TAHİRÜ'L-MEVLEVi'NİN "HALLAe-1
MANSUR' ADAİR" RiSALESİ
Zülfikar GÜNGÖR*
Haııac~ı Mansur, İslam Tasavvuf Tarihi'nin en meşhur ve etkisi en
yaygın olan simalanndan biridir. Bilindiği gibi o, mutasavvıflarcabir şatahae mahsülü kabul edilen "Ene'l-Hak" sözünü söylediği gerekçesiyle
öldürülmüştür.
Yaşadığı dönem mutasavvıflan üzerinde etkisi olmakla birlikte;
onun asıl tesiri, ölümü sonrası belirginleşmeye başlamış ve halen de çok
değişik coğrafyalarda yaşayan insanlar üzerinde görülmeye devam etmektedir2• Fikirlerini savunanlar tarafınpan, uydurma bir tarikat silsilesi
ile ona izafeten Hallaciyye3 adıyla bir tarikatın kurulmuş olması, kanaatimizce bu mutasavvıfın tasavvuf tarihimizde önemli bir yer edindiğinin
aç~k göstergesidir.
.
Hallac-ı Mansur, Türk Edebiyatı'nda da etkisi/çOk olan bir mutasavvıftır. Gerek halk, gerekse divan şairlerimizin birçoğu onunfikirlerini savunmuş ve şiirlerinde onunla ilgili kavramlara yer vermiştir. Hatta bazı
şairlerimiz onun hayatını ve fikirlerini işleyen manzumeler nazmetmişler
ve böylece edebiyatımızda "Mansur-name" adı verilen bir tür doğmuştur.
Bu türe ait bir eseri yayımlayan Mustafa Tatçı konuyla ilgili şu bilgileri
vermektedir:
•
1.

2.

3.

Türk-tslam edebiyatı Araştırma Görevlisi.
Şatah: Arapça, hareket, klpırdama vs. gibi anlamları olan bir kelime. Konuşmada
şatah, konuşurken ölçüyü. kaçırmayı ifade eder. Aşın tecelli ve feyz gelen
velilerden, bir takım şeriata uymaz gibi görünen sözler zuhur eder. Dıştan bakınca,
bu sözlerin hiçbir manası yokmuş gibi görülür. Ancak, sunnin ruhani yükselişte
ulaştıgı farklı varlık alanı açısından, o sözler ele alınınca, anlaşılmazlık durumu ortadan kalkar. Kanaatimizce, bir insan olan Hallac'ın "Ene'l-Hak" sözünden önce,
kuru bir agaç kökünün "tnni ena'llah" (Ben Allah'ım) diye (Kasas/30) dile gelip,
insan gibi konuşup seslenmesini anlamaya çalışmak gerek... " Ethem Cebeciogıu,
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1977, 660.
HaBac-1Mansur'un değişik kültür ve inanç mensupları üzerindeki etkileri için bkz.
Yaşar Nuri Öztürk, Hallac-! Mansôr ve Eseri IÇ.itabü't-Tavasio, tstanbul 1976,
48.54 Süleyman Uludağ, "Ha.ı)~c-ıMansur", TDVIA, XV, 380-381 ve Ethem Cebe.
cioğlu, "Hal1ac-!Mansur", AUlFD, XXX, 342.343.
Ethem Cebecioğlu, age, 321 .
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"Mansur-name, isminden de anlaşılaçağı üzere, Halla'c-ı Mansur"un
h~yatı ve kerametlerini işleyen mesnevı nazım şekliyle yazılan tahkiyevı
bır türdür. Kaynaklanmızda, Mansur-name: yazan dört ayrı şairden bahsedilmektedir:

(xıv-xv.

1- Niyazi
y.y.)
2- Ahmed-i Dai (?-1421)
3- Müridi-i Aydıni (XıV-XV, y.y.)
4- Niyazi-i Mısrl (1697-1694)"4
Bu müstakil tür dışında; halk ve divan şairlerimiz, şiiderinde bu mutasavvıfla ilgili olarak; 'Ene'l-Hak', 'dara çekilmek', 'ber-dar olmak',
'aşk şehidi' vs. kavramlara da yer vermi,şlerdir. Bunlarla ilgili olarak
Divanlar tarandığında çok sayıda' örnek~ bulmak mümkün olacaktır.
Ancak Hallac'm edebiyatımız üzerindeki tesiri başlı başına bir araştırma
konusu olduğu için, burada bununla ilgili örneklere yervermemenin daha
uygun olacağını düşünüyoruz.
Bu çalışmada, kendisiyle ilgili, müstakil çok sayıda ineeıeme6 yapılan
Hallac-ı Mansur hakkında OsmanlJea yazılail bir risaleyi yayınlayarak, bu
şahısla ilgili araştırm~ yapanların istifadesine sunmayı düşünmekteyiz.
Risalenin metnine geçmeden önce yazan h,akkında bilgi vermenin de
uygun olacağı kanaatindeyiz.

ı. Risalenin

Yazarı l'ahirü'I ..Mevlcvl (1877-1951)

Tahirü'l-Mevlevi, 1877-1951 yılları ara.sında yaşamış; dini, tasavvufi
eserler yazmış bir ilimadamı, şair ve mutasavvıfımızdır. ıstanbul'da doğmuş, burada yetişmiş ve bu şehirde hizmetkrini yapmıştır. Babasıhademe-i hassa başçavuşu Hacı Safvet Bey, annesi Sultan Abdülaziz'in cariyelerinden Emine Emsal Hanımdır.'
Tahiıi;i.'l-Mevlevi'nin y.~tişmesi üzerİnde aile çevresinin büyük etkisi
olmuştur. Orgün eğitimini Omer Efendi Sıbyan Mektebi, Gülhane Askeri
Rüşdiyesi ve Menşe-i Küuab-ı Askeri okullarında tamamlamıştır. Ancak
o, bu eğitimle yetinmemiş ve kendi,ni yeti~tirmek üzere, Filibeli Mehmet
Rasim Efendi, Galata Mevlevi-hihesi Şeyhi Esad Dede Efendi, Şeyh
Mustafa TunUsi ve Mehmet Akif Ersoy gibi zamanının ilim adamı ve mutasavvıflanndan özel dersler almıştır.
.
4.
5.
6.

Niyazi, Mansôr-name,
(Haz. Dr. Mw;tafa Tatçı), MEB, İstanbul 1994,75.
Konuyla ilgili bazı örnekler için bkz. ,ıskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989, I, 395-396 ve Mustafa Tatçı'nın Niyazi'nin
Mansôr-name'sinin
metni öncesinde yer alan incelemesi, 58-73.
Hallac-ı Mansur ve eserleri ile ilgili yapılan incelemeler için bkz. Yaşar Nuri Öztürk, a.g.e., 56-59 Süleyman Uludağ, agmad, 380-38 i.
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bu yoğun öğrenme faaliyeti' neticesinde; Arapça, Farsça gibi dilleri
tercüme yapabilecek derecede ilerletmiştir. Aynca Mesnevi-i Şerif,
Futuhat-ı Mekkiye ve Zevzeni (Muallaka-ı Seb'a Şerhi) gibi önemli
eserleri bu özel derslerde okumuştur.
Tahirü'l-Mevlevi
1.6.1308
/
13.6.1892
tarihinde
Harbiye
Nezareti'nde memuriyet hayatına atılmış daha sonra, Orman ve Meadin
Nezareti'nde değişik kademelerde çalışmıştır. 0, 1319/1903 tarihinden
itibaren yaklaşık kırk .yıl, Burhan-ı Terakki, Rehnüma-yı Füyüzftt,
Darü'ş-Şafaka, İstanbul Imam Hatip Okulu, Maltepe ve Kuleli Askeri liseleri gibi okullar ile Darü'l-Hilafeti'l-Aliyye
medreselerinde inşad,
hiıabet, edebiyat, kitabet-i resmiyye, İslam tarihi muallim ve müderrisliklerinde bulunmuştur.
.
Muallim ve müderrisliğinin yanısıra basın hayatı ile de ilgilenen müellif; Resimli Gazete, Rehber-i Vatan, Mahfil dergi ve gazetelerini çıkarmış ve Me.kteb, Beyanü'I-Uak,
Sırat-ı Müstakim, Sebilü'r-Reşad,
Bilgi Yurdu, Islam Yolu gibi dergilerde edebi, tarihi ve tasavvufi içerikli
çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Mtikalelerinden başka, çok sayıda
tercüme ve telif eser de yazan Tahirü'l-Mevlevl'nin,
tesbitimize göre 40
7
adet matbu, 49 adet de yazma kitabı mevcuttur •
Aynı zamanda bir Mesnevi şarihi ve Mesnevi-han olan yazann tasavvufla alakası küçük yaşta başlamıştır. Mesnevi dersleri aldığı Esad
Dede Efendi'nin teşviki sonucu onyedi yaşında Yeni Kapı Mevlevihanesi Şeyhi Mehmet Celaleddin Efendiye intisapla Mevlevi tarikatına
girmiştir. Intisabından yaklaşık biryıl sonra çile'ye girerek 1001 günlük
Mevlevi çilesini tamamlayan yazar, Dede ünvanını almış ve 1923 yılından itibaren vefat senesi olan 1951'e kadar değişik fasılalarla Fatih, Süleymaniye, Laleli camileriilde Mesnevi dersleri takrir etmiştir. Yazarın en
önemli eseri sayılan Şerh-i Mesnevi bu camilerde verilen dersler sonucunda meydana gelmiştir.
Tasavvufi kişiliğinin yanısıra, şair ve edebiyatçı da olan müellifin
biri Farsça olmak üzere iki adet divançe ve iki tane de divanı vardır. 0,
divan şiirinin revaçta olmadığı bir dönemde, divan edebiyatı geleneğine
uygun şiirler nazmetmiş ve şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.
Tahirü'l-Mevlevl'nin eserlerini bir tasnife tabi tutmak gerekirse şunu
söylememiz mümkündür: Onun eserleri; dini, edebi, tarihi, tasavvufi biyografıler, edebi metin şerhleri, İslam ve Edebiyat tarihimize ait inceleme
ve ders kitaplanndan oluşmaktadır.
7.

Müeııifin makalelerinin listesi ve eserleri hakkında bilgi için bkz,.Zülfikar Güngör,
Tahirü'I-Mevlevi
(Olgun) Hayatı, Eserleri ve Dini Edebiyatla Ilgili Şiirleri, Ankara 1994, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 111-232.
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o eserlerinden bazısını, inandığı değer ve itimat ettiği şahıslanmü~afaa amacıyla kaleme almıştır. Mesnevı'ı!in Eski ve Ye~i Muterizleri,
Istanbul 1946, Mesnevi'nin Muterizine Ikinci Cevap, Istanbul 1947,
adlı kitaplan ile "Mevlana 'yı Zındıklıkla İtham Edene Bir Cevap", islam
Yolu, S. 69, 8 Rebiül'-Ahir 1369/26 Ocak 1950, s.1-4; "Edeb Yahu: Muhiddin-i Arabi'ye Kafır Diyen Bir,Vaize Cevap", İslam Yolu, S. 70,15
Rebiü'l-Ahir 1369/2 Şubat 1950, s. 1-2 vs. makaleleri onun bu nitelikteki
çalışmalanna örnek teşkil etmektedir.
Tahirü'l-Mevlevi'nin bu nitelikteki çalışmalarından birisi de, bu makalede metnini vereceğimiz Hallac-ı Mansur'a
Da'ir adlı yazma
8
risaledir •
2. "Hallae-ı Mansur'a

,

Da'ir" Adlı Risale

Tahirü'l-Mevlevi tarafından yazılan bu risale büyük mutasavvıf
Hallac-ı Mansur'la ilgili mUstakil çalışmalardan birisidir. Kendisi de
Mevlevi tarikatına mensup bir mutasavvıf olan müellif, bu risaleyi HaIHk
hakkındaki bazı şüpheleri gidermek amacıyla, sözüne son derece itibar et~
tiği bir dostunun arzusu ile yazdığını ifade etmektedir (vr. la).
Risalede öncelikle Hallac' m hayatı ile ilgili bilgiler verildikten
sonra, onun tasavvuf' ve edebiyat tarihiinizde etkilediği şahıslardan örneklerle Halllk'ın haksız yere öldürüldüğü görüşü savunulmaktadır. Ayrıca Hallac'ın asılmasına sebep olarak gösterilen 'Ene'l-Hak' sözünün ilmi Ledünni ve kurb (yakınlık) kavramları çerçevesinde anlaşılması gerektiği vurgulanmaktadır.
'
, Tahirü'l-Mevlevi bu risaleyi yazarken konuyla ilgili tarihi, tasavvufi
ve edebi kaynaklardan faydalanmıştı~. Risale içinde faydalanıldığı zikredilen başlıca kaynaklar şunlardır: Ibnü'l-Verdi'nin
Tarih), tbn. Hal- \
likan'ın Vefeyatü'I-A'yan'ı,
Mevlan~ Cami'nin Nefehatü'I-Uns'ü,
Imam
Gazali'nin
Mişkatü'I-Envar'ı,
lı:namü'l-Haremeyn'in
eş-Şamil'i,
Mevlana'nın Mesnevı-i Şeriri ve Ismail-i Ankaravi'nin Minhaeu'lFukara'sı.
Hallac'ın edebiyatımız üzerindeki etkisine dair örneklerin de yer aldığı risalenin kanaatimizce eksik tarafı; bu mutasa",vıfın eserlerine ait bir
bilginin verilmemesid'ir9• Risalede kullanılan dil sade ve anlaşılır bir
Türkçe'dir. Biz bu risaleyi yayma hazırlarken metin içinde geçen ayetlerin sure ve numaraları ile, hadislerin kaynaklarından tesbit edebi Idikleri8.
9.

Tahirü'I-Mevlevi'nin
hayatı ve Şahsiyeti için bkz, Tahirü'I-Mevlevı,
"Hayatım",
Dini Tarihi Edebi Makaleler (Yazma), Süleymaniye Kütüphanesi F. Sezai Türkmen BI. 170, Zülfikar Güngör, a.g. tez, Ankara 1994.
..
Haııac'ın eserleri ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar için bkz. Yaşar Nuri Oztürk,
~.g.e., 56-59. Süleyman Uludag. a.g. mad., 380-381 ve Ethem Cebeciogıu, a.g.m.,
341-342.
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mizi gösterdik. Aynca yine risalede yer alan hicri tarihlerin miladi, karşıhklarını da verdik.
.
Bu risalenin tek yazma nüshası İstanbul Millet Kütüphanesi Şeriyye
Bölümü 1397 numarada kayıtlıdır. Risalenin yazım tarihi ise 1 Şubat
1945'dir (vr. 2a). Bu yazma nüshanın tavsifi şöyledir:
İstanbul Millet Kütüphanesi Şeriyy~ Bölümü No: 1397
Cilt: Sırtı siyah bez, vişne rengi mukavva kapaklı
Yazı ve kağıt: Beyaz çizgisiz kağıtlara, siyah mürekkeple yazılmış
rika
Varak sayısı: 12
Ölçüleri: 21Ox150 (l75X115)
Satır sayısı: 15-17
Yazıldığı tarih: 1 Şubat 1945 (vr. 2a)
Müstensih: Mustafa Nuri b. Muhammed Şakir
İstinsah tarihi: 14 Şubat 1945 (vr. 12a)
3. Hatlac-ı Mansur'a
Ila!

Dair Adlı Risalenin Metni

Hallac-ı Mansur'a Dair
Yazan: Tahirü'l-Mevlevi Olgun
Sene 13641 1945

12a! Hallac-ı Mansur'a

Dair

Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Rahiİn
el-Hamdü li'llahi Rabbi'l-alemin ve Salla'llabu 'ala a'rafi'l-enbiyai
ve'l-milrselin ve 'ala alihi ve sahbihi ecmaın. Allahümme'c'aI li lisane
sıdkın fi'I-aberin ve'ntıkni bi-kelimeti'l-hakkı ve'l-yakin. Emma ba'd:
Lütfunun minnetdan ve emrinin mutavaatkan bulunduğum pek muhterem bir zatın talebi üzerine şu satırları yazıyorum. Maksadım: Şehid-i
mağffir Hüseyn el-Hallac b. Mansılr'a dair bildiğim kadar ma'lumat vermek ve ba'zılarınca Veliyy-i müşamn ileyh hakkındaki şübühatı gidermektir. Cenab-ıHak'dan tevfik ve hidayet dilerim
1 Şubat 1945
Tahirü'l-Mevlevi
Olgun
12bl Hallae-ıMansur

Kimdi?

Vefeyatü'I-A'yan
müellifi İbn Hallikan onun adını, künyesini, lakabını, ünvanını Ebu Muğis el-Hüseyin b. Mansur el-Hallac ez-zahid elMeşhur diye kaydediyor. Paris beldelerinden el-Beyda'da (244/858) doğduğunu Vasıt-ı Irak'da yetiştiğini Cüneyd-i Bağdadi ve emsali sılfiyye
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rieaıiyle görüşdüğünü, 'Ene'I-Hak'
ve 'Ma li eübbeti iIIa'lIah'lO gibi
sözler söylediği için h. 309 zi'lka'desinde (m. 92ı mart) Bağdat'da i'dam
edildiğini yazıyor.
Nefehatü'I-Üns sahibi Mevlana Cami de onu, Hüseyin Mansar el
Hallae el-Beydavi.:ünvanıyla zabt ederek "Beyda şehrinden olup künyesi
Ebu'l-Mugis'dir. Uçüncü tabaka meşayihindendir. Vasıt-ı Irak'da bulundu. Cüneyd-i Bağdadi, Şeyh Ebu'l-Hüseyin Nuri ile sohbet etti. Esasen
Amr b. Osman el-Mekkl'nin müridi idi. Künyesi Hallae değildi. Dostlarından bir hallacın dükkanına gitmiş, dükkan s~hibini bir işe göndermiş,
eliyle işaret edince oradaki pamukların çekirdekleri bir tarafa ayrılmış,
saf pamuklar da /3a1 bir tarafa yığılmıştı. Bu münasebetle ona "Hallae"
lakabı verildi" diyor. Bir de kerametini nakl ediyor ki bu keramet,
. Vefeyatü'I-A'yan'da
da kayıtlıdır.
Şurası hatırda bulunsun ki, HaWic'ın ismi Hüseyin'dir. Mansur babasının adıdır, Nitekim Vefeyatü'I-A'yan
onu "Hüseyin b. Mansar" diye
zabt etmiştir. Fansi'de iki 'alem arasında bulunan "ibn" kelimesi hazf
edilir ve baba oğula muzaf olmak üzre bir terkib-i izafi halinde kullanılır.
Mesela "Hüseyin' Ali" denir ki "Hüseyin b. 'Ali" demekdir. Bu kaideye
binaen Mevlana Cami de onu Hüseyin Mansur diye yazmıştır. Şu halde
"Hallae-ı Mansur", "HalHk b. Mansar" demektir.
Hallae-ı Mansur Nasıl -İ'dam Edildi?
Mansur'un hayatı tamamıyla mazbut değildir. Vefeyatü'I-A'yan
müellifi onun i'damını şöyle anlatıyor:
"Halife Muktedir BilHih'ın veziri Hamid b. el-Abbas'ın meclisinde
Kadı Eba 'Ömer ve fukahadan ba'zı kimseler bulunurken Mansur'un
bahsi geçti. Onu meclise getirtdiler. Kadı i' damı hakkında fetva verdi ve
kendi eliyle bir de kağıt /3b/ yazıp imzaladı. Oradaki fakihler de kadıyı
tasdik ve fetva kağıdını imza etdiler.
Mansur onlara hitaben; "ben müslümanım, Ehl-i Sünnet mezhebi ndenim, Hulefa-yı Raşidin'i ve Aşere-i Mübeşşere'nin bakiyyesini sa'ir ashabdan üstün bilirim, ya'ni Şii ve Harici değilim. Hadise da'ir kitablanm
vardır. Benim ka{,umı dökmek helalolmaz, Allah'dan korkun!" dediyse
de dinlemediler ve zavallıyı zindana yolladılar.
Vezir, 'ulemanın verdiği fetvayı halifeye gönderdi. Gelen eevabda:
"Madam ki 'ulema katline fetva vermiş, zabıta nazınna teslim edilsin,
ibtida bin değnek daha vurulsun, sonra başı kesilsin!" denilmişti.
10.

Bu söz Bayezid-i Bestarnı (ö. 231/845)'nindir
kimse yoktur. demektir.

ve anlamı; cübbemde Allah'dan başka

TAHİRü'L-MEVLEVİ'NİN

"HALLAC-I MANSOR'A

DAİR" RİSALESİ

. 587

Ve zir, zabıta me'murunu çağırttı. Halifenin emrini anlatdıktan sonra
"eğer iki bin değnekle de ölmezse ellerini, ayaklarını, en nihayet başını
kesersin, cesedini de yakarsın. Sana Dicle'yi altun ve gümüş olarak akıtınm diye va'de kalkışsa bile sözüne kulak vennezsin ve işkencesini hafifletmezsin!" tenbihinde bulundu.
Hicri 309 Zi'lka'desinin 24'ncü salı günü (278 Mart 922) sabahleyin
Mansur'u zindandan /4aJ çıkarıp Bağdad'ın "Babu't-Tak"
denilen
mevki'ine götürdüler. Seyretmek içün toplanan halkın gözü önünde yatır'dıları bin değnek vurdular. Ah bile demedi; Yalnız değnekler altı yüzü
bulunca zabıta nazınna "Beni yanına getirt, sana Kostantiniyye Fethine
mu'adil bir nasihat vereyim" dedi. Nazır, "böyle söyleyeceğini, hatta
daha yüksek va'adlerde bulunacağını bana haber vermişlerdi!" diyerek
dinlemedi. Değnekler iki bin olduktan sonra ellerini, ayaklarını, daha
sonra da başını kestiler. Başını dara asıp cesedini yaktılar,
külünü
Dicle'ye döktüler.
Diğer eserlerde değnekler vurulup elleri, ayakları kesildikten sonra
canlı olarak ipe çekildi ği ve ölümünü müte'akib yakılıp külü Dicle'ye
atıldığı yazılıdır. Ihtimal ki etrafı, ya'ni elleri, ay~arı kesilerek koltuklarından bağlanılmak suretiyle ve kalabalık halka göstermek emeliyle dara
çekilmiş, bir müddet seyr ettirilerek indirilip başı da kesilmiştir.

"aHilc-1 Mansur'un İ'darnma Tarafdar ve Aleyhdar Olanlardan
Ba'zıları
İbn Hallikan diyor ki:
"Asr-ı 'ulemasının ekseri Mansu(un i'daınına fetva vermiş, ba'zıları
da hakkında hüsn-i zan göstermişdi. ıbn Şüreyh, 'HaHac için ne dersin!'
su 'aline' bu adamın hali bence.ma'lum değildir. Onun için bir şey diyemem" cevabını vermişdir. /4b/ Imam-ı Gazali de Mişkatu'I-Envar isimli
kitabında HaBac için uzun bir fasıl tahsis etmiş ve onun sözleri fart-ı muhabbet ve ifrat-ı vecdden ileri gelmişdi, demiştir."
İbn HaBikan şu satırları yazdıktan sonra İmamu'l-Haremeyn'in
Şamil ünvanh kitabındaki bir vehmini tenkld ediyor.

.

eş-

İmamü'l-Haremeyn; Cennabi ile İbnü'l-Mukaffa' ve HaBac'ın memleketde fesad çıkarmak için ittifak ettiklerini, Cennabi'nin Ahsa'da,
İbnü'l-Mukaffa'nın
Türkistan'da epeyce kanşıklık çıkardıkları halde
Bağdad ~halisinin uyanıklığı dolayısıyla Hallac'ın muvaffak olamadığını
yazmış. ıbn Hallikan diyor ki: "Bu söz tarih bilenlerce doğru sayılamaz.
çünkü üçünün bir zamanda ictima'ı mümkün değildir. Cennabi 30.1/913914senesinde hamamda iken kölesi tarafından öldürüln;ıüştür. Ibnü'lMukaffa' 245/859 tarihinde katı edilmiştir. Hallac ile Cennabi'nin
ietima'ı mümkün olsa bile görüşüp konuştuklarını bilmiyorum."
\
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MevHina Cami de yazıyor ki:
Ebu'l-Abbas-ı 'Ata, Şibli, Ebii Abdu'llah-ı Hafif, Ebu'l-Abbas-ı Süreye gibi sOfiyye meşayihi: "Hallac 'm ne demek istediğini biz ne bilelim?" diyerek i'darrtma rıza göstermediler. Ba'zılan da ondan ayrıldılar.
Fakat bu ayrılık, onu ta'n ettiklerinden değil, hal u vakt icabı idi. Sonradan gelen sOfiyye şeyhlerinin hepsi Hallac'ı kabul ve hakkmda hüsn-i zan
etmişlerdir"
.

ISa! Şeyh Ebii Sa'id b. Ebi'l-Hayr, MansAr'un hali çok yüksekti. Asrında onun gibi' bir adam yoktu, demiştir.
Şeyhu'ı-tslam Abdu~llah-ı Ensari, Hallae'ı ne red ne de kabul ederim. çünkü şeri'at adabma ri'ayetde bulunmadı. Fakat onu takdis edenleri, red eyleyenlerden ziyade hoş görürüm, diye ihtiyatkll.rlık göstermiş,
şeri'at adabma hürmetsizlik ettiğinden o feHikete uğramış olduğunu söylemiş, lakin 24 sa'atde bin rek'at namaz kıldığını, hatta i'dam edileceği
günün gecesinde beş yüz rek'at eda eldiğini haber vermiştir.
Şibli, Halllac'm dediğini ben de diyorum, amma beni deliliğim kurtanyor, onun aklı onu öldürüyor, diyerek Hallac ile hem-fikir olduğunu
bildirmiştir.
.
EbO Abdu'llah-ı Hafif de ona "tmam-ı Rabbani" ta'bir etmiştir.
Eserlerinden ma'IOmat aldığım iki müellifden tbn Hallikan,
Hatlac'm terceme-i hali baş ma "ez-Zah.id el-Meşhür" sıfatını kondurup
velayetine ka'il olduğunu anlatdığı gibi, Imamü'l-Haremeyn'in onun hakkındaki isnadını tenkid etmiş, Mevlana Camı de onu rahmetle yad eyleyerek üçüncü tabaka meşayihinden bulunduğunu bildirmiştir.
Arab müverrihlerinden bir tbnü'l-Verdi vardır ki, 'Şeyhü'l-Ekber'in
eserlerini yaktık, çok şükür!', diyecek derecede bir fakihdir. Bu adem de
tarihinde diyor ki:
ıSbı "3091922 senesinde Hüseyin el-Hallae b. Mansur katı edildi. Bu
ıat, Horasan'dan Irlik'a gelmiş, oradan Mekke'ye gitmiş, bir sene Hicr
dahilinde oturup bir dam altında barınmamışt\. Her gün oruç tutar, su ve
birkaç lokma ile iftar ederdi. Sonra Bağdad'a geldi. Halka yaz m kış meyvesi verirdi. Elini uzatır, avueu para ile dolu olduğu halde çekerdi. Herkese yediklerini ve evlerinde yapdıklarını ve kalplerinden geçen şeyleri söylerdi.
Ba'zılan Hakk'm ona hulfil etmiş olduğu vehmine kapıldılar.
Ba'zılan" veliyyu'llahdır, dediler. Ba'zıları da hokkabazlık ve sihirbazlık
isnadmda bulundular.

i
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Muktedir Billah'ın veziri Hamid b. el-Abbas, onun aleyhdarlarından
idi. Meclisine getirtir, muhtelif şeyler sorar, fakat şer'an onu mahkum
edecek bir cevab alamaz. Fakat öldürtmek için bahane aramakdan vazgeçmezdi. Sonra onun bir kitabını buldu. Hallac orada demişdi ki; hac
etmek isteyen bir kimse Mekke'ye gitmek için imkan bulamasa evinin bir
odasını temizlemeli, oraya kimseyi sokmamalı, hac mevsimi olunca onun
etrafını tavaf etmeli ve huccacın yapdıklarını yapmalı, sonra otuz yetim
toplayıp yapabileceği en güzel bir yemeği o odada o çocuklara yedirmeli
ve onlara yedişer dirhem vermeli, hac /6a/ etmiş gibi olur.
'
Vezir bu kitabı Kadı Ebu Amr'ın yanında okuttu. Kadı, Hallac'a
bunu nerede buldun? diye sordu. O da, Hasan-ı Basri'nin Kitabu'lİhlis'ında gördüm, cevabını verdi. Kadı, ey kanı helal olan yalancı biz de
o kitabı Mekke'de gördük, orada böyle bir şey yoktu, dedi.
Vezir, kadının "kanı helal olan" demesi üzerine buna da'ir fetva istedi. Kadı vermemek istediyse de vezirin ısrm üzerine fetvasını yazıp
imzaladı. Orada bulunan alimler de fetvayı imza ettiler.
Haııac, benim kanımı dökmek hel al olamaz. Ben müslümamm, Ehl-i
Sünnet mezhebindenim, hadise da'ir kitaplarım vardır. Kanımdan sakınınız, dediyse de dinlemediler. Vezir, fetvayı Halife Muktedir'e gönderdi
ve Hallac'ın katli için izin istedi. O da müsa'ade gösterdi. Bin değnek
vurdular. Sonra elini, ayağını kestiler, cesedini yakıp başını astılar."
Verilen fetvanın ne kadar esassız olduğuna dikkat buyuruldu mu?
Haııac, şöyle yapmış olan bir adem hac etmiş, fariza-ı hac borcundan kurtulmuş olur, dememiş; fe yekônü ke men hacce, ya'ni hac etmiş gibi
sevab kazanır, demiş. Böyle demekle de hiçbir şey lazım gelmez. Anlaşılıyor ki, Kadı Efendi, hükm-i şer'i /6b/ muhafaza etmekten ziyade vezirin
garazına 'alet olarak istediği fetvayı yazmış.
Yine İbnü'l-Verdi diyor ki:
"Ebu'l-Abbasi İbn-i Süreye, ben bu ademin halini bilmiyorum, hakkında bir şey diyernem, dediği gibi Gazali de Mişkatu'I-Envar'ında
Hallac için uzun bir fasıl açmış, ondan zuMr eyleyen kelimatı hüsn-i
te'vil ederek şiddet-i vecdden ileri geldiğini ve ene ehva ve menehva
ya'ni "ben ve sevdiğim biriz", "ben oyum o bendir" demek kabilinden olduğunu söylemiştir. Şeyhu'l-Kutub Seyyid Abdü'I-Kadİr-i Geylani de,
Hanac'ın ayağı kaymış, elinden tutup kaldıracak bulunmamıştı. Ben
zamanında olsaydım onun dest-giıi olurdum, buyurmuştur. Şeyh Abdü'lKadir'in kelamı da Hanac'ın veli olduğuna delalet eder."
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Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde:
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ya'ni "hüküm ve ifna kalemi, gaddar bir kadının elinde bulundukça
MansOr dara çekilir" diyerek onun i'damını bir gadr saymıştır.

17a1 Meşhur Türk mutasavvıfı Yunus Emre (ö. 1320):
Abdü'r-Rezztık ol derviş yoldaş edindi beni
Halltıc-ı Mansur ile OOraçekilen benem
diyerek kendisinin de zaman m Hal1ac-ı MansOr'u olduğun'u haber vermiştir.
'
X/XYI. asrın alim ve arif şa'irlerinden Yahya Nev'i
Biir-ı ümmidün kesüp Mansur-veş bu bağda
Nev'iya ber-dar olan ma 'nide.ber-hor-OOr olu'.
beytiyle HalHk'm yüksekliğine mu'tektd bulunduğunu göstermiştir.

°

Yine asrın şa'irlerinden meşhOr Bağdatlı ROhi;
Çün Hak diyeni eylediler zulm ile ber-OOr
Batıl söze tıgaz idelim biz dahi na-çar
beytinde Hal1ac'm haksız yere ipe çekildiğine telmih ve takrtz etmiştir.
İstanbul'un büyük şeyhlerinden İbnü'l- Yefa, "Hal1ac Ene'I,Hak
demiş" diyen birine "Ene'l-Batıl mı deseydi?" cevab-ı zarifini vermiştir.
Mevlevi şeyhlerinden ve Mesnevi şarihlerinden İsma'il-i Ankaravi.
Minhacu'I-Fukara'smm tecelli bahsinde ••... Hazreti Eyyüb'e SabOr ismiyle tecelli eyledi, Bu kadar sene belaya sabr kıldı. Ye evliyau'lIahdan
Hazreti Bayezid'e' Azm şanıyla tecelli eyledi 'Sübhani ma a'zame şani'
dedi". Ye İbn-i MansOr'a vahdet-i mutlaka ile tecelli kıldı 'Ene'I-Uak'
dedi" 17b! diyerek Hallac'm
sözü söylemiş,olması, vahdet-i mutlaka tecellisinin eseri bulunduğunu anlatmıştır.

°

İsmini şimdi hatırlayamadığım bir zat da;
Mansur ene'l-Hak söyledi
Hakdır sözü hak söyledi
diye onun sözü ve sözü doğru olduğunu tasdik eylemiştir.

ı ı.

Bu sözün anlamı; ben kendimi tenzih ve takdis ederim, benim şanım ne bilyüktür,
demektir.
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Ene'I-Hak demiş Olan Yalnız Mansur Değildi
Türk şa'irlerinden Nevres-i Cedid'in şöyle bir beyti vardır:
Çeşm-i hak-bin yok cihanda yoksa şah u meyvesi
Her dırahtm dar ile Mansur şeklin gösterir
"Dünyada hakikatı gören göz yok. Yoksa her ağacın dalı ile yemişi,
MansAr ile çekildiği darı gösterir" demek olan bu beytde hem Hallac'ın
Ene'l-Hak dediğinden dolayı asıldığına telmih, hem de o sözü yalnız
ehlu'llahın değil, ağaç dalı ile yemişine vanncaya kadar bütün mev, cudatın ma'nevı bir lisan ile söylemekte bulunduğuna işaret vardır.
Evet zerrat-ı ka'inatın her biri Hakk'ın sıfat u zatına mazhar olduğu
için her birinde görülen ve işitilen 'ıyan u beyanın cümlesi de Hakk'ındır.
Şu halde 18al Hallac gibi bir veliyy-i kamilin, Ene'l-Hak demiş olması istiğrab edilemez. zaten bu sözü ve emsalini söylemiş olan ondan da ibaret
değildir. Kibar-ı ehlu'llahın heman hepsi de ya sarahaten, yahud işareten
böyle coşkunluk göstermişlerdir. Mesela Hazreti Mevlana:
f'"=~ ~
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buyurmuşdur ki; "Bu alemde MansAr'un nüktesi sebebiyle zuhOr eden
salb u i'dam vuku'a gelmeden evvel biz 'a1em-i ervah Bağdad'ında
Ene'l-Hak diyorduk" me'illindedir. Bu me'ali Yunus Emre de;
Ezelde benimfikrim Ene'l-Hak idi zikrim
Henüz dahf doğmadan evvel Mansur-ı Bağdadi
beytiyle ifade etmiştir.
Keza Hazreti Mevlana;

r

JL

~

.:,~l.o ~l.o

r.J....:-A~~-'.)~
demiştir ki; "Bizim bizliğimiz, ya'ni varlığımız, yok olunca kıdem denizi
dalgalandi. Ben şimdi vaktin MansAruyum. 'Aleme karşı vakt vakt Ene'lHak diyiyorum" demekdir. Nisbeten yakın zamanların adamı olan Eşrefzade 'Abdu'llah er-ROmı ki Kadiri 18bl şeyhlerinden olup o tarikin "Eşrefiyye'" şu'besini kurmuş, tasavvufa da'ir mühim eserler yazmış, 8741
1469-1470 tarihinde irtihal ederek İznik'deki tekyesine gömülmüştür. Hayatında halkın mu'tekadı olan bu zata gösterilen hürmet, vefatından sonra
,
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da süregelmiş ve türbesi halen ziyaret edilmekte bulunmuştur. Eşref-zade
hazretleri bestelenmiş ve kapanıncaya tadar tekyelerde okunmakda bulunmuş olan bir İlahisinde demişdir ki;.
.
Tecellf şevki didarın beni mest eyledi hayran
Ene'l-Hak sırrını cana anınçün kılmazam pinMn
Çürümüş tenIere bir kez eger dirsenı bi-izni kum
Yalın ayak Ça baş açık duralar cümlesi 'uryan
Sanırlar Eşref ogluyam ne Ramiyem ve Izniki
Benim o da'imü'l-I!akf göründüm stireta insan

ı

Dikkat buyurolmuştur ki bu İI~, Hallac'm söylediği Ene'l-Hakk'm
tafsilinden başka bir şey değildir. Öyle olduğu halde sOfiyye ricalinden
hiçbiri, bunu söylediği için Eşref-zade "eli değildir, demediği gibi zahir
'uleması da onu tekİır ve i'dama kalkışmamıştır. Vaıcı'a bu ve emsali sözler, zahiri ma'lOmata tevMuk etmez. Çünkü lisanu'l-haldir. Hal dili ise kıl
u kal ve sur'atı intikal ile anlaşılamaz. Bir hadis-i şerifde;
Ijü

tiiı.~"L.....Lı.JI'il
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ya'ni "ilmin birnev'i vardır ki saklı eşyagibidir. Onu 'alim-i bi'llah olanlardan başkası bilmez. 'Alim.,i bi'llah 19a1 olanlar da ondan bahs edince
gaflet ehli bulunanlar inkar ederler.nıı İşte Hallac ve emsalirun hali ve onların hallerine . terceman olan akvali aacak böyle bir 'ilm ile idrak olunabilir. Yoksa (Jü) aslı ();'), (j~)
nün aslı (J~)
olduğunu, şonra
i'lal edilerek (j;a.; ~ jL:;) şeklini aldınını öğreten sarf 'ilmi ve emsMi
ma"IOmat ile anlaşılamaz.

'İlmin Nev'i1eri ve 'İlm-i Ledü~ni
'İlmi; şer' i, akli, vicdani ve ledtinni is"imleriyle topluca dörde ayır. mışlardır. Tefsir" hadis, fıkh, fera'iz gibi Kiıab ve Sünnet'den alman
'iliınler şer'idir. Hesab, hendese, hey'eı ve felsefe gibi akl ile bulunan
'ilimler aklidir. 'Akli 'ilimler de zarOri ve istidlali olarak iki kısımdır.
ZarOri 'ilm: İnsanın acıkdığını, susadığını ve tişüdüğünü bilmesi gibi
düşünmeye muhtac olamayan şeylerdir.
tstidlali 'ilm ise; birtakım mukaddimeden bir netice çıkarmak
sOretiyle elde edilen ma'IOmattır. Yukarı ki 'akli 'iliınler gibi.
12.

Bu hadisin kaynağını bulamadık.
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Bir de vicdani bir bilgi vardır ki, ona 'ilm-i hal yahud 'ilm-i ahval
derler. Bunda /9b/ "ilmin ve 'aklın te'siri yoktur. Ya'ni okumak, öğrenmek ve dij.şünmekle ~ulunmaz.
Dördüncüsü de bunun fevkindedir. Ona 'ilm-i ledünni ve 'ilm-i esrar
ta'bir ederler ki, Allah tarafından enbiya ve evliyaya ilham olunur. Nitekim Kur'an'da ve Hızır 'aleyhi's-selam hakkında
L..a.1L La.J

.j-A ~ ~,J

ya'ni "Ona indimizden bir 'ilm öğrettik" n , buyurulmuştur. Nazm-ı
Celil'in ifadesi, bu 'ilmin kesbi, ya'ni çalışıp kazanmakla değil, vehbi,
ya'ni ancak taraf-ı İlahi' den ihsan olunmakla elde edilebileceğini gösteriyor. Buna bina'en sOfiyyenin büyüklerinden ve Hallac gibi ba'zı sözler
söylemiş olanlardan Bayezid-i Bestami, hocalara hiıaben;
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ya'ni "Siz 'ilminizi ölüden ölüye intikal etmek süretiyle edindiniz. Biz
ise, doğrudan doğruya diri ve ölmez olan Allah'tan aldık. Bizim gibiler;
kalbirn bana Rabbimden rivayet etti" der. Siz ise; fuıan, fulandan bana
nakl u rivayet etdi dersiniz. Size, o fulan nerede? diye sorulacak olsa,
öldü cevabını verirsiniz. Rabbinizden rivayetedin de o fulan ve fulanı bırakın. Asıl Vahib ve Mülhim olan Allah ölmemiştir. flOat 'O size şah damarınızdan daha yakındır,14 Feyz-i İlahi ve mübeşşerat kapısı da kapanmamıştır" demiştir.
'
Bu 'ilm-i ledünni'nin bir derecesi de vardır ki, nwslar
ve söyleyene düşman olur. Ashabdan EbO Hureyre;
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ya'ni "RasQlu'llah saHa'llahu 'aleyhi ve sellernden iki kab 'ilm hıfz ettim.
Onlardan birini yaydım. Fakat öbürünü söyleyecek olsam şu boğazım kesilirdi."ls demiş.
13.
14.
15.

18 Kehf, 65.
50 Kar, 16.
Buhari, Es-Sahih, çağn yayınları, İstanbul 1981, Blibu'I-'i1m, 42.

594

ZÜLFİKAR GÜNGÖR

Hazreti Hüseyn'in mahdllm-ı mükerremi Zeyne'l-'Abidin

hazretleri

de
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kıt' asını söylemiştir ki "Ne kadar 'ilim cı~vheri vardır ki onu meydana koyacak olsam bana, sen bütperestsin! denilir, müslümanlar; benim kanımı
dökmeyi helal sayarlar. Yaptıkları çirkin bir işi güzel sanırlardı."
me'alindedir. Bu yoldaki ma'lllmatın, e~1liolmayanlardan gizlenmesi ve
onlar yanında bunlara da'ir söz söylenmf:mesi lazımdır.
.
İşte Hallac' ın sözü de bu kabil gizli tutulması lazım gelenden olduğu
halde il Obı onu açığa vurması, i'damına fetva verenlerin hakikatı anlamamış bulunması onun şehadetine sebeb olınuştu.

Kurb
Mutasavvıflar"seyr u sulllku, ya'ni dervişliği yüz derece i'tibar etmişler ve o ma' nevi derecelerden her birine bir isim vermişlerdir ki
"deredh-ı mi'e"nin biri de kurbdur.
Kurb: Yakınlık demekdir. Fakat Ha;:reti Mevlana'nın;
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ya'ni "Kurb, yukarıya çıkmak, yahut aşa;~ıya inmek değildir. Kurb-ı İlahi,
varlık kaydından kurtulmakdır" dediği gibi kurbun hakikatı varlık ve benlik vehminden halas olmaktır.
Yine Hazreti Mevlana;
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ya'ni "Nasın Rabbi olan Allah'ın rIlhuna- nasıl? diye sorulamaz ve bir
şey'e kıyas ile ta'rıf edilemez- bir ittisali vardır" buyurduğu gibi evvela
Allah'ın IL la/insanlara, saniyen insanların Allah'a bir yakınlığı bulunduğu muhakkaktır. Kur'an'da
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ya'ni "Biz insana şah damarından daha yakınız,,16
16.

50 KM, 16.

.J

TAHtRÜ'L-MEVLEvt'NIN

~

.J

"HALLAc-ı

MANSOR' ADAtR"

".rL i 0::7 JJ-='"~ ili i ~ i i~

RtSALESt

595

~

ya'ni "Bilmiş olun ki Allah, insan ile kalbi arasına girer"17 buyurulmuştur.
İnsanların Allah' a iki türlü tekanübü olur ki birine "kurb-ı nevatil"
öbürüne "kurb-ı fera'iz" denilir. Bir hadıs-i kudsıde;
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ya'ni "Kulum, ferii' izi ifadan sonra nafile 'ibadetlere devam etmekle
Bana tekanüb eylemekden hali kalmaz. Bu tekanüb neticesinde Ben onu
severim. Sevince de onun kulağı olurum Benimle işitir. Gözü olurum Benimle görür. Eli olurum Benimle tutar. Ayağı olurum Benimle yürür.',18
buyurulmuş ve bu derecede Hakk' ın kula alet mesabesinde olduğu
sOfiyyece bildirilmiştir.
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ya' ni "Allah buyuruyor ki; Bana tekanüb eyleyenler, kendilerine farz kıldıklarımı edadan daha ziyade Bana sevgili bir vasıta ile yaklaşamazlar.',19
hadısinde ise ii ibl "kurb-ı fera'iz"den bahs edilmiş ve onun "kurb-ı
nevafil"den yüksek buluhd,uğuna işaret olunmuştur. Bu derecede kul,
Hakk'a alet olur. Ya'ni kurtJ-ı fera'izle mütekarrıb olanlar vasıtasıyla Hak
Te'ala birçok hikmet ve kudret izhar eder. Nitekim Bedir Muharebesi'nde
'aleyhi's-salatu ve' s-selam Efendimiz bir avuç taş kırıntısı alıp müşriklerin safına atmış ve onların isabeti o safdakileri sersemleşdirmişti. Cenab-ı
Hak bunu Kur'iin-ı Kerim'de hikaye ederken;

ya'ni "Ey Peygamber-i ekber; o taş kırıntılarını attığın vakit sen atmadın,
lakin Allah attı."ıo buyurmuş ve o esnada Nebiy-yi Ekrem'in murad-ı
İlahiyyeye vasıta olduğunu bildirmiştir.
17.
18.
19.
20.

8 Enfaı. 24.
Buhari, Es-Sahih,
a.g.y.
8 Enfaı, 17.

Bftbü'r-rikak, 38.
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Bunun daha açık ve herkesee ma'IOm olan bir misali vardır.
Namazda rukO'dan kıyama doğrulurken

.>1 tiJ i tA.l.M

II ~

.ya'ni "Allah O'na hamd edenin ettiği hamdi işitti" denilir. Bu cümle
lisan-ı ılahi' den söylenilir, daha açıkcası Allah bunu kullarının lisanından
söyler.
Hallac-ı MansOr'un fera'izden fazla olarak yirmi dört sa'at zarfında
bin rek'at namaz kıldığı Şeyh EbO Sa'id b. Ebi'l-Hayr'dan naklen yukarıda geçmişti. Böyle kurb-ı nevafıl ve kurb-ı fera'iıle Hakk'a mütekarrlb
olan bir zatında Hakk'a alet olması ve O'nun lisanından Cenab-ı Bari'nin
Ene'l-Hak buyurması şaşılacak birşey midir?
/12aJ Hazreti MOsa TOr-ı Sina'da bir ağacın üst~nde ateş parladığını
. görmüş, yaklaşınca
L:ı i

"J

i~ i

ya'ni "Hakikaten Ben Allah'ım,
dur"ı1 hitabını işitmişti.
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Ben'den başka' ma'bOd-ı hakiki yok-

Denilmiştir ki;
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ya'ni "Allah'ın bir ağaçtan tecelli etmesi ve Ena'llah demesi ca'iz olsun
da bir insan-ı kamilden tecelli etmesi ve Ene'l-Hak demesi neden ca'iz
olmasın?"
Hallic'ın

Katline Asıl Sebep Ne İdi?

Yukarıda bahs edildiği vechile evliya'ullahdan çoğu Ene'l-Hak ve
emsali kelimatı söylediği halde buna da'ir Mevlana Cami Nefehil'ında
diyor ki: "Onlara birşey yapılmamış Hallac ne için i'dam edilmişdi?
Hallac'ın başına gelenler şeyhinin inkisan neticesi idi. Şeyhi EbO 'Amr b.
'Osman-ı Mekki tevhide da'ir bir risale yazmış, fakat me'alini herkes anlayamacağı için gizli tutmakta bulunmuş idi. Hallac, o risaleyi aldı ve
meydana çıkardı. Münderecatı gayet ğfuniz /12bl olduğu için ma'nasını
kavrayamayanlar, EbO 'Amr'ı inkar etdiler ve hakkında su~i zanda bulundular. Şeyhi, Hallac'a "Allah sana birini musallat etsin ki elini, ayağını
kessin, gözünü çıkarsın, nihayet assın!" diye inkisar etti."
21.

20 TiM, 16.
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Böyle bir rivayet de vardır:
."Bir gün Haltac'ın kalbinden şöyle bir hatıra geçti ki, Hazreti
Peygamber salla'lahu 'aleyhi ve sellem, mi'rac esnasında niçin yalnız
mü'minlerin affını diledi de bütün insanlann affını dilemedi? O anda ruhı Peygamberi mütecessid olarak kapıdan içeri girdi ve "bizim kalplerimiz
Allah'ın mahall-i ilhamıdır, oraya her ne ilham edilirse öyle hareket ederiz. Eğer bütün insanlann 'afvını dilernem ilham edilmiş olsaydı öyle istirham ederdim" buyurdu. Bunun üzerine Hallac, hata etmiş olduğunu anladı ve özür dilernek üzere başından sanğını çıkanp tezellül tavn aldı.
'Aleyhi's-salatu ve's-selam Efendimiz; "sanğını çıkarmak kafi değil,
benim nzamı kazanmak için başını da vermelisin" buyurdu. Hallac da bu
teklife nza gösterdi. Onun için dar üzerinde bulunduğu sırada, 113a1 "bu
işin sebebini ve kimin muradı olduğunu biliyorum, fakat im'at ediyorum"
demişti.
14 Şubat 1945
Yazan
Mustafa Nuri b. Mehmed Şakir

