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"Benim Ashâbım yıldızlar 
gibidir, hangisine uyarsanız 

hidâyet bulursunuz."
(Mişkâtü'l-Mesâbîh, Hadîs-i şerîf no: 6018)
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ÖNSÖZ 

Ömer Nasuhi Bilmen merhum, bu eserinde, Müslümanla-

rın Ashâb-ı Kirâm hakkındaki itikatlarının nasıl olması icap 

ettiğini veciz bir surette ve delilleriyle beyan etmiştir. Mü-

ellif, kitabını, Ashâb-ı Kirâm Efendilerimiz hakkında, Ehl-i 

Sünnet inancına aykırı sözler söyleyen, onlara iftirâlar atan 

kimselere bir cevap ve reddiye olarak yazmıştır. İnsaf sahibi 

olan, hakkı arayan herkes elbette burada yazılan hakikatleri 

kabul ederek kalbini Ehl-i Beyt ve Ashâb-ı Kirâm Efendileri-

mize muhabbetle nurlandırır. 

Kitaptan istifâdeyi artırmak için yapılanlar: 

• Meâli verilmeyen bir çok âyet-i celîle ve hadîs-i şerîfin 

meâl-i şerîfleri; Arapça metni olmayanların metinleri ilave 

edildi. 

• Bazı yerlerde cüz’î sadeleştirmeler ve ihtisarlar yapıldı. 

• Bazı uzun cümleler ve paragraflar bölünerek istifade 

kolaylaştırıldı. 

• Fâideli kısa malumat, dipnot olarak ilave edildi.

• Şahıs, kitap ve yer isimlerinde görülen hatalar tas-

hih edildi. 
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• Tahrîc yapıldı. (Malumatlar, kaynaklarına mürâcaatla, 

aslına mutabık olarak tespit ve tashih edildi)

Cenâb-ı Hak, Resûlullâh Efendimizin muhabbetinin se-

meresi olan, Ehl-i Beyt ve Ashâb-ı Kirâm’ın muhabbetleri ile 

kalplerimizi süsleyerek kıyâmet gününde onların maiyyetle-

rinde bulunabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. 

Fazilet Neşriyat 

2022
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GİRİŞ

Allâhü Teâlâ Hazretlerine nihâyetsiz hamd ü senâ olsun 

ki bizleri, en büyük Peygamberin ümmetinden bulunmak 

şerefine erdirmiş, bizleri, mukaddes İslâm dininin yüksek 

hükümleriyle tenvîr ederek dünyada da, âhirette de selâmet 

ve saâdetimize vesîle olacak vecîbeler ile mükellef kılmıştır.

Hak Teâlâ Hazretlerinin nihâyetsiz salât ü selâmı, muhte-

rem Peygamberimiz Hâtemü’l-enbiyâ, Hazret-i Muhammed 

Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimizin latîf ruhla-

rına olsun ki, o büyük Peygamber-i Zîşân, bizlere kudsî di-

nimizin ulvî hükümlerini tebliğ etmiş, bizlere en güzel ahlâk 

düsturlarını tavsiye buyurmuş, bizleri, hak ve hakîkatten 

haberdar ederek sünnet-i seniyyeleri yolunu olanca genişli-

ğiyle, olanca aydınlığıyla önümüzde açık bulundurmuştur.

Kerîm, Rahîm hâlıkımızın (yaratıcımızın) salât ü selâmı, 

o Peygamber-i Âlîşânın bi’l-cümle mübârek âl ve Ashâbı-

nın pâk ruhlarına da olsun ki her biri, bizler için bir hidâ-

yet yıldızı, bir saâdet rehberi olarak yollarımızı aydınlatmış, 

İslâm dininin nihâyetsiz feyizlerinden her tarafı faydalan-

dırmak için cihâd sahalarına atılmış, yüksek dinimizin se-

mâvî hükümlerini şark ve garba yaymış, tanıtmış, mübârek 

isimleriyle, mübeccel (muazzez) hürmet ve muhabbetleriyle 

ümmetin asfiyâsının (seçkinlerinin) kalplerini daima tezyîn 

etmekte, nurlandırmakta bulunmuşlardır.

ٍد َوَعَلى آِلِه َواَْصَحاِبِه أَْجَمِعيَن ِدَنا ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ َصِلّ َعَلى َسّيِ
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