeti� �a�reti'ş-� �e�hi's-�â��bi'l-�a�nevî'si� ve� �serin� �esir� �sl�bu�
A��s�ndan� �e�erlendirilmesi� ��nceleme-��ti�� ��b-��b��,� ��stanbul�� �ıldız�
�eknik�Üni�ersitesi��os�al��ilimler�Enstit�s�����ksek��isans��ezi���0�����
5����

707�� �bd�rrahman��âmi�,�Beşâretü’l-Huddâm���E�����6��������
708�� Abdurrahman���mi�,�Beşâretü’l-Huddâm���E�����6��������
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i� inṣâf� ile�bu�risâleye�naẓar�buyuran��azîz�birâder!�Dîni�seniñ�

gibi�ṭab�-ı�selîm�ve� �aḳl-ı�mustaḳîm�ṣâḥibi�olan�her�mü'min-i�

Muḥammedî-meşrebe� ma�lûmdur� ki…”709� ifadeleri� ile�

başlanmıştır.�

Başlık�kabilinden�ifadelerle�bölümler�(fasıl,�bâb)�hâlinde�

devam�eden�eser,�“Laḳad�vaḳa�al-ferâġu�min�haẕihi't-tercemeti�bi�

iltimâsi'l-emcedeyni’l-ekremeyni� ṭalebeyi’l-ef�âlu'r-raḍiyye� ve�

râġibeyi’l-ḫiṣâli’l-marżîyye� Ḥażret-i� Beşir� �ġa� birinci� �e� Ḥażret-i�

�mîn��ġa� i�inci�aġa�ât-��Ḥażret-i�de�letlu� ��bdu'l-Ḥalîm��aşa� �alâ�

yedi� eḳalli’l-verâ� mütercime�i�� t�râbi� aḳdâmi'l-�ulemâi� ��bdu'r-

ra�man�Lâmî��e’�-�uleymâniyeti�me�lîden�fî��eneti�������âb�e��aşere�

�emâ�eyi’l-âḫir� mine'l-hicreti'l-���ammediye� ��-beldeti�

��sṭanṭiniyyeh������ferağ�kaydı�ile�bitmiştir.�

�Matbu� olarak� �ra�� alfabesiyle� yazılan� �eşâret�'l-

�uddâm’�n� �eviri� yazılı� metni� oluşturulurken� transkri�siyon�

harfleri�kullanılmıştır.�

� ��� sayfadan� oluşan� eserin� satır� numaraları�

yazılmamış,� sayfa� numaraları� ise� köşeli� �arantez� i�inde� üst�

sim�e�bi�iminde�belirtilmiştir.�

�Metin� tamiri� ya�ılırken� tarafımız�a� ya�ılan�

müdahaleler�köşeli��arantez�i�inde��österilmiştir.�

� Başlık,� bölüm� ve� başlık� özelliği� taşıyan� ifadeler� bold�

yazı�ile�belirtilmiştir.�

�Metinde� �e�en� ayet� ve��ra��a� ifadeler� italik� yazı� ile�

�österilmiş,�bunların�ter�ümesi�di�notta�belirtilmiştir.��ra��a�

kalı��ifadelerin�anlamı�da��han��yverdi�tarafından�hazırlanan�

�ubbealt�� L��âti� �i�alli� ��y��� ��r��e� ���l���ten�

(htt����lu�atim.�om)�alınmıştır.�

� ���yy.��smanlı��ürk�esinin�dil�hususiyetlerini�taşıyan�

eserin� vurgu� ve� tonlamaya� uygun� bir� biçimde� o�unabilmesi�

için�no�talama�işaretleri�kullanılmıştır.�

� �ra��a� ve� �ars�a� kelimeler� yazılırken� matbu�

metindeki�bi�imleri�esas�alınmıştır�(ör.�s �evâb,�oru����

�
709�� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-��ddâm�������������,����
7�0�� �bdurrahman��âmi�,��eşâret�’l-��ddâm�������������,�����



�
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� �ür�çe��elimeler�-b,�-�,�-d,�-��harfleri�ile�bitmediği�i�in�

metinde� bu� harflerle� biten� �ür�çe� �elimeler� -�,� -ç,� -t,-��

harfleri�ile��österilmiştir�(ör.�olub-olu�����

� �eşâret�’l-��ddâm���.�yy.da�yazıldığı�i�in��ski��nadolu�

�ürk�esinin� yay�ın� fonetik� özelliklerinden� olan�

yuvarlaklaşmaya� itibar� edilmemiştir� (ör.� sizüñ-� si�i�,�

�imesnenü�-�imesneni����

� �eşâret�’l-�üddâm�da� başta� muhaddisler� olma�� ü�ere�

bir�ok� şahsiyet� adı� �e�mektedir.� �ser,� edebî� tür� ve� nesir�

�alışması� olarak� in�elendiği� i�in� söz� konusu� şahsiyetler�

hakkında�ansiklo�edik�bil�i�verilmemiş��hadislerin�kaynakları�

beliritilmemiştir.�

������l�amd�li'l-lahi��abbi'l-�âlemîn��e'ṣṣalat��ve's-�elâmu��alâ�

ḫayri�ḫalḳihi����ammedin�ve�âlihi�ve�ṣa�bihi�ecma�în������e�ba�d����

ey��eşm-i�inṣâf�ile�bu�risâleye�naẓar�buyuran��azîz�birâder!�Dîni�

seni�� gibi� ṭab�-ı� selîm� ve� �aḳl-ı� mustaḳîm� ṣâḥibi� olan� her�

mü'min-i�Muḥammedî-meşrebe�ma�lûmdur�ki��enâb-ı��a�îm,�

�adîm,��ste�nâ�şe’nuhu��ani’l-ḫâdimi�ve'n-ned�m����ḥa�retleri��in�

ṭâifesiyle�insân�ṭâifesini�an�aḳ�kendü�ma�rifet�ve��ibâdeti�i�ün�

yaratmış�oldı�u�ve�mâ�ḫalaḳt�'l-cinne�ve'l-inse� illâ� li-ya�bud�n����

âyet-i� kerîmesinden� �ıyân�ola�a�ı�mis�üllü�dünyâ�vü�â�iretde�

�llahu� �e�âlâ�nıñ� yanında� ehl-i� îmânıñ� eñ� büyük� ve�

ḥürmetlüsü� �llah�a� taḳva� ve� ṭâ�atı� eñ� ziyâde� olan� kimesne�

ola�a�ı� inne� e�reme�um� �inda'llahi� etḳâk�m���� âyet-i�

�erîmesinden�müstebândur���e�men�nu�ammirhu�nune��i�hu�fi'l-

ḫal�i�e�fe�lâ�ya�ḳil�n����âyet-i��erîmesiyle�sâ'ir�âyât-ı�kerîme�ve�

�
7���� �lemlerin� �abb�i� olan� �llah�a� hamd� olsun!� �aratılanların� en� hayırlısı�

olan�Muhammed�e� (sav)� âline,� ashâbınının� tammamına� salat� ve� selam�
olsun��

7���� �onra�
7���� �anı�konumu�hizmet�iye,�dosta�ihtiya��duymaktan�uzak�(olan).�
7���� �Ben� �inleri� ve� insanları� an�ak� bana� kulluk� etsinler� diye� yarattım.”�

(�ur�ân-ı��erîm���ariyat���).�
7���� �Muhakkak�ki��llah�yanında�en�değerli�olanınız,�ondan�en��ok�korku��

sakınanızdır.”�(e�-�âriyat,��������
7���� ��ime� uzun� ömür� verirsek� biz� onun� �elişmesini� tersine� �eviririz.� �i��

düşünmüyorlar�mı�”�(el-�asin,��������
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eḥâdîṣ-i�şerîfeden�daḫı�ma�lûm�olur�ki�Ḥaḳḳ�Te�âlâ�Ḥażretleri�

mü'min�ḳullarından�ḳanġısını�bu�dâr-ı�fenâda�faḳîrlik�veyâḫûd�

�alîllik�gibi�ba�ż[ı]�mevâni��ile�muḳteżâ-yı�beşeriyyet�bulunan�

ba�ż� [ı]� leẕâiẕ-i� mubâḥeden� maḥrûm� buyursa� dâr-ı� beḳâda�

şübhesiz�ol�kimesneyi�dürlü�dürlü�leẕẕet�ü�ni�met-i�cennet�ile�

memnûn�ve�mesrûr�buyurur����yle�ki���mân�üzre�olan�mes�elâ�

iki� [2��kimesneni���â�ât-ı�maḳbûleleri� �inda'llah����berâber��lu��

lakin� biri� dünyâda� olunmuş� ve� dîgeri� olunmamış� olsa� rûz-ı�

ce�âda� Ḥaḳḳ� Te�âlâ�nı�� olunmamış� olana� iḥsân� buyura�aġı�

ni�met�ü�leẕẕeti�olunmuşa�iḥsân�buyura�aġı�ni�met�ü�leẕẕetden�

artıḳ� �lur�� �es �elâ� e�cümle� mülûk� u� ekâbir-i� �slâmîye�ni��

ḥarem�aġalıġı�ḫıdmetinde�bulunan��ümle�ḫâdim�aġalar�daḫı�bu�

ḳabilden� olu�� ya�ni� a�lar� daḫı� ḥasbe'l-ḳader� evlenmek� �ibi�

ba�ż[ı]� leẕâiẕ-i�mubâḥa-i�dünyevîyeden�bî-naṣîb�ḳalmışlar� ise�

bu�ḥâlet-i� dünyâ� vü� âḫiretde� anları�� ḥaḳḳında� ḫayırlu� olu��

cennetde�bi�lerden��iyâde�mükâ�ât�ü�ikrâmât-ı��lahîyyeye�nâ�il�

�lacaḳları� delâ�il-i� �aḳliyye� vü� naḳliyyeden� a�laşılmış� ve�

mükâ�ât-ı� meẕkûreden� maḥrûm� ḳalmamaḳ� i�ün� dünyâda�

me'mûr-ı� ḫıdmeti� olduḳları� ḥaremleri�� ḥaḳḳında� her� ḥâlde�

kemâl-i��iffet�ü�emânet�üzre�bulunmalarıyla�berâber�dâḫilen�ve�

ḫâricen�nâmûs�u�âdâb-ı�insânîyete�muġâ�ir�mażarrât-ı�dînîye�

vü� mâlîyeden� e�endilerini�� e�l-i� beytini� viḳâye� eylemek�

namâ��ve��ruc�vesâ'ir�umûr-ı�dînîyeleri�gibi�farîża-i�ẕimmet-i�

�slâmiyyet� ve� ve�îbe-i� �ahde-i� �ubûdiyetleri� bulunmuş� oldıġı�

�ibi�ma�âẕa'l-lah����Te�âlâ�eger�ve�h-i�meşrûḥ�ü�re�bulunmayu��

da�bi'l-�aks����diyânet�ve�emânetlerinde�ilâ�âḫirü'l-��mr�devâm�

itme�ler�ise�sâ'ir��üne�kârlar��ibi�dünyâ�vü�âḫiretde�râḥatsız�

�lacaḳları��aḳlen�ve�naḳlen�s �âbitdür��Binâ'en-�al����2��bu��abd-ı�

�â�iz� �üleymâniyeli� ��bdu�r-raḥman� �âmi�� du�â�ıları� ehl-i�

diyânet�ve�emânet��lan�ḥarem-i�ḫâdim�aġalarına�iḥsân-ı��lahî�

ola�ak�büyük�büyük�mükâfâtları�beyân�iden�eḥâdîs �-i�şerîfe�ve�

âs �âr-ı�la�î�eyi�ecille-i��ulemâ-i��âfi�îyyeden��mâm��elâlü�d-dîn�

�uyû�î� Ḥażretlerini�� �A�abi���'l-���â������ risâlesinde� mu�âla�a�

�
����� �llah�katında�
����� �lla��esir�esin��
����� �am�tersine�
�2��� �unun�ü�erine��bundan��türü��
�2��� �ra��a�ibare�
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eyledükde� yal�ız� Türk�eyi� bilen� ���â-ile�hi�722� ḥarem�

aġalarına� bir� ḫıdmet� olmaḳ� üzre� lisân-ı� Türkîye� ter�üme� ile�

müşârün-ile�hi�723�aġalara�[3]��i'l-�âḳi�724�büyük�büyük�müjdeleri�

ḥâvî� oldıġından� �eşâretü�l-Huddâm� ismiyle� tesmiye� eyledi��

�ismi�lla�i�r-raḥman� �enâb-ı� Ḥaḳḳ� �ubḥânehu� ve� Te�âlâ�ya�

lâzıme-i� ḥamd� u� s �enâ� �e� Ḥażret-i� �uḥammed� �uṣ�afâ�ya�

�âzime-i�ṣalât�ü�du�â�vażîfesini�edâ�eyledikden� ṣo�ra�ma�lûm�

�la� ki� bu� risâlede� ḫâdim� ḥarem� aġaları�� yevm-i� ḳıyâmetde�

nâ�il� �la�aḳları� e�r� ü� s �evâb� üzerine� a�a� bir� �ulemânı��

�etürdükleri�del�ller�iki�dürlüdür���ir�dürlüsü�aḫbâr-ı�şerîfe�ve�

d��er�dürlüsü�âs �âr-ı�la���edür��e�bu�del�lleri���ümlesi�iki��aṣlda�

ẕikr��lunur��

�

�

�mâm��elâlü�d-d�n��uy����buyurur��Ḥażret-i���lî��bn-i��b��

�âlib�e�vara�ak�isnâd�ile�rivâyet�eylemişiz�ki�bir�adamı��ṣatun�

aldıġı� ḫâdim� aġaya� Ḥażret-i� ��lî� buyurdı� ki�� �y� ḫâdim� aġa��

�ensi�� ya�nî� �llahu� Te�âlâ� sa�a� ḫâdimli�i� naṣîb� buyurdıġına�

râżı� ve� ḫoşnûd� ol� zîrâ� ben� �esûlu�l-la�� ṣallâ'l-lahu� �al��hi� ���

�elle����� e�endimiz� ḥażretlerinden� işitdüm� ki� buyururdu��

�âdim� aġalar� �ennetde� ḳa�u�ı� ve� �erde�i� olurlar�� �aşḳa�

ri�âyetde��llahu� �a��mü�ş-şân����ḫâdim�aġaları�� ḳalbinden� s�i-

�anna� düşüre�ek� ıż�ırâb� ve� vesveseyi� �ıḳarmış� ve� �ennet-i�

��dn�da�anları�ḥ�ru�l-�aynlara��erdedâr�eylemişdür���âbir�bin�

��bdullâh� el-�nṣârî�ni�� rivâyet� eyledigi� başḳa� ḥad�s �i�� meâli�

b�yledür���es�lu�l-lah��fendimiz�buyurmuş�ki�� �âdim�aġalar�

�e� âlet-i� tenâsüli� kesilmiş� kimesneler� �ldükleri� vaḳtde�

dünyâda�leẕẕet-i�şehvetden�maḥ�����lduḳları�sebebiyle�ḳabri��

ṣıḳmasından� yâḫûd� ġaẕâb-ı� ḳabrden� e��en� ḥâlde� �lurlar��

�aşḳa�ḥad�s �i��meâli�b�yledir��Ḥażret-i��es�l-i��udâ�buyurmuş�

ki���âdim�aġalara�Ḥaḳḳ��arafından� iki� ihsân-ı� �a��m� [4]�vardır��

�irisi� dünyâda� fi�l-i� �âḥişden� maḥ���� olmalarıdır�� dîgeri�

âḫiretde�Ḥaḳḳ�Te�âlâ�ya� �erdesiz� baḳmalarıdır�� �bû��ureyre�

�
722�� �dı��e�enler��s�zü�edilen�
723�� �dı�ge�en��s�zü�edilen��
724�� �er�ekten��do�rusu��
72��� �lla���na�salat��e�selam�etsin��
72��� �anı�büyük�olan��llah�
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raḍıya'l-lahu� �anhu727� Ḥażretleriniñ� rivâyet� eyledigi� başḳa�

ḥadîsiñ� meâli� bu� vech� iledir� ki� Resûl-i� Ekrem� ṣallâ'l-lahu�

�aleyhi� [ve]� sellem� Efendimiz� Ḥażretleri� buyurmuşlardır:�

Ḫâdim� aġalar� ḳıyâmet� gününde� kâfûrdan� yaradılacaḳ� ipek�

samurlu�yaş�inciden�örtülü�ġâyet�güzel�ve�necîbe�dişi�develere�

bindikleri�ḥâlde�ḥaşr�olunurlar�ve�ehl-i�maḥşer�anları�böylece�

mu�azzez� gördükde� �arş� ṭarafından� bir� yel� esüp� anları� �izzet�

�ḳubbelerine� götürür.� Ehl-i� maḥşer� bunları� böyle� görünce�

ta�accüb�idüp�bu�ḳadar�ḥürmete�nâ'il�olan�bu�ẕâtları�ṣorduḳda,�

�enâb-ı�Ḥaḳḳ�ṭarafından�nidâ�gelür�ki:�Bunlar�dünyâda�erligi�

kesilmiş�olan�ḳullarımdır.�Başḳa�ḥadîsd̠e�Ebû��ure�re�raḍıya'l-

lahu��anhu�buyurmuş�ki:��ṣhâb-ı�kirâmdan���du�r-raḥman��bn-

i� ��vf� �esâr� adlu� bir� �âdim� aġası� var� idi.� ��durraḥman�

Ḥażretlerinin�kendü�malından�meẕkûr�köle�e�ba�ışladıgı�mâl�

ile� köle� dâ'imâ� ticâret� ider� idi� ve� ticâretden� ḳazandıġını�

ṣadaḳa�a� verir� idi.� �ir� zamân� bö�lece� mürûr� itdikden� ṣoñra�

��bdu'r-raḥman� ibn-i� ��vf� Ḥażretleri� kölesi� olan� meẕkûr�

�âdim� aġasını� �esûl-i� Ekrem� ṣallâ'l-lahu� �aleyhi� ve� sellem�

Efendimiz�Ḥażretlerine�götürüp�işbu��ıṣâ�benim�kölemdür�ve�

aña�bir�miḳdâr�mâl�virmişim��o�da�ı�ticâretden�ḳazanacaġını�

ṣadaḳa�a� ṣarf� ider� dedikde,� Resûlu'l-lah� Efendimiz� tebessüm�

buyurup� didiler� ki:��a� ��bdu'r-raḥman� bu� köle�e��ıṣâ� dime,�

�âdim�di��zîrâ��ebrâ'il��aleyhi's-selâm�bu�köle�e��âdim�didi�ve�

baña� da�ı� �aber� virdi� ki� Ḥaḳḳ� �e�alâ� bu� köleyi� ziyâde�

sevdiginden� bü�ük� meleklere� gösterir� ve� â�iretde� bu��âdim�

aġa� ṣâliḥlerdendür.� �nes� �bn-i� �âlik� Ḥażretleriniñ� rivâyet�

e�ledigi� ����başḳa�ḥadîsü̠ñ�meâli�budur�ki��erîr�ibn-i���merü�l-

Ḥimyerî�niñ�bir��âdim�aġası�var�idi.��ureyş��aşiretinden�birisi�

andan� �urmâlıḳda� meẕkûr� �âdimi� taḥḳîr� idüp� aña� sögdi.�

Ḥażret-i� ��lî� raḍıya'l-lahu� �anhu� oradan� ge�er� iken� �ureyşî�

olan� âdama� bu�urdu� ki� ni�ün� bu� köle�e� sögdüñ�� �l��ureyşî�

didi����le��ıṣâ�kimdir�ki�benim��üzüme�ḳarşu�ṭursun��Ḥażret-i�

��lî�buyurdu�ki� aġzına�yaḳışmayan�bu� sözi�bir�daha�söyleme�

zîrâ�ben�Resûlu'l-lâh��fendimizden�işitdüm�ki�buyurdu:�Ḥaḳḳ�

�e�âlâ� leẕẕet-i� cimâ�ı� bunlardan� men�� ile� günâh� pisliginden�

bunları� pâk� ṭutmuşdur� ve� bunlar� dünyâda� büyük� günâhdan�

�
����� �llah�ondan�razı�olsun��
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pâk�ṭutulmuş�olduḳlarından�yarın�cennetde�sâ'ir�ehl-i�cennet�

üzre��dünyâda��llah�anları�ḳadın�ile�yatmaḳdan�pâk�ṭutmaları�

ile� ifti�âr� iderler� bu�urduḳda,� �ureyşî-i� meẕkûr� hemân�

mezbûr� �âdime� didigi� sözlerden� peşîmân� olup� der-sâ�� at�

bo�nuna� ṣarılup� isti�fâ-yı� ḳuṣûr� e�ledi.� ��bbâs� ibn-i� ��bdi'l-

�uṭṭalib� Ḥażretleriniñ� rivâyet� buyurdıġı� ḥadîsi̠ñ� �ulâṣa-i�

me'âli� böyledür:� �u�mân� nâmında� bir� �âdim� aġa� [v]ar� idi.�

�efât� eyledikde� ��mer� ibnu'l-Ḫaṭṭâb� raḍıya� �anhu� �abbü'l-

erbâb�Ḥażretleri�yanındaki�aṣḥâb-ı�kirâm�ḥażarâtına�buyurdı�

ki�ḳalḳıñ�gidüp�anıñ�cenâze�namazını�ḳılalım�zîrâ�ben��esûl-i�

Ekrem�ve��a�r-ı�Beni��dem��fendimiz�Ḥażretlerinden�işitdim.�

�u�urur�idi�ki���enim�ümmetim�bundan�ṣoñra�eṭrâf-ı�arżı�fetḥ�

u� żabṭ� iderler�� şehveti� giderilmiş� olan� köleleri� �ıdmetlerde�

ḳullanurlar�� ol� köleler� şirk� üzerine� şehvetleri� giderilmiş� ve�

�slâm� üzere� olurlar.� Ḥattâ� ol� ḳadar� dîn-i� metîn-i� �slâm�ı�

severler� ki� emr-i� bi'l-ma�rûf� ve� nehy-i� �ani'l-münker� ve�

�üselmânlara� naṣîḥat� ve� �llah� yolunda� cihâdı� severler.�

�nlardan� şehîd� olanıñ� ecr� ü� se̠vâbı� Bedir� �azâsı�nda� şehîd�

olanıñ�ecr�ü�se̠vâbı�gibidir.�������������������������������������������������

�

�

�

�mâm��elâlü'd-dîn� �u�ûṭî� buyurur:� ��lî� �bn-i� Ebî��âlib�

Ḥażretlerine� varacak� isnâd� ile� rivâyet� eylemişüz� ki� bir� gün�

Ḥażret-i� ��lî�raḍıya'l-lahu��anhu��utbe�oḳumaḳ� i�ün�minbere�

�ıḳdıḳda� �âdet-i� �utbe� üzre� �enâb-ı� Ḥaḳḳa� ḥamd� u� se̠nâ� ve�

Ḥażret-i� �eyġamber�e� ṣalavat� ve� selâm� ile� �ayır� du�â�

e�ledikden� ṣonra� buyurdı� ki:� �enâb-ı� �âcibü�l-�ücûd� �âdim�

aġalara� ü�� rütbe� iḥsân� buyurmuşdur:� Birincisi� cennetde�

�azînedâr� olurlar�� ikincisi� dünyâda� �slâm� memleketinde�

ekâbir-i� �slâm�ıñ� ḥaremlerine� aġa� olurlar�� ü�üncisi� cennet-i�

��lâ�da�peyġamberler�ḥażarâtına�ḥûru'l-�aynı�anlar�getürürler.�

�a�b� el-�ḥbâr�dan� rivâyet� olunmuşdur� ki� dimiş:� �ütüb-ı�

semâvî�eden�bize�naḳl�olunmuş�ki:�Ḥażret-i�Ḥaḳḳ��übḥânehu�

ḳıyâmet�gününde�bi'l-cümle��âdim�aġaları�raḥmet�maḳâmına�

da�vet� buyurur� günâhlarını� �afv� buyurduḳdan� başḳa� meẕkûr�

�âdim�aġalara�merḥabâ�bu�urur.��izlerden�evlenmek�leẕẕetini�

men��eyledim�ise�ancaḳ�bö�le�günde�iḥsân�ü��aṭi��e-i��lahîyemi�
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sizlere� �oġaltmaḳ� i�ün� dünyâda� ba�ż[ı]� leẕâ'iẕden� sizi� men��

e�ledüm.� �ugünki� günde� sizlere� bü�ük� bü�ük� iḥsânımı� icrâ�

iderim�ve��adem�ü�ḥaşem�ü�salṭanatı�i�ṭâ�bu�ururum�ve�ḥûru'l-

�ayn�olan�cennet��âtûnlarından�size�nikâḥ�iderüm�ve�kelâmımı�

size� işitdirürüm� ve� mükâfât� yeri� olan� cennetde� sizi� �âs�

ḳullarımıñ�ṣorasında�iskân�iderüm.��eẕâlik��a�b�el-�ḥbâr�dan�

rivâyet� olunmuşdur� ki� buyurmuş:� �ennetde� �enâb-ı� Ḥaḳḳ�

Ḥażretlerini� ziyârete� gidenlere� ma�ṣûṣ� binecek� burâḳlar�

vardır.� Ḫâdim� ���� aġalarıñ� bindiġi� burâḳlar� hepsinden� önce�

�ürürler.� �eẕâ� �mmu� �a�bed�den� o� da�ı� �b[û]� �a�bed�den�

rivâyet� itmiş� ki� �bû� �a�bed� dimiş:� �a�be-i� mu�a��ama�

�evresini�ṭavâf�ḥâlinde�bir�adam�gördüm,�ṭavâf�iderdi�ve�dir��

Ḥamd� u� se̠nâ� ol� ma�bûd-ı� �âlemiyâne� sezâdür� ki� yaratdıġı�

âdemleriñ� �oġı� üzerine� beni� tafḍîl� buyurmuş.� �bû� �a�bed�

bu�urur�ki���l�âdeme��aḳlaşdım��baḳdım�ki�bir��âdim�a�adur��

�a���hu� ṣordum� ki:� �y� aġa� saña� ne� verilmiş� ki� böylece� şükr�

edi�orsun�� �idi�� baña� virilen� iḥsân-ı� �lahî� budur� ki:�

�öñlümden� cimâ�� istegi� �ıḳarılmış� ve� nisâ'� ṭâifesi�le�

birleşmege�beni�sevḳ�idecek�bir�hevesim��oḳdur.��bû��a�bed�

dir�ki���u�ḥâletde�gördüm�bir�ḳuş��emzem-i��erîfiñ�ḳubbesine�

ḳonup��âdim�aġaya��iṭâben�didi�ki:��y�aġa�sen�ve�seniñ�emsâ̠liñ�

ehl-i� dîn-melûka� �ıdmet� iderler.� �ṣḥâb-ı� kirâm� ḥażretinden�

olan��uḳâtil���bn-i�Ḥibbân�dan�rivâyet�olunmuş.��i�buyurmuş�

��mer� �bn-i� ��bdu'l-�azîz� Ḥażretleriniñ� ardında� ṣabâḥ�

namâzını�ḳılar�iken�żamm-ı�sûrede�Elhakumu'�-��k��ur72��sûre-i�

şerîfesini�oḳumaġa�başladı.��umm��l��u'��l�������m�����n��an�'n-

na���72��âyetine�vardıġı�vaḳtde�cemâ�at�i�inde�bir�añlamaḳ�ve�

aġlamaḳ��âhir�oldu.��amâz�bitürdükden�ṣoñra�Ḥażret-i���mer�

�bn-i� ��bdu'l-��zîz�ẕikr�i�ün�oturacaġı�gibi�oturdu.��evḥîd�ile�

du�âyı� edâ� itdikden� ṣoñra� buyurdı� ki:� �y� ehl-i� cemâ�at��

�ḳudıġım� sûre-i� şerîfeniñ� soñ� âyetinde� vâḳi�-i� ta�vîfden�

ḳorḳup� namazda� añlamaḳ� ve� aġlamaġa� başlayan� kim� idi��

�uḳâtil� Ḥażretleri� buyurur� ki� cemâ�atde� aġlayan� yalñız� bir�

�âdim�aġa�oldıġından�elini� ṭutup�yanında�oturtduk.�Ḥażret-i�

��mer�ol��âdim�aġanıñ�münevver�sîmâsına�baḳup�buyurdı�ki:�

�
����� ��okluk�kuruntusu�sizi�oyaladı.���et-�ekâsür,�������.�
����� ��ihayet�o�gün��dünyada�yararlandı�ınız��nimetlerden�elbette�ve�elbette�

hesaba��ekileceksiniz.���et-�ekâsür,�������.�
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Allah�sizlere�ḫayrlar�virmiş�ve�siziñ�ḥaḳḳında�üç�ḫayr�var�imiş,�

şimdiki�ḥâlde�dört�oldu.�Ḥażret-i�Muḳâtil�buyurur:� [8]�Ol�dört�

ḫayr� nedür� ya� ḫalîfetü'l-lah� didikde�� Ḥażret-i� �Ömer� İbn-i�

�Abdü'l-�Azîz� buyurdu:� Birincisi� ḥa��-ı� şerîfdür,� ikincisi�

cihâddür,� üçüncisi� fi�l-i� şenî�� zinâdan� maḥf��iyetdür��

d�rdüncisi� Allahu� �e�âlâdan� ç�ḳ� ḳorḳ�aḳdur�� Bunları�

buyurduḳdan�ma�âda730� didi� ki:� �â� Muḳâtil� bu� ḫâdim� a�alar�

yarın�aḫretde�Ḥażret-i�Ḥaḳḳ�dan�her�bir�büyüklük�ve�her�bir�

ḫayra�nâ'il�olurlar.��e�âlik��Abdu'l-lah�el-�ıfârî,�e'n-�aḥvî�den�

o� daḫı� babası� �uḳrî�den� rivâyet� eylemiş� ki:� �ulefâ-yı� benî�

�Abbas�dan��e'm�n��âlîfe��ek��üzel�ve�ra�nâ�bir�ḫâdi��a�ayı�

alu��bir��ün�hâlîfe�a�ayı�me�k�rî�bir�ḫal�ete��ötürü���ö�li�ol�

fi�l-i� şenî�a� meyl� itdükde,� ḫâdim� a�a� didi� ki:� �â� �alîfetü'l-

Mü'�inîn�� Ve� le� ḳad� hemmet� ��h�� �e� hemme� ��hâ� �e��â� e�� �e�â�

b�����e� ��bb��73�� âyet-i� kerî�esi� ḫâ�ırıma� �eldi� didikde,�

Me'��n�utanu��ḫâdi�-i��e[���b�ru�buraḳdı���ç��ünden��o�ra�

ḫâdim� a�a-yı� mezb�r� dâr-ı� fenâdan� dâr-ı� beḳâya� �ö�di.�

Me'��n� �âlîfe� ḫâdi�-i� �erḥ�mı� b�yle� ehl-i� fażl� ü� �alâḥ�

�ördü�i� �ihetle� öldi�ine� �ek� �ükedder� ü� �aḥz�n� oldu.� ���

�ünden��onra�Me'��n�ḫâdi�-i��e�k�rı��âlem-i�rü'yâda��ördi�

ki� bir� �a�a�et� taḫtı� üzerine� �turmuş� ve� bir� cennet�

za�ferânından�ḫalḳ��lmuş�bir�çimenlik��rtasında�seyr�ü�temâşâ�

idiyor.� Me'��n� a�a� ��rdı� ki� sen� benim� ḫâdim� a�am� de�il�

�isin����et��didi.��en�dünyâda�seni��ḫâdi�i�� idi�.�Me'��n�

didi�ne� ile�bu�devlet�ü� i�tibâra�nâ'il��lduñ���âdi��didi:�Ḥâl-i�

ḥayâtda� �o�uḳ� iken� âlet-i� tenâsülü�i� ḳa��� eylediklerinden�

�o�ra��enâb-ı�Ḥaḳḳ�a�ç�ḳ�şükürler�itdüm�ve�kendü�ḥâlime�râżı�

idü�� �e� le�âi�-i� dünyâdan� �az�eldi�� �e� �e'��r� ḫıdmeti�

�ldı�ım�ḥare�leri��ḥaḳḳında��erre�ḳadar�ḫıyânet�eylemedüm�

anıñ� içün� şimdi� bu� devlet-i� �a�i�îye� nâ'il� oldu�.� �â�î� olan�

Muḳrî�dir�ki�Me'��n��âlife�[�]�uyḳudan�uyandıḳda�eşhedü�bi'l-

lah�diyerek��aḳı�ayı�bizlere�naḳl�eyledi.��

�

�

�

�
����� -den�başka�
����� �And�lsun� ki� kadın� �na� meyletti�� ��er� �abb�inin� işaret� ve� ikazını�

��rmeseydi���da�kadına�meyletmişti����el-�usuf��������.�
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(Ma�lûm�ola�ki�bu�bâbda�daḫı�iki�faṣl�vardır)�

�

Bu�bâbda�vârid�olan�delîl�iki�nev�dir:�Birisi�eḥâdis-i�şerîfe�

ve� dîgeri� e'imme-i� dîn� rıḍvânu'l-lahi� �aleyhim� e�ma�în732�

ḥâżerâtınıñ�kelâmıdır.�

İmâm� Celâlu'd-dîn� Suyûṭî� ra�i���u'l-lâ�733� buyurur� ki:�

Ebûbekir� Ṣıddîḳ� raḍıya'l-lahu� �anhu� Efendimiz� Ḥażretlerine�

vara�ak� isnâd� ile� rivâyet� eylemiş��� ki� Ṣıddîḳ-i� ���am� olan�

Ḥażret-i��bûbekir�buyurmuş:��esûl-i�Ekrem��alla'l-lah���aleyhi�

v���ll��73�� �fendimi�� buyurmuşlardır� ki:� �er� kim� bir�

M�sl�mânıñ� âlet-i� tenâs�l�ni� erkeklikden� d�şire�ek� ḳadar�

ḳaṭ�� itse� ve� �avret� yerini� a�sa� ya�ni� ��bekden� di�e� ḳadar�

görmesi� ḥarâm� olan� yerini� açsa� ḳıyâmet� gününde� �enâb-ı�

Ḥaḳḳ� daḫı� anıñ� �avretini� a�ar� ya�ni� ���n�'n-na�73�� anı� re�îl� ��

rüsvâ�ider�ve��ezâ-yı�se�âsını�virir.�İbn-i� ��bbâs�raḍıya'l-la�u�

�anhu�Ḥażretleriniñ�rivâyet�buyurdı�ı�ḥadîs �i��meâli�böyledir�

ki:��esûlu'l-lâ��Efendimiz�Ḥażretleri�buyurmuşlar:��er�kim�bir�

küçük� ço�uḳ� yâḫud� �âḳil� �� bâli�� bir� kimesneniñ� âlet-i�

tenâsülüni� dibden� kesse� Ḥaḳḳ� �e�âlâ� ����� keseni�� ḳalbinden�

selâmeti� maḥv� ider� ve� kesilene� Ḥażret-i� �yyûb�a� iḥsân�

buyura�a�ı� e�r� �� s �evâb� �insinden� iḥsân� buyurur�� �e�â� İbn-i�

��bbâs�Ḥa�retleriniñ�rivâyet�buyurdı�ı�ḥadîs �i��ḫulâṣa-i�meâli�

şudur�ki:��esûl-ı�a��am�ṣalla'l-lahu��aleyhi�ve�sellem�ḥazretleri�

buyurmuşdur� ki:� M�selmân� kimesneniñ� âletini� ḳaṭ�� iden�

kimesneden��iyâde��a�âb�ṣâḥibi�olmaz�megerki�ölmezden�evvel�

M�selmânı� kesen� tevbe� ide� ve� kes �ret-ḫayrât� ile� ol� a��am�

��nâhıñ�yerini�ṭoldıra�ve�Cenâb-ı�Ḥaḳḳ�kesilene�vire�egi�e�r�ü�

s �evâb�leyle-i���ḳabe�de�benimle�hi�ret�iden�M�selmânlarıñ�e�r�

�
����� �llah�ın�rahmeti�
����� �llah�a�yemin�ederim�ki��ş��hesi���muhakkak.�
����� �llah'ın�selamı�onun���erine�olsun��
����� İnsanlar�arasında�
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ü�s �evâbı�olur.��i��ḫâdimleri�ḥaremleri�ize�bek�i�ve�ḫıdmet�i�ve�

emîn�idi�üz�zîrâ�Ḥaḳḳ��e�âlâ��ennetde�anları�ḥûrîlere�bek�i�ve�

ḫıdmet�i� ve�emîn-i� naṣb�u� ta�yîn�buyurur.�Muḥammed� İbn-i�

�a�b�'l-�urṭubî�niñ� başḳa� laf�� ile� rivâyet� eyledigi� ḥadîs ��

böyledür:� �esû'l-la�� Efendimiz� Ḥażretleri� buyurmuş:� �âdim�

a�alara� yevm-i� ḳıyâmetde� �î� ���îli'l-la�73�� dünyâda� �i�âd� ü�

nuṣret-i�Ḥaḳḳ�ve� a�lâ-yı� dîn-i� İslâm� i��n�memâlik-i� ba�îdeye�

sefer� idenler� ḳadarın�a� e�r� �� s �evâb� viril�r.� �nes� İbn-i��âlik�

Ḥażretleriniñ�başḳa�laf��ü�rivâyet�ile�s �âbit�olan�ḥadîs �inde�dir�

ki:�Ḥażret-i� �esûl-i� �ibriyâ� buyurmuş:� Bundan� ṣo�ra� benim�

�mmetimden�ba�ż�ı��m�lûk�u�ekâbir-i�dünyevîye��eydâ�olur�ki�

�isrâ� �ibi� �a�ametlenü�� kibr� ṣâḥibi� olurlar� ve�ḫâdim� a�aları�

kend�lerine� �âh� �� �elâl� i��n� ittibâ�� ittiḫâd� iderler�� �yle�

ḫâdimler� ki� şirk� ��re� aletleri� �amelden� d�şir�lm�ş� ise� İslâm�

üzre�olurlar�ve�İslâmiyet�de��llahu��e�âlâ�nıñ�seve�e�i�a�mâl-ı�

ḫayriyeyi� âşkâr� iderler� ve� �llah�ıñ� �esûlu� anlardan� râżı� ve�

ḫoşnûd�olur.��nes�İbn-i�Mâlik�başḳa�ḥadîs �de�buyurur:��esûl-ı�

Ekrem� ṣalla'l-lahu� �aleyhi�ve� sellem�Efendimize�didiler�ki:� �����

Babamı�� ve� anamız� sa�a� fedâ� olsun� yâ� �esûle'l-la��� �âdim�

a�alarıñ� İslamiyet�de� �llah�ıñ� seve�e�i� a�mâl-ı� ḫayrîyeleri�

nedir� ki��llah� resûlunuñ� rıżâlarına�bâ�is �� olur��Ḥażret-i� �esûl�

buyurdılar:� �î-sebîli'l-la�� �i�âd� itmeleriyle� güzel� ata� binü��

�ihâd� i��n� atluluk� �ilmini� ��renmelerid�r� ve� ��m�rleri�

olduḳ�a�ṣalâḥ�ile�meş�ûl�ve�fıṣḳdan�berî���-�imme�yaşadıḳları-

çün� ḳıyâmet� ��n�ñde� bey�ate'l-�u�urât� aṣḥâblarım� �ibi�

mu�a��e����muḥterem�ḥaşrolunurlar.�Câbir�İbn-i���bdullah�el-

Enṣârî�niñ�bu�bâbda�rivâyet�buyurdu�u�ḥadîs-i�şerîfiñ�m�fâdı�

budur�ki:�Ḥażret-i��esûl� �aley�i'ṣ-ṣalâtu�ve's-selâm�Efendimiz�

Ḥażretleri�buyurmuş:�Bundan�b�yle�benim��mmetimde�ba�ż�ı��

�ebbâr� ü� mütekebbir� adamlar� �eydâ� olur� ki� eyülüge�

emritmezler� ve� kötülükden� daḫı� nehyitme�ler.� �irk� ��erine�

erkekli�i� �iderilmiş� ve� ḳorḳutmaḳ� ile� buyurılmuş� hâdim�

a�aları�k�le�idin�rler.��yle�ḫâdimler�ki�dîn-i�İslâm�ıñ��ayretini�

ol� dere�e� çekerler� ki� ��r-i� �i'l-ma�r��la� �ehy-i� �a�i�l-��n��r����

iden��evât-ı�kirâma�daḫi�ḥarem�a�alı�ı�iderler�ve�dîn-i�İslâm�da�

�
����� �llah�rı�ası�i�in�
����� İyiyi�emr�etme��kötüyü�ne�yetme��
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�ek�s �evâblu�olan��i�âd�u�ḥa���ibi�a�mâlî�işlerler�ve�yer���erine�

kend�sini� bir� �abd-ı� ża�îf� bilerek� y�r�rler.� �ṣḥâb-ı� kirâmdan�

Ebû��ureyre�raḍıya'l-lahu��anhu�Ḥażretleriniñ�başḳa�ḥadîs �de�

buyurmuş� oldı�ı� kelâmıñ� ḥâṣılı� budur� ki� �esûlu'-lla��

�fendimi�� buyurmuş:� Ḥaḳḳ� Subḥâne�û� ve� �e�âlâ� ḳıyâmet�

gününde�ḫâdim� a�alara� iḥsân� buyura�a�ı� ni�met� �� le��et� ol�

ḳadar�nefîs�ve�mer�ûb�olurlar�ki�hi�bir�����ems�âlini���rmemiş�

ve��içbir�ḳulaḳ�na�îrini�işitmemiş�ve�hi�bir�kimesneniñ�ḳalbi�

��erine� ol� ni�metleriñ� keyfiyeti� �e�memiş� ve� ḫâdim� a�alar�

öldükleri� vaḳtde��enâb-ı�Ḥaḳḳ� luṭfen�ve�merḥameten�kendü�

ḳudret� eli� ile� ruḥlarını� ḳabż� buyurur� ve� ���leri� ��rebile�ek�

ḳadar� ����� �ennet� ḳuṣûrını� levâ�ımatıyla� anlara� iḥsân� ider� ve�

anları� ḫâdimlik�ḥâline� getürenlere�daḫı� �ûṭ� �aleyi's-selâmü��

kendüsüne� muṭî�� olmayan� �ev�esine� vire�e�i� �a�âb� �� �ażab�

miḳdarı�verir.�

��bdu'l-lah� bin� �işâm� bin� �ûsuf� bin� ��bdu'r-

raḥman�dan� ri�v�âyet� olunmuş� ki� M�'min� kimseniñ� ḳalb-i�

şerîfi� nûrlulukdan� ve� merḥâmetlikden� d�şme�� me�erki�

mü'min� kimesneni�� âlet-i� tenâsülüni� ḳaṭ�� ide� ol� vaḳṭ� ki� bir�

mü'mini��âletini�kesse�ma�â�a'l-la��kendü�ḳalbi�üzerine�nifâḳ�

ve�mürtedlik�ḳa�usını�a�mış�olur�me�erki�tevbe�eyleye�ve�ol�

��nâhı�ṭoldıra�aḳ�ḳadar��amel-i�ṣâliḥ�işleye.��l�vaḳt�m�nâfıḳlık�

ve�mürtedlik�ḳa�usını�kend��ḳalbi�üzerine�ḳa�amış�olur.��

İmâm� Celâl�'d-dîn� Suyûṭî� buyurur� ki� ��bdu'r-raḥman�

bin� Câbir�e� vara�ak� isnâdıyla� rivâyet� eylemiş��� ki� ��bdu'r-

raḥman� mârru��-�ikr� dimiş� bana.� �armış� ki� �ey�amber�

�fendimi�� buyurmuş:� �ûdânîleriñ� b�y�kleri� d�rt� �âtdır:�

Ḥażret-i� �oḳmân� �ekîm� ve� Mih�a�� ve� �e�âşî� ve� Bilâl-ı�

Ḥabeşîd�r.� ��bdu'l-la�� e's-��lemî�niñ� o�lu� ��ḳbe�niñ�

ḥadîs �inde���ḳbe�dimiş�ki:��ey�amber��fendimi�den�işitdim�ki�

buyurur� idi:�Ḥayâ��ureyş� ṭâ'ifesindedir��ḥikmet� Enṣâr�dadır��

da�vet� Ḥabeşî�dedir�� �ihâd� �� hi�ret� M�sl�mânlarda� ve�



�
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Muhâcirîndedür.� Ebû� Hureyre� raḍıya'l-lahu� �anhu�

Ḥażretleriniñ�başḳa��ibâret�ve�lafẓ�ile�olan�ḥadîsinde�vardır�ki�
[13]� Ḥażret-i� Resûl-i� Ekrem� ṣalla'l-lahu� �aleyhi� ve� sellem�

Efendimiz�buyurmuş�ki:�Ḥażret-i��ûḥ��aleyhi's-selâmıñ�üç�oġlu�

�ar�idi���irisini��ismi��âm��e�dî�erini��ismi�Ḥâm��e��bürini��

ismi� �â�es�̠ idi.� �Arab� ve� Fars� ve� Rûm� ve� ehl-i� Şâm� Sâm’dan�

tevellüd�itmiş,�siyâhlar�daḫı�Ḥâm’dan�vü�ûda��elmişler,��e�û��

�e� Mecûc� ise� �â�es’̠den� �oġmuşlar.� Ḥażret-i� ��işe-i� �ıdıḳa�

raḍıya'l-lahu�te�âlâ��anha�buyurur�ki:�Resûl-ı�Ekrem�ve��ebiyyî�

Muḥ�erem� ṣalla'l-lahu� �e�âlâ� �aleyhi� ve� sellem� Efendimiz�

Ḥażretleri�bir��ün�bulundıġım�maḥalli�teşrîf�buyuru��yanımda�

Sudanlar� �ibi� teġannîde� bulunan� iki� �âriye� var� idi.� �ederim�

Ebûbekir� �ıddîḳ�Ḥażretleri� daḫi� teşrîf� buyurdılar.� �âriyelere�

ḫi�âben�Resûlu'l-lah�Ḥażretleriniñ�yanında�hîç�b�yle�teġannî�

olur�mu�diyü��araldıḳda�Ḥażret-i�Resûl�ṣallâ'l-lahu��aleyhi�ve�

sellem�Ḥażret-i�Ebûbekir’e�bıraḳ�didi�teġannî�itsünler.�Ba�dehu�

Ḥażret-i� ��mer� �bnu'l-�a��âb� daḫi� teşrîf� buyuru�� �âriyeleri�

�ecr�ü�nehy�buyurduḳda��câriyeler�ikisi��aşra�çıḳdılar.�Ḥażret-i�

��'işe� buyurur:� �u� hen�âmda� Ḥabeşîler� ḳalḳân� �e� ḥarbî� ile�

oynamaġa�başladılar.��o�ra�Ḥażret-i�Resûl�buyurdılar:��â���işe�

bunlarıñ� oynamasını� seyr� itme�e� heves� ider� misin� didüm.�

E�e���is�ek�iderüm.�Ba�dehu�Resûlu'l-lah�beni�arḳa��arafına�alu��

yanaġımı� anıñ� yanaġı� üzerine� ḳomuş� oldıġum� ḥâlde�

Ḥabeşleriñ� ḥarbî� oyunlarını� seyr� ü� temâşâ� eyledim� ḥa��â�

Ḥażret-i�Resûl-i�Ekrem�ol�Ḥâbeşîleriñ�ḥarbî�ile�olan�oyunlarını�

be�endi�i� e�ilden� anları� teşvîḳ� olaraḳ� “Dûnekum� yâ� benî�

Erfîde���3�� kelâmını� daḫi� buyurdular.� �a�nî� oynamaġa� lâzım�

olu�u��� �âbuk�bi�ürme�ü�.�Ey�benî�Er�îde� ismi� ile�müsemmâ�

Ḥabeşîleriñ� bir� �insi� Ḥażret-i� ��işe-i� �ıddîka� buyurur:� �u�

Ḥabeşîleriñ� oyunlarını� bir� müddet� seyr� eyledikden� ṣo�ra�

Ḥażret-i�Resûl�ba�a�ḫi�âben�[1�]�buyurdu�ki���eyrden�uṣandıñ�yâ�

��işe�� �eter� ġayr� didüm� yâ� Resûle'l-lah�� E�e��� ye�er.�Ḥażret�

buyurdu�� �yle� ise� �i�.� Ebû� Hureyre� raḍıya'l-lahu� �anhu�

�
�3��� ��aydi,�devam�edin�Erfide��o�ulları��bkz.��üslim,��bnu’l-Haccâc���ah�h���-

Müslî�� �Riyad:��eytü’l-Efkâri’d-devliyye������,�Salatu’l-�ydeyn��1���3����
�üstakîmzâde� Süleymân� Sa�deddîn,� �erh-�� �bârâ�� �e��e�î��k�� �û��kî� �e�
�emâ��� ha�.� Ensar� �ara��z� ��stanbul:� �ürkiye� �azma� Eserler� �urumu�
�aşkanlı�ı��ayınları������,���.��

�
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Ḥażretleriniñ�başḳa�la�ẓ�ile�olan�ḥadîsi̠nde�buyurmuş�ki:�Fârûḳ-

ı�A�ẓam���mer��bnu'l-�a��âb�raḍıya'l-lahu��anhu�Resûl-ı�Ekrem�

Efendimiz’e��eldi�i�vaḳ�de��Ḥabeşîler�oynarlar�idi.�Resûlu'l-lah�

E�endimi�i�� Ḥużûr-ı� sa�âdetinde� sû-i� edeb� olmasın� diyü�

Ḥażret-i���mer�oynayan�Ḥabeşîleri�ze�r�eyledi,�ba�dehu�Resûl-

i� Ekrem� yâ� ��mer� bunları� bıraḳ� oynasunlar�� bunlar� benû�

Erfîde’dirler�buyurdu,��e�âlik�Ḥażret-i���işe��ıddîḳa’nıñ�başḳa�

�ibâret�ile�olan�ḥadîsi̠nde�buyurur�ki�bir��aḳ��Ḥażret-i�Resûl-i�

Ekrem� ṣallâ'l-lahu� �aleyhi� ve� sellem� oturmuş� oldıġı� ḥâlde�

ansızın� ço�uḳlarıñ� �ürüldisini� işitdi� ṣoñra� buyurdu:��â� ��işe�

�el��baḳ.��en�daḫi��elü��başımı�Resûlu'l-lah’ıñ�mübârek�omzu�

ü�erine� ḳoyaraḳ� bir� �amân� �abeşîleriñ� oyunlarını� seyr� ü�

temâşâ�eyledi�imde,�Resûlu'l� -lah�yâ� ��işe� seyr�ü� temâşâdan�

�oymadı�n�� mı� buyurdukda,� �idüm:� �â� resûle'l-lah� seyrden�

�oydum.� ��uracaḳ� yerime� �oluḳ� �ocuḳ� �olmuş,� anlarıñ�

�i�melerini� beklerim.� Ḥażret-i� ��işe� buyurur:� �oḳ� sürmedi��

Ḥażret-i� �ârûḳ� �eydâ� olu�� o�uracaḳ� yerimden� �ikr� olunan�

�oluḳ��ocuḳları�ḳovdı�ve�Ḥażret-i�Resûl-i�Ekrem�ol�hen�âmda�

buyurdı� ki� ben� ��rürüm� insân� şey�ânlarıyla� �in� şey�ânları�

��mer� �bn-i� �a��âb’dan� ḳorḳu�� ḳaçdılar.� Ḥażret-i� ��işe�

buyurur�� �ndan� ṣo�ra� ben� daḫi� men�ilime� ��ndüm.� �mâm�

�elâlü'd-dîn� �uyû�î� buyurur� ki� �mâm� Silefî� bu� ḥadîsi̠� �n������

nâm� kitâbınıñ� ikin�i� �üz'ünde� iḫrâc� �arîḳî� ile� �ikr� itmiş.� �u�

ḥadîs�̠ andan� semâ�� oldıġından� ben� daḫı� lillahi'l-ḥamd� naḳl�

eyledüm.�Ebû�Hureyre�raḍıya'l-lahu��anhu�Ḥażretleriniñ�dî�er�

hadîsinde� �ikr� buyurmuş� ki� Resûl-ı� Ekrem� Efendimiz� [1�]�

buyurmuş:��ülk-i��ureyş’de� ḳażâ-i� Enṣâr’da� imâmet� Ezd’de,�

e�ân�Ḥabeş’dedür�bu�ḥadîsi��mâm��âberî�çıḳarmışdur.�Ḥażret-

i��u�â�� ibn-i� �ebel’iñ� rivâyet� buyurduġu�ḥadîsi̠� de� vardır� ki�

�eyġamber� Efendimiz� buyurmuş:� �ıyâmet� �ününde� �ilâl-ı�

�abeşî��ennet�develeriniñ�birisine�râkib�oldıġı�ḥâlde�maḥşere�

��nderildikde� e�âna� başlayu�� eşhedü� e'n-lâilahe� illa'l-lah�

didiġi� vaḳ�de�� nâs� biribirine� baḳu�� bi�� daḫı� �ilâl’iñ� şehâde��

eyledi�i� müsü̠llü� şehâdet� ideriz� diye�ekler� ve� �ilâl�maḥşere�

vardıġında� �ennet� kisvelerinden� bir� zînetlü� kisve� �etürilü��

�ilâl’e�virilü���ilâl�anı��iyer�ve�enbiyâ�ile�mürsellerden�ṣo�ra�

müe��inlerden� e�� e��el� cenne�� kis�esini� �iyen� �ilâl-ı�

Ḥabeşî’dür.��u�ḥadîsi̠� �mâm�Semerḳandî� senedi� ile�kitâbında�
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iḫrâc� idüp� yazmışdır.� Bilâl-ı� Ḥabeşî� raḍıya'l-lahu� �anhu�

Ḥażretleriniñ� kendü� rivâyeti� ile� olan� ḥadîsd̠e�̠ buyurmuş� ki�

Resûl-i� Ekrem� ṣalla'l-lahu� �aleyhi� ve� sellem� kendü� mübârek�

aġzı� ile� eẕânı� baña� ta�lîm� buyurmuşdur.� Enes� İbn-i� Mâlik�

raḍıya'l-lahu� �anhu� ḥadîsi̠nde� buyurmuş� ki� Ḥażret-i� Resûl-i�

Ekrem�buyurmuş:�Ḳıyâmet��ününde�cümle�müeẕẕinler�cennet�

develerine�binüp�yüksek�ses�ile�eẕân�o�uyara��ḥaşr�olunurlar�

ve� �ilâl-ı� Ḥabeşî� cümlesinden� �nce� olur� ve� maḫlûkât� �epsi�

anlara� ba�arlar� ve� bunlar� kimlerdür� diyü� sual� olundu�da�

bunlar�ümmet-i�Muḥammed�in�müeẕẕinleridür�diyü�cevâbları�

virilür� ve� maḥşerde� nâs� maḥ�ûn� u� �or�a�� �urursa� Ḥażret-i�

�ilâl� ile� müeẕẕinler� �or�ma�� ve� maḥ�ûn� daḫı� olmazlar.� Bu�

ḥadîsi̠� İmâm��âberî� iḫrâc�eylemiş�� İbn-i� ��bbâs�Ḥażretleriniñ�

rivâyet� buyurmuş� oldıġı� ḥadîsd̠e� dimiş� ki� �es�lu'l-la��

E�endimi���ilâl-ı�Ḥabeşîye�buyurdu�ki�yâ�Bilâl�cennete��irüp�

misk�ü� za��erân�yıġınlarını� seyr� i�ün�cennetin� �anġı�yerinde�

yürüdümse�seni���ümde�yürür���rür� idim���unu��sebebi�ne�

olur�� �ilâl� ����� didi�� �â� Resûle'l-la�� seni� ḥa��� peyġamber�

��nderen�ẕât-ı�ecil�ü�a�lâya�yemîn�olsun�ki��llah�ile�res�lüne�

îmân� �etüreli� şimdiye� de�in� her� bir� âbdestim� bozıldı�da�

derḥâl�yeni�âbdest�almışım�ve�her�âbdestden� ṣoñra�iki�rek�at�

namâ��daḫi��ılmışım.��es�lu'l-lah�buyurdılar:��â�Bilâl�andan�

bu� rütbeye� varmışsın.� İmâm� �üslim� kendi� Ṣaḥîḥ�inde� Ebî�

�ureyre�ḥadîsi̠nde�dimiş�ki:�Ḥażret-i�Resûl-i�Ekrem�ve��ebiyyi�

muḥterem�ṣalla'l-lahu�te�âlâ��aleyhi�ve�sellem�E�endimiz�ṣabâḥ�

namâzından� ṣo�ra� ya� �ilâl� �anġı� �amel-i� ṣâliḥ� ü�erine�

müdâvemet�eylemişsin���îrâ�ben�seniñ�iki�aya��abınıñ�sesini�

cennetde� �irdi�im� ḥâlde� �ñümde� olarak� işitdim� diyü� Bilâl'e�

ṣordu�da�� �ilâl� didi� ki�� �enâb-ı� Ḥa��� namâzı� baña� naṣîb�

buyuralı� şimdiye� de�in� İslâmiyet'de� işledi�im� �amellerden�

hi�birisi�her�bir�sâ�atde�bir�tâze�âbdest�alup�anıñla�bir�namâz�

�ılmış�oldı�um��amelden�ziyâde�ḫayırlusı�ümîd�eylemedim.�Ya�

Resûle'l-lah�ṣallâ'l-lahu��aleyhî�ve��alâ�âlihî�ve�ṣaḥbihi'ṭ-ṭayyibîne�ilâ�

yevmi'�-dîn� ve� �alâ� beḳiyyeti’l-��slîmîn����� ��aḳa�� vaḳa�al-ferâġu�

min�haẕihi'�-�e��eme�i�bi�il�imâsi'l-emcedeyni’l-e��emeyni�ṭalebeyi’l-

�
����� Ey� �llah�ın� resulü�� �ıyamet� �ününe� kadar� senin�� âlinin�� temiz� olan�

ashabının�ve�kalan��üslümanların�üzerine�salat�olsun.�
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ef�âlu�r-�a�iyye� ve� râġibeyi’l-�iṣâli’l-mar�îyye� �a�ret-i� �e�ir� �ġa�

bi�in�i�ve��a�ret-i��mîn��ġa�i�inci�aġavât-���a�ret-i�devletlu���bdu�l-

�alîm� �a�a� �alâ� yedi� eḳalli’l-ve�â� m��e��ime�i�� ���âbi� aḳ�âmi'l-

�ulemâi� ��bdu�r-�aḥman��âmî��e’�-��leymâniye�i�mevlî�en��î� sene�i�

������âbi�e��a�ere��emâ�eyi’l-â�i��mine'l-hi��e�i'l-��ḥamme�iye��î-

bel�e�i���sṭanṭiniyyeh�����

� ��lelik� kurumu�� tari�in� en� eski� d�nemlerinden�

itibaren��o�u�ve�Batı�medeniyetlerinde�sosyal�bir�statü�olarak�

var� olmuştur.� ��leli�in� bir� �eşidi� olarak� de�erlendirilen�

hadımlı�ın� �e�mişinin� �sur� ve� �erslere� dayanması�� bu�

kurumun�k�klü�bir��e�mişe�sahip�oldu�unu���stermektedir.�

��adımlı�ın� �oma�� �asanî�� �unan�� �ısır�� İran�� Bizans��

�in���int���o�ol���smanlı��ibi�bir�ok�devlette�sosyal�bir�kurum�

ve� statü� olarak� var� olması�� �o�u� ve� Batı� medeniyetlerinde�

hadımlı�a� olan� teveccühün� evrensel� bir� boyut� kazandı�ını�

ortaya�koymaktadır.�

� ���nadan�do�ma�hadımlık���do�uştan�kaynaklanan�bir�

hâl�oldu�u�i�in�toplum�nezdinde�kader�olarak�telakki�edilmiş�

ve� normal� karşılanmıştır.� Buna� mukabil� enenmek�� i�diş�

edilmek� suretiyle� �er�ekleştirilen� hadımlık� uy�ulaması��

�ayriinsanî� bir� durum� olarak� de�erlendirilmiş�� vicdanları�

rahatsız�etmiştir.�

� İslam� dininin� koruma� altına� aldı�ı� temel� esaslardan�

biri��can��üvenli�i�dir.���ur�ân-ı��erim�ve��z.��ey�amber�in�

hadislerinden� anlaşıldı�ı� üzere� �yaratılışta� de�işime� �itme���

�neslin� kesilmesine� sebep� olma��� �can� �üvenli�ini� tehlikeye�

atma�� �ibi� sebeplerden� dolayı� İslam� �ıkhında� hadım� edilme�

ameliyesi�haram�sayılmış�ve�yasaklanmıştır.�

� İslam�da� hadım� etme� �iili� haram�� hadım� edilmişleri�

�alıştırma�mekruh�olmasına�ra�men�başta�saray�ve�konaklar�

�
����� Bu� tercüme�� devletli� �bdulhalim� �aşa�nın� hasilerinden� şere�li�� say�ın��

�llah� rızasına� uy�un� �iilleri� isteyen� ve� sevilen� hasletleri� arzulayan�
birinci� a�a� �azret-i� Beşir� ve� ikinci� a�a� �azret-i� Emin�in� yardımları�
sayesinde� takvada� en� düşük� derecede� ve� âlimlerin� ayak� topra�ı� olan�
mutercim� �üleymaniye� do�umlu� mütercim� �bdurrahman� �âmi�nin�
eliyle��icri������yılınının��emazeyi�l-âhirin�ayının����sinde�İstanbul�da�
bitmiştir.�

�
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olmak� üzere� hadımların� birçok� yerde� çalıştırılması,� ticari�

getirisi�yüksek�olan�“hadım�etme”�ameliyesini�özendirmiştir.�

� Osmanlı� Devleti’nde� konak� ve� saraylarda� istihdam�

edilen� hadım� ağalar,� konforlu� yaşam� ortamına� kavuşmanın�

yanı� sıra� Osmanlı� yönetim� hiyerarşisinde� önemli� makamları�

temsil�etme�imkânı�da�bulmuştur.�

� Beşaretü’l-Huddâm,�Süleymaniyeli�Abdurrahman�Lâmi��

tarafından� yazılmış� fıkhî� bir� çalışmadır.� Tebellüğ� kaydında�

İmam� Suyûtî’nin� �ra�ça� ibarelerinin� tercümesi� olarak�

zikredilmiştir.� �serin� baş� ve� sonunun� değiştirilmesi,� yazar�

tarafından�isimlendirilmiş�olması�ve�İmam�Suyûtî’nin�bu�isim�

ve� konuda� müstakil� bir� eserinin� tes�it� edilmemiş� olması,�

Beşaretü’l-Huddâm’ın� tercümeden� ziyade� İmâm� Suyûtî’nin�

eser�lerinden� iktibaslar� ya�ılarak� hazırlanmış� bir� “nakil”�

çalışması�olduğu�kanaati�hâsıl�olmuştur.�

� �ıkıh� kita�larında� genellikle� İslam� hukukuna� dair�

muhtelif�konular�ele�alınırken�Beşaretü’l-Huddâm’da� tek�konu�

detaylandırılarak� ele� alındığı� için� bu� eser� tematik� bir� fıkıh�

çalışması�olarak�değerlendirilebilir.�

��adım� ağalığı� konusuyla� alakalı� müstakil� bir�

çalışmanın� hazırlanmış� olması,� İslam� düşüncesinde� bu�

kurumun�hukukuna�verilen�önemi�göstermektedir.�

�Muhtevası� harem� ağalığının� ahiretteki� ecri� olan� bu�

eserde� konu;� ayet,� hadis� ve� din� büyüklerinin� sözleriyle�

desteklendiği� için� Beşaretü’l-Huddâm,� temel� İslam� bilimleri�

alanı�için�de�önem�arzetmektedir.�

� �ıkıh,� klasik� Türk� edebiyatında� dinî� metinler�

başlığında�değerlendirilen�bir�nesir�türüdür.�Beşaretü’l-Huddâm�

üzerine�ya�ılan�bu�incelemeyle�hem�nesir�çalışmalarına�hem�

de�fıkıh�türü�literatürüne�katkı�sağlanmıştır.�

� Beşaretü’l-Huddâm’da� dinî� bir� konu� işlenmiş� olmasına�

rağmen�müellifin�âlim�ve�şair�oluşu,�eserin�üslûp�incelemesini�

önemli� kılmaktadır.� �itekim� ya�ılan� incelemede� �ra�ça,�

�arsça� kelime,� tamlama,� ibare� ve� cümlelerin� fazla� olduğu,�

secili� kullanımlara� iltifat� edildiği� görülmektedir.� �serde�

�ra�ça�ve��arsçaler�kelimeler�yoğunlukta�olsa�da�anlaşılmak�

düşüncesiyle� kaleme� alınan� bu� eser� üslû�� bakımından,� sade�

nesir�örneği�olarak�değerlendirilebilir.�
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� �elli� bir� konu� hakkında� insanları� bilgilendirmek�

amacıyla� yazılan� Beşaretü’l-Huddâm’da� açıklayıcı� anlatım�

biçimi� kullanılmıştır.� �zellikle� hadis� rivayetleri�

detaylandırılarak� anlatıldığı� için� öyküleyici� ve� betimleyici�

anlatımlardan�da�yararlanılmıştır.�

� Beşaretü’l-Huddâm’ın� �bdulhalim� �aşa’nın�

hadımağaları� olan� �eşir� �ğa� ve� �min� �ğa’nın� destekleri� ile�

yazılı�� tamamlanmış� olması,� dinî� ve� edebî� eserlerin�

teşekkülünde�hâmîliğin�önemini�ortaya�koymaktadır.�
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