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Hz. Ebu Bekir' e
(ö. 13/634)
nisbet edilen bir tarikat.
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Hz. Ebu Bekir'den geldiği kabul edilen
tarikata Bekriyye veya onun Sıddlk lakabına nisbette Sıdcfikıyye adı verilmiştir. Ebu
Bekir'e ulaşan silsiteterin ilk yazılı örneklerinden biri, Abdülhali~-ı Gucdüvanl'ye (ö.
575/1179) nisbet edilen Ma]famô.t-ı Yusuf-ı Hemedô.ni adlı eserde görülür. Bu
eserde Gucdüvanl'nin şeyhi Yusuf el-Hemedanl'den şu sözler nakledilir: "Bu zikir
telkini önce Hz. Ebu Bekir'in gönlüne olmuştur. Ondan Selman-ı Farisi'ye ulaşmış,
ondan Ca'fer es -Sadık'a, ondan Bayezld-i
Bistaml'ye, ondan Ebü'l-Hasan el-Harakanl'ye, ondan büyük şeyh Ebu Ali el-Farmedi'ye ve ondan da bana ulaşmıştır" (Risale-i
Şa}:ı.ibiyye, s. 81) . Hacegan tarikatı şeyhle
rinden Muhammed b. Ahmed el-Buhar! tarafından VIII. (XIV.) yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilen Meslekü '1-'ô.rifin adlı eserde de aynı silsite tekrarlanmış, ayrı
ca Hz. Peygamber'e nisbet edilen, "Allah
Teala benim kalbime ne dökmüşse ben de
onu Ebu Bekir'in kalbine döktüm" şeklinde
ki rivayet nakledilmiştir (Ali el-Karl, s. 454).
Bahaeddin Nakşibend'in müridierinden
Muhammed Parsa Risô.Ie-i Kudsiyye adlı eserinde bu silsileye yeni bir düzenleme
getirmiş, Ca'fer es-Sadık ile Selman-ı Farisl'nin arasında Kasım b. Muhammed b.
Ebu Bekir es-Sıddlk'ın bulunduğunu belirtmiş, ayrıca Bayezld-i Bistaml'nin Ca'fer es-Sadık' ı, Ebü'l-Hasan el-Harakanl'nin Bistaml'yi dünya hayatında görmediğini ve bunların üveysl yolla birbirinden
feyiz alıp terbiye gördüklerini ifade etmiş
tir. Bahaeddin Nakşibend'in bir diğer müridi Ya'küb-i Çerhl de Risô.le-i Ünsiyye
adlı eserinde Ebü'l-Kasım Kürreganl'yi (ö.
450/1058) Ebu Ali el-Farmedl ile Ebü'l-Hasan el-Harakani'nin arasına yerleştirerek
yeni bir ilave yapmıştır.
XVI. yüzyılda Semerkant'ta bazı Kübreviyye tarikatı mensupları, meşhur tarikatların Hz. Ebu Bekir yoluyla değil Hz. Ali yo-
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luyla sonraki nesillere aktarıldığını söyleyerek Nakşibendller'in Sıddlki silsilesine ima
yoluyla itiraz etmişlerdir. Bu itiraz, bazı
Nakşibendl mensuplarını Sıddlki silsileyi
savunmak için yeni rivayetlerin arayışına
itmiş olmalıdır. Nitekim Muhammed b.
Hüseyin el-Kazvinl 978'de ( 1570) Dımaşk' 
ta kaleme aldığı Silsilenô.me-i ljô.cegô.n-ı
Na]fşibend adlı eserinde ResUl-i Ekrem'in
Medine'ye hicret ederken Sevr mağara
sında Hz. Ebu Bekir'e diz üstü ve gözleri
kapalı olarak kalbi zikri üç defa telkin ettiğini ve Nakşibendller'in esas aldığı Sıd
dlki silsitenin bu şekilde doğduğunu söyleyerek konuya yeni bir izah tarzı getirmiş
tir. Hadis ve tarih kitaplarında, tasawuf
klasiklerinde ve hatta ilk dönemde yazı 
lan temel Nakşibendl kaynaklarında bulunmayan bu rivayet sonraki dönem Nakşibendl çevrelerinde çoğunlukla kabul görmüşse de bir Nakşibendl şeyhi olan Kazanlı Şehabeddin Mercan!, Hz. Ebu Bekir
yoluyla geldiği söylenen silsitenin ilmi temeli bulunmadığını ifade etmiştir.
birçok tarikatın aksine Hacegan ve
onun devamı olan Nakşibendl mensupları
nın silsitelerini Hz. Ebu Bekir'e bağlama
ları bu tarikatın doğup yayıldığı Maveraünnehir ve özellikle Buhara bölgesinin karakteristik yapısı ile açıklanabilir. Sünni muhitlerde ashabın en üstünü olarak Hz. Ebu
Bekir kabul edilirken Şiiler, ResUl-i Ekrem'den sonra ilk halifenin Hz. Ali olması gerektiğini, çünkü onun diğer halifelerden
daha üstün olduğunu iddia ediyorlardı.
Sünni-Şii tartışmalarının yoğun olduğu VI.
(XII.) yüzyıl ve sonrasında bazı tarikatların
Hz. Ali'ye ulaşan silsileler beyan etmeleri,
Maveraünnehir Sünnileri'ni Alevilik (Şia) niteliği taşımayan bir tarikat ve silsite kurgusuna itmiş olmalıdır. öte yandan Ebu
Bekir'in teheccüd namazı kıtarken diğer
bazı sahabilerin aksine çok alçak sesle (hafi) Kur'an okuduğu bilinmektedir (EbCı DavCıd, "Tatavvu<", 25; Hücvirl, s. 83). Hafi
zikri esas alan Hacegan şeyhlerinin bu konuda Ebu Bekir'i örnek almış ve onu kendilerine pir telakki ederek silsitelerini ona
bağlamış olmaları da muhtemeldir.
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Niyette dürüstlük,
söz ve davranışların
doğru ve gerçeğe uygun olması
anlamında bir ahlak terimi.
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Eski sözlüklerde ''vakıaya uygun hüküm
ifade eden söz, yalanın karşıtı" diye tanım
lanan sıdk kelimesi (Cevherl. I, 580; Lisanü'l-'Arab, "şdJ5" md.; Tacü'l-'arüs, "şdl5"
md.; et-Ta'rffat, "şıdl5" md.) ayet ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda "hakikati konuşmak, gerçeğe uygun bilgi vermek, dürüst ve güvenilir olmak, vaadine sadakat
göstermek" anlamında masdar; "hakikati
ifade eden, gerçeğe uygun olan söz, doğ
ruluk, dürüstlük, güvenilirlik" anlamında
isim olarak kullanılır. Bir şeyin objektif gerçekliği hak, bunun astma uygun biçimde
anlatılması sıdk kavramıyla ifade edilir.
Hak doğrunun nesnel yanı, sıdk ise sözün
nesnel doğruya uygunluğudur. Sıdk ayrı
ca "sözün hem objektif gerçeğe hem de
sözü söyleyenin zihnindeki bilgiye uygunluğu" şeklinde tanımlanır. Buna göre bir
kimsenin sözü -aslında gerçeği ifade etse bile- o kişi kendi zihninde yalan söylediğini düşünüyorsa bu söz yalan (kezib, kizb)
sayılır. Böyle bir durumda sözün bir yönden doğru, bir yönden yalan olabileceği de
belirtilir. Mesela bir inkarcının, "Muham med Allah'ın elçisidir" şeklindeki sözü içindeki inancı ifade etmemesi yönünden yalan, Hz. Muhammed'in Allah'ın resulü olduğu gerçeğine uygun düşmesi bakımın
dan doğrudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim (elMünafikün 6311) münafıkların Hz. Peygamber' e gelerek, "Şahitlik ederiz ki sen ger-

