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Çocuğuna karşıda olsa vereceğim dediğini vermemek günahtır, 261
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Yalan nasıl kâfirliğe götürür? 262
Yalanda aşağılık vardır, 263
Gıybet, 264
Söylediklerin gerçekse gıybet olur, 264
Gıybet dil afetidir, 265
Gıybetten nasıl korunulur? 265
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Zinanın cezası, 266
Gıybet hangi yönüyle zinadan büyük günahtır, 266
Bu söz deniz suyunu bozardı, 267
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Uzlaştırmak iman kardeşliğinin gereğidir, 271
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Irkcılık soyuna zülmü üzerinde yardım etmektir, 274
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Ölçü İslâmdır, gelenekler değil, 283

Alacağın kadını gör, 284
Çöplükte yetişen güzel bitkiden sakın, 284
İslâm terbiyesi almamış kadın problemdir, 284
Bir koyunla olsun ziyafet ver, 285
Kadının kötülüğü geçimsiz olmasıdır, 285
Kısırlık kusur değildir, 286
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En büyük hak kocanındır, 287
Kocasının hizmetindeki kadın mücahid gibi sevab kazanır, 287
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Ya Âişe! Öfkeni seziyorum, 288
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Kocan Cennetin ve Cehennemindir, 289
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Eşlerinizi dövmeyiniz, 290
Kadın dövülebilir mi? 291
Kocam beni dövüyor, 293
İbâdet maksadıyla da olsa kadınlık görevleri ihmal edilemez, 294
Kadının koca üzerindeki hakları, 294
Kadının maddî hakları, 295
Kadının manevî hakları, 295
Cehennemin çoğunluğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm, 296
Hadîsleri doğru değerlendirmeliyiz, 296
Çocuk da soya çekmiş olabilir, 297
Aile hayatında delilsiz şüphe caiz değildir, 297
Mehrini al ve karını boşa, 298
Boşanmak isteyen kadın boşanmalıdır, 298
Allah saçı saça ilave edene lanet etti, 299
Estetik işlemler ve ameliyatlar caiz midir? 299
Hayâ bütünüyle dindir, 300
Hayâ imandandır, 300
Utanma kadında daha güzeldir, 300
Aile’de Çocuklar, 302
Çocukların ana-babaları üzerindeki hakları, 302
Diğer hadîslere göre çocuk hakları, 303
Çocuklarını terk eden babalar günahkârdır, 303
Evlâdı terk maddî ve manevî olur, 304
İsim güzel değilse değiştirilmelidir, 304
Çocuğa güzel isim vermelidir, 305
Kötü isimde ısrar etmemelidir, 306
Peygamber buyruklarına karşı inad zarara uğratır, 307
Çocuklarımızı azabtan nasıl koruyalım? 307

Çocuklarımızı öğreterek ve örnek olarak korumalıyız, 308
Torunum hoş kokulu çiçeğimdir, 308
Dedeler özel şefkat göstermelidir, 308
Çocuk ağlamasını işitmedin mi? 309
Çocuk analarına ve ana çocuklarına ilgi gösterilmelidir, 309
Çocuklarınızı öper misiniz? 310
Çocuklara acımayanlar hayırdan yoksundur, 310
Çocuklar ne zaman namaza başlatılır? 310
Çocuklar yedi yaşında namaza başlatılır, 310
Çocuğa hac yaptırılır, 311
Çocuğun hac sevabı ana-babanındır, 311
Çocuğun için harca, 312
Çocuklara yapılan harcama da sadakadır, 313
En hayırlı sadaka dul kızına verdiğindir, 313
Malının üçte birini dağıt, 313
Malın ancak üçte biri vasiyet edilebilir, 314
Kocan ve çocuğun yardımına daha layıktır, 315
Kadının kocasına yardımında sevab vardır, 315
Çocuklarına harcadığının mükâfatını alırsın, 315
Koca malından yetecek kadarını almakta günah yoktur, 315
Çocukların birini diğerine tercih etmek, 316
Çocuklarının her birine bağışta bulundun mu? 316
Çocuklar arasında adil olmalıdır, 317
Kızı mîrastan düşürmek cennetteki mîrası düşürür, 317
Kâfir evlâda mal bırakılabilir mi? 318
Erkek ve kız çocuğa eşit pay adâlet midir? 318
Niçin erkeğe iki pay, 318
Küçük çocuk üzerinde ana daha çok hak sahibidir, 319
Yavrucuğum niçin taşlıyorsun? 320
Önce çocuğu suça iten sebebler araştırılmalıdır, 320
Cahilken öğretmeyen, açken doyurmayan hatalıdır, 320
Cehalet ve fakirlik suça yöneltebilir, 321
Sen ateşten korundun, 322
Ölen çocuklar Cehennem’e siper olur, 322
Evlat ateşiyle yanan Cehennem ateşiyle yanmaz, 323
Çocuğunu Cennet kapılarından birinde seni bekler durumda bulmayı istemez misin? 323
Aile’de Ana-Baba, 325
En ziyade iyiliğine layık olan annendir, 325
Teyze de ana gibi iyiliğe layıktır, 326
Ana-babaya itaat günahları bağışlar, 326
Ananın ayaklarına kapan, Cennet oradadır, 327
Ana-babaya hizmet cihâdtır, 327
Babayı mutlu etmekte, çocuğa esir azat etmek sevabı vardır, 328

Allah dilerse sınırsız rızıklandırır, 328
Kâfire olan anneye ikramcı olmak gerekli midir? 328
Ana-babanın kâfir olması evlatlık görevini düşürmez, 329
Ana-baban senin Cennetin veya Cehennemindir, 330
Ana-babanın rızası Cennet’e götürür, 330
Sen ve malın babana aitsiniz, 330
Çocukların duâsı, ana-babanın derecesini yükseltir, 331
Çocuklar sadaka-i câriye (sürekli hayır) olabilir, 331
Aşağılık içinde sürünsün, 332
Sağlıklarında ana-babaya âsî olanlar ne yapmalıdır? 332
Ölümlerinden sonra ana-babaya karşı yapılacak vazifeler, 333
Anan için sadaka ver, 333
Sevablar rûhlara ulaştırılır, 334
En faziletli sadaka su ikram etmektir, 334
... Toplumlara ve dönemlere göre değişebilir, 334
Ana-babaya sövmek büyük bir günahtır, 335
Baba veya dede vâris olur, 335
Ana-baba altıda bir alır, 336
Ana-baba çocuklarına zulmetse de, 336
Ana-babanın hatası isyan gerekçesi olamaz, 336
Akrabalık Görevleri, 337
Hurmalığı akraban için ayır, 337
Akrabalık görevleri nelerdir? 338
En hayırlı sadaka akrabaya verilendir, 339
Kindar da olsa akraba tercih edilmelidir, 340
Sana verilmese de sen ver, 340
Akrabaya yardımda iki türlü sevab vardır, 340
Allah’ın yardımı seninledir, 341
Akrabaya sıla Cennete götürür, 341
Komşuluk, 342
Komşusuna güven duygusu veremeyen gerçek mümin değildir, 342
Komşu kimdir? 342
Gayr-ı müslimin de komşuluk hakkı vardır, 343
Komşu hakları nelerdir? 343
Kapısı yakın olandan başla, 344
Komşularına sor, 344
Mü’min komşuların kanaati Allah katında geçerlidir, 345
En büyük günahlardan biride komşunun hanımıyla zina etmektir, 345
Komşudan çalmak on evden çalmak gibidir, 345
Komşuya yönelik günahlar niçin daha büyüktür? 346
Evine dön seni üzmeyeceğim, 346
Komşusuna zulmeden Cennet’e giremez, 347
Kötü komşu Cennete giremez, 348

Komşusunu üzen Cehennem’dedir, 348
İslâm İnsanının Vasıfları, 349
İslâmî şahsiyeti korumak, 349
En değerli varlık insandır, 349
Mü’min insan meleklerden üstündür, 349
“Rabbim Allah’dır” de ve dosdoğru ol, 350
İslâmî şahsiyet îman ve amelle korunur, 351
Allah’tan gereği şekilde utanın, 351
Hayâ Cennet’e götürür, 352
Günah iç huzursuzluğuna sebeb olan şeydir, 352
Günah, insanlar tarafından bilinmesini istemediğin şeydir, 353
Sevabı çok ameller, az konuşmak ve güzel ahlâktır, 353
Hz. Peygamberin ebu Zer’e öğütleri, 354
Az ve doğru konuş, çok gülme, kınayandan çekinme, kusurlarını bil, 354
Mümin şahsiyetini çiğnetmez, 355
Benden korkman gerekmez miydi, 355
Zulme uğramadan nasıl Cihâd yapılabilir? 356
Nimetler üzerinde görülsün, 356
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Alimin ölümü onarılmayacak bir gediğin açılmasıdır, 363
İlmin yasaklanması haramdır, 364
Ölçümüz Takva ve Ahlâktır, 365
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En hayırlı nimet güzel ahlâktır, 365
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Güvenilir Olmak Îmanın Gereğidir, 370
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Canlı varlığa acımada sevab vardır, 385
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Selâm ve güzel konuşmak mutluluk vesilesidir, 386
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İslâm ahlâkı nedir? 396
Peygamberleri de öfkelendirdiler ama…, 397
Allah’ın Resûlünü bile suçladılar, 398
Hayat düstûru edinilecek öğüt, 398
Aman öfkelenme, 399
Ebu Zamzam gibi olamaz mısınız? 399
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Öfke yolunu değil de af yolunu tutanı Allah yüceltir, 401
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Duâ edip teşekkür ediniz, 407
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İstişare ederek işe başla, 410
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Tevekkül, 415
Önce tedbir al sonra tevekkül et, 415
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Sabır nedir? 420
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En büyük felaketlere kimler uğratılır? 423
Sabır üç kısımdır, 424
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Musîbet anında “biz Allah içiniz ancak O’na döneceğiz” demelisiniz, 426
İstirca’ Muhammed ümmetine hastır, 426
Gerçek Mü’minleri Dost Edinmek, 427
Müminleri dost edinmek îmanın gereğidir, 427
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Kişi sevdikleriyle beraberdir, 428
Sosyal Hayatımız, 429
Birlik, 429
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Birlik Kur’ân ve sünnet çevresinde sağlanabilir, 430
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Çöküntünün sebebi nüfus azlığı olmayacaktır, 432
Allah’dan ümmetim için üç istekde bulundum, 432
Birliğe yönelmeyenler kamplara bölünür, 433
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Selâm İslâmî Bir Şiardır, 435
En hayırlı amel yemek yedirmek ve selâm vermekdir, 435
Selâmın İslâm Dinindeki önemi, 435
Selâm sevilmeye sebebdir, 437
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Yoldan ezayı gider, 441
Devrimizde ezayı gidermek trafik kurallarına uymakdır, 441
Yolun hakkını veriniz, 442
Yol hakkının anlamı ve nevileri, 443
Ümmetimin seyahati cihaddır, 444
Meşrû gayesi olmayan yolculuklar vebaldir, 444

Allah’ın Resûlü binerken besmele çeker-hamdeder sonra da duâ derdi, 445
Devrimizin binekleri motorlu araçlara nasıl binmeli, 445
Allah seni itâat nimeti ile rızıklandırsın, 446
Allah’a ısmarladığa gelenlere duâ edilmelidir, 446
Allahım yolunu açık eyle, 447
Yolcuya ilâhi yasalara itâat öğütlenmeli, 447
Laneti gerektiren işlerden sakının, 447
Misafirlik, 449
Misafirlik en çok üç gündür, 449
Evler misafir kabul edebilecek şekilde yapılmalıdır, 449
Ev sahibini günaha sokmak haramdır, 450
Ağırlayamayacak kişiye yük olmamalıdır, 450
Ağırlamayanı ağırla, 451
Bulduğunu bir yıl ilan et, 451
Sahibi çıkmayan bulunmuş mal ne yapılır? 451
Yöneticilik, 452
İsteyeni yöneticiliğe getirmeyiniz, 452
Layık olmayanı, görevlendirmek hıyanettir, 452
İdareciliğe talip olma, 453
İdarecilik felâkete olduğu gibi saadete de vesile olabilir, 454
Ahlâksız-liyâkatsizlerin görevlerndirilmesi kıyamet belirtisidir, 454
Aşağılık takımının yönetimi kıyâmet alametidir, 455
Allah’a isyan vasfındaki yönetici emirlerine itaat yoktur, 455
İslâm dışı yönetime razı olan günahına ortak olur, 456
Namaz ölçüdür, 456
Yolumu izlemeyen yöneticilerin yardımcıları benden değildir, 457
Yöneticiler bize karşı görevlerini yapmazlarsa..., 457
Hâkimlik, 458
Hakimler üç sınıf olup ikisi Cehennem’dedir, 458
Cennetlik hâkim şerîat üzere hüküm verendir, 459
Davayı kazanmak haklı olmak değildir, 459
İlahi cezaları hiç bir hâkim affedemez, 460
Hırsızlığın cezası, 461
Bâtıl’larda aracılık yoktur, 461
Hukukun üstünlüğü, 461
Şâhidlik, 462
Zanna dayanan şahitliği bırak, 462
Şahitlerin en hayırlısı kimdir? 462
Şahitlikten kaçınılmamalıdır, 463
Yalan şahitlik büyük günahlardandır, 463
İş-Ticaret-Ziraat, 465
İnsanların ellerindekinden ümidini kes, 465

Ancak çalışmanın karşılığı vardır, 466
En helâl kazanç bizzat çalışılarak ve ticaret yapılarak kazanılandır, 466
Bizzat çalışmanın önemi, 467
Meşru ticaret topluma hizmettir, 467
Bütün peygamberler çobanlık yaptı, 467
Peygamberler neden işçi statüsünden geçirildi, 467
Yapılamayacak olanı yaptırmaya kalkışmayınız, 468
Bütün tüccarlar günahkâr olarak diriltileceklerdir ancak..., 469
Ticâret Cennet’e de götürür, Cehennem’e de, 469
Dosdoğru tart, 470
Yeminle malına müşteri çekenler, 471
Allah’ı aracı kılarak sömürmek, 471
Bizi aldatanlar bizden değildirler, 472
Aldatma vicdan pisliğidir, 472
Allah haramı helâlleştiren Yahudilerin canını alsın, 472
Haramı helâlleştirmeye devrimizden örnekler, 473
Dökünüz onları, 474
Kişilerin çıkarı için topluma zarar verilemez, 474
Yanıbaşında olmayanı satma, 474
Aracılar çoğaltılmamalıdır, 475
Ekinleri ancak Allah bitirir, 475
Borç Vererek Yardımlaşmak, 476
En faziletli sadaka ödünç vermektir, 476
Borç vermek sadaka vermek gibidir, 476
İslâm dışı toplumlarda borç vermeyi engelleyen unsurlar, 477
Borçlanarak nefsinize korku düşürmeyin, 478
Hayatî zarûretler dışında borç alınmamalıdır, 478
Şehidlik borç sorumluluğunu düşürmez, 479
Şehidin borçları ne olacaktır? 479
Allah’ın Resûlü borçlunun cenaze namazını kıldırmazdı, 479
Borç âhiret saadetine engeldir, 480
Varsa önce borcu öde, 481
Borçdan Allah’a sığınmalıdır, 481
Ya Resûlellah! Kâfirlik ve borçluluk eşit midir? 482
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Önsöz

Zatının razı olacağı şekilde Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ve senâ ederim.
Kıyamet Günü’ne kadar getirilecek salât ve selâmlar sayısınca O’nun Resûlü Yüce Peygamber’imiz Hz.
Muhammed’e salât ve selâm ederim.
Süleymaniye Câmii İmam ve Hatibi olarak fiilen irşad görevinin içinde bulundum. Hutbelerimi, vaazlarımı,
ayrıca seminer ve konferanslarımı hazırlamak için de sürekli olarak kaynak tefsirler ve hadîs kitapları ile irtibatlı
oldum.
Tefsirleri ve hadîs kaynaklarını mütalaa ederken Peygamberimiz’le Ashâb-ı Kiram arasında sual-cevap
tarzında geçen konuşmaları ihtiva eden hadîsler ilgimi çekmiştir. Düz hadîslere nazaran üzerimde daha fazla bir
tesir vücuda getiren bu hadîslerin hitap ettiğim insanlar üzerinde de farklı bir tesir icra ettiğini gördüm.
Öğreticilik ve belleticilik vasfı büyük olan bu hadîslerin nefsim ve hitap ettiğim insanlar üzerindeki farklı ve
verimli tesirini tesbit edişim, beni bu gibi hadîsleri derlemeye yöneltti.
Bir hadise müstenid olan yaygın bir geleneğe uyarak önce “kırk hadîs” hazırlayıp neşrettim. Böylece
başladığım çalışmalarım sonunda bu eser hazırlanmış oldu.
Kitabın Özellikleri
a- Peygamberimizin Ashâb-ı Kiramın suallerine verdiği cevaplar, kendisine has öğretim usûlüyle sualler sorarak
yaptığı açıklamalar ve müşahede ettiği olaylar sebebiyle verdiği emirler ve koyduğu yasaklardan seçilmiş 600
kadar hadisi ihtiva eden ilk Türkçe neşir olması bakımından kitabımız orijinal bir çalışma olarak kabul
edilebilir.
b- Hadîslerin her birinde hadisin bir bölümü ile veya muhtevasına uygun cümlelerle başlıklar konulmasını bir
yenilik olarak değerlendirmek mümkündür.
c- Az sayıda açıklamalarla da olsa hadîslerin sunduğu mesajlara, yaşadığımız döneme ışık tutacak boyutlar içinde
yorum getirilmesi de kitabımızın bir hususiyeti olarak görülebilir.
d- Parantez içi açıklamalara genişçe yer verilmesi tenkit olunabilirse de türcümelerin ilk okunuşta anlaşılır
açıklıkta olması bir özellik sayılabilir.
Tercüme ve açıklamalarda takip edilen usûl
1) Tercümede hadisin metnine sadık kalınmıştır. Ancak tercümenin anlaşılır olması için gerektiğinde parantez
açılarak ilaveler yapılmıştır. Bu ilaveler bazen hadisin vürûd sebebinden yararlanılarak konulmuştur. Bazen da
mevzu ile ilgili diğer hadîslerdeki açıklamalardan yararlanılmıştır.
Sayıları az da olsa bazı hadîslerin başında veya sonunda yer alan parantez içi ilave cümleler ise kaynaklardan
alınmış, açıklamaya gerek duyulmaksızın hadisin bütünüyle anlaşılması için gerekli görülmüştür.

2) Sahâbîler tarafından Peygamberimize karşı kullanılan “Ehbir, Allim” gibi emir sığaları bazen mesela,
“bildirseniz, öğretseniz…” şeklinde tercüme edilmişse de çok defa rica manasında “bildirir misiniz? öğretir
misiniz?” şeklinde tercüme edilmiştir. Ancak bu şekilde tercümeler, genelde “bildir (ir misiniz?) öğret (ir
misiniz?)” şeklinde yazılarak gösterilmiştir.
3) Hadîsler diyalog tarzında olduğu için hadîs metinlerinde pek çok geçen (Kale, Kultü, Kulna) gibi fiiller
akıcılığı sağlamak için bazı hadîslerde tamamen, bazı hadîslerde de kısmen tercüme edilmemiş fakat (–)
şeklindeki söz başı işaret ile belirtilmiştir.
4) Hadisin her hangi bir bölümünde iki rivayet geçmişse bunlardan biri ve diyalog tarzına uygun olanı seçilmiş,
alınmayan rivayet gösterilmemiştir.
5) Ana konunun dışında olduğu veya ayrıca izahı gerektirdiği için bazı hadîslerin baş tarafı veya son tarafından
bir bölüm tercümeye alınmamıştır. Gerektiğinde takdim ve tehir de yapılmıştır. Ancak bu gibi tasarruflarda
durum, genelde hadisin kaynağı verilirken açıklanmıştır.
6) İfadeyi ağırlaştırmamak için, az da olsa bazı hadîslerde ard arda gelen ve mercii aynı olan zamirlerin, biri veya
ikisi tercümede gösterilmemiştir.
Tercümenin anlaşılır olması için de bazen zamirler, ism-i işaretler ve ism-i mevsuller açığa çıkarılmıştır.
7) Bazı hadîslerde geçen ve iki manaya gelen kelimelere, hadisin ruhuna uygun düşüyorsa, aralarına (;) işareti
konularak her iki mana da verilmiştir.
8) İki kaynak gösterilen hadîslerde ise tercüme birinci kaynağa göre yapılmıştır.
9) 600 kadar olan hadisimizi yetmiş mevzua ayırdık.* Bazı mevzularda ondan fazla hadise yer verirken
bazılarında üç hadîsle yetindik. Bunun sebebi o konudaki hadîslerin, özellikle sual cevap tarzındaki hadîslerin
az olmuş olması veya bizim tesbit edemeyişimizdir.
10) Hâdislerin bir kısmı diğerlerini açıklayıcı vasıfta olduğu için kısa notlarla açıklandı. “Hülle” hadisinde
olduğu gibi lüzum gördüğümüz yerlerde uzunca açıklamalar yaptık. Umumiyetle konuların ilk hadisinde o
konu ile ilgili özet bir malumat verdik. Bu bilgileri de büyük ölçüde, İslâm Nizamı isimli 3 ciltlik eserimizden
alıntıladık.
11) Hadîslerin açıklamasında genellikle konularındaki âyetlere ve hadîslere dayandık. Hadîslere şerhler
zaviyesinden bakmakla beraber genel kültür açısından da bakmaya çalıştık.
12) Özellikle Arapça bilen aydınlarımız ve dîn görevlilerimizin tercümesini okudukları hadisin metnini görmek
istemeleri tabiidir. Ancak teknik imkânsızlıklar sebebiyle ve de kitabın hacmini büyütüp okuyucunun alım
gücünü zorlamamak maksadıyla yüz elli kadar metin koymakla yetindik.
Kitabımızın her kültür seviyesinden okuyucu için faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle vaizler, İmamHatipler, dîn ve ahlâk dersi öğretmenleri ve de özel sohbetler için faydalı olacağı inancındayım.
Burada, İmam-Hatip olan okuyucularımız için bir maruzatımız ve bir de ricamız olacaktır.
Süleymaniye Câmii’nde nöbetçi olduğum günler öğle namazlarından sonra mihrabda ayağa kalkarak
kitabımızda yer alan hadîslerin hemen hemen tamamını üçer-beşer dakikalık sohbetler halinde cemâate sundum.
Pek feyizli ve de verimli oldu.
Va’z edecek seviyede olsun veya olmasın İmam-Hatiplerimizin her birinden ricam bu hadîsleri sıra ile veya
seçerek cemâatlerine sunmalarıdır. Bunun için önce seçilen hadisi 3-5 defa okuyarak ezberlemeli veya ufak bir
kağıda yazmalı, mihrabda ayağa kalkarak en az iki kere tekrarlamalıdırlar. Bunu yapan İmam-Hatipler kısa bir

süre sonra kendilerinde ve cemâatlerinde vukua gelecek müsbet gelişmeyi göreceklerdir. Cemâatlerine yararlı
olamayan İmam-Hatiblerin pek büyük bir vebal altında olduklarını bilmem hatırlatmaya lüzum var mıdır?
Kitaplarımı neşretmede aceleci olduğumu itiraf ederim. Ancak hata etmemeye çalıştım. Tenkitlere açığım.
Yüce Rabbimden bu çalışmamı mü’min kardeşlerime faydalı kılmasını diliyorum.
Ali Rıza Demircan
17 Zilhicce 1401 15 Ekim 1981 Kasımpaşa

İkinci Baskının Önsözü

Allah’a hamd, O’nun Resûlü efendimiz Hz. Muhammed’e ve O’nun âl-ü ashâbına salât ve selâm ederim.
Kitabımız sahâbîlerin sorularına Peygamberimizin cevaplarını ihtiva eden hadîslerden seçildiği ve anlaşılır bir
dille tercüme edilip açıklandığı için olacak, ilgi gördü. Rahat okundu. Reklamını okuyucular yaptı ve mevcudu
bitti.
Birinci baskıdan sonra geçen süre içinde tesbit edebildiğimiz sual-cevap tarzındaki hadîslerden yüz on
kadarını daha tercüme edip bazılarını da açıklayarak bu ikinci baskıya aldık. Ayrıca bazı düzenlemeler de yaptık.
Böylece kitabımızın bu ikinci baskısı beşte bir ölçüsünde hacimlendi.
Bu ikinci baskı münasebetiyle de açıklamak isterim ki çalışmamızın bütün özelliği samimiyetidir.
Bu kitapta geçen hadîslerin müslüman Türklere tebliğ edilmesinde bana görev almayı kolaylaştıran
Allah’ımdan beni de râviler yolunun saliki olarak kabul buyurup mükâfatlandırmasını diliyorum.
Ali Rıza Demircan
5 Mart 1984 EMİRGAN

Son Baskı İçin Bir Kaç Söz

Allah’a hamd ve Resûlü’ne salât ederim.
İkinci baskıdan sonra kitabımız defalarca basıldı. İslâm Mecmuası tarafından okuyucularına dağıtıldı.
Kitabımızı ancak bu son onuncu baskısı için yeniden gözden geçirebildik.
Tercümeleri kontrol ettik. Pek az da olsa notlar ilave ettik.
Genelde Hz. Peygamber’in Sünnetine, özelde hadîslere bakışımızda gelişmeler olmasına ve hadîslerin
içeriğiyle Kur’ân’a arzının gerekliliğine olan inancımızın bilimsel düzeyde pekişmesine ve bilgi seviyemizin
gelişmesine rağmen kitabımızdan bir tek hadîs dahi çıkarma gereğini duymayışımız gerçekten sürûrumuzu mücib
olmuştur.
Amacımız Peygamberimizin izinde Rabbimizin sevgisini kazanmaktır.*

Ali Rıza Demircan
22 Mart 2004,1 Sefer 1425 Emirgân /İstanbul

Hz. Muhamed ve Hadislerinin İslâm Dinindeki Önemi

Yüce Allah, özelliklerle donatarak yarattığı yer küremizde insanları yüceliklerle vasıflandırarak yaratmıştır.
Onları kulluk denemesine tabi tuttuğu için de Âhiret Hayatı’nın varisi kılmıştır.
Allah (c.c) kulluk denemesini koyduğu yasalarla yapmayı dilemiş, yasalarını da insanlar içinden seçip
gönderdiği Peygamberleriyle bildirmiştir.
Hz. Muhammed seçilen ve ilahî emirlerin ve yasakların tebliğinde aracı ve öğretici kılınan yüz yirmi dört bin
peygamberin sonuncusudur.
Ahzâb Sûresi âyet 40:
“… Muhammed Allah’ın Resûlü ve Peygamberlerin de sonuncusudur…”
Yüce Allah Hz. Muhammed’i (S.) diğer Peygamberleri gibi belirli topluluklara değil bütün insanlığa bir
rahmet Peygamberi olarak göndermiştir. O’nun Peygamberliğini ve O’nunla gönderdiği Kur’ân-ı Kerim’i de
Kıyamet Günü’ne kadar geçerli kılmıştır.
Sebe Sûresi, âyet 38:
“Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve korkutucu bir Peygamber olarak gönderdik; fakat insanların
çoğu (bunu) bilmezler”.
Rabbimizin Kurân-ı Kerim’deki açıklamasına göre Hz. Muhammed (S.) ancak kendisine vahiy yolu ile
bildirilen gerçekleri dile getiren bir Peygamberdir.”
Necm Sûresi, âyet 3-4:
“O, nefsinden konuşmaz O (na inen Kurân veya O’nun söylediği sözler kendisine) vahyedilen vahiyden başka
bir şey değildir.”
O, kendisine indirilen ilahi buyrukları tebliğ etmekle, tebliğ ettiklerini de iyice açıklamak ve yaşamakla
mükellef kılınan bir Peygamberdir.”
Yunus Sûresi âyet 15:
“Onlara açık açık âyetlerimiz okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar; “Bundan başka bir Kur’ân getir
veya bunu değiştir” dediler. De ki: Onu kendi tarafımdan değiştirmeme imkân yoktur. Ben sadece bana
vahyolunana uyarım. Şayet ben Rabbime karış gelirsem; büyük bir günün azabından korkarım.”
Yukarıda özetlediğimiz sebeblerden ötürüdür ki Yüce Allah O’na itaati emretmiş ve O’na itaatin kendisine
itâat olacağını bildirmiştir.
“Allah’a ve Peygamber’i Muhammed’e itâat ediniz ki rahmete erdirilesiniz.”
“Allah ve O’nun Peygamber’i (Muhammed) bir işe hüküm verdiği zaman mü’min bir erkekle mü’min bir
kadına kendi görüşleri çıkarları (gerektirdiği) için Allah’ın ve Peygamber’inin hükmüne aykırı olanı seçme hakkı
yoktur. Kim Allah’a ve Peygamber’ine karış gelirse şüphesiz açık bir sapıklığa düşmüş olur.”

“Kim Peygamber’e itâat ederse muhakkak Allah’a itâat etmiş olur. Kim de aykırı giderse (aykırılığı kendisi
aleyhinedir.) Zira biz seni onlara koruyucu-gözetici (ve zorlayıcı,) göndermedik. (Ancak tebliğ için gönderdik”)1
Allah’ın, elçisi Muhammed’e uyulmasını bildiren emirlerine itâat etmeyenler için dünyada buhranlı, âhiret’te
azâblı bir hayat kaçınılmaz bir sonuçtur.
Nisa Sûresi 115. ayet:
“Kendisine doğru yol belli olduktan sonra kim Allah’ın elçisi (Muhammed’e) karşı gelir ve (O’nu izleyen)
mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü yolda bırakırız ve Cehennem’e sokarız. Orası ne kötü
bir gidiş yeridir.”
Allah’a ve Hz. Muhammed’in O’nun Peygamberi olduğuna inanan her insan dünya ve âhiret saadetine ermek
için Hz. Muhammed’e itâat etmek mecburiyetindedir. Başka seçenek yoktur. Ona itâat etmek ise O’nun
Sünnet’ine bağlanmaktır.
Sünnet, Hz. Muhammed’in sözleri, davranışları, işleri ve ilk mü’minlerde görüp tasvip buyurduklarıdır.
Sünnet, Allah’ın insanlar için koyduğu son hayat nizamı olan İslâm Dîni’nin, Kur’ân doğrultusunda kanun
koyucu ikinci kaynağıdır. Birinci kaynak olan Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan da Sünnet’tir
Sözlü Sünnet’e Hadîs denir. Her bir hadîs mü’minler için bir hayat düstûrudur. Bunun içindir ki ilk İslâm nesli
olan sahâbîlerden başlamak üzere hadîsler yazılmış; nesilden nesile dînî bir aşk ve heyecanla aktarılmıştır. Hadîs
olmayan sözlerin hadîsler arasına karışmaması için de mü’minler tarafından; özellikle İslâm âlimleri tarafından
çok büyük dikkat gösterilmiş, özel çalışmalar yapılmıştır.
Peygamberimizin hadîslerini ve bu hadîsleri rivayet eden ravileri inceleyen Usûl-u Hadîs ilmi ve bu ilme bağlı
dallar bu çalışmalar sonucunda doğmuştur.2
Allah’ın Resûlü Muhammed’i tanıtmaya ve O’nun Sünneti’nin önemini kısaca belirtmeye çalıştığımız bu
açıklamamızı O’nun hadîslerini bizzat kullandığı lafızlarla ve de mânâ olarak rivayet edip öğretmenin önemini
açıklayan iki hadîsle bitirelim.
• İbn-ü Abbas (R.) anlatıyor.
(Bizler huzurunda bulunuyorken) Allah’ın Resûlü şu şekilde duada bulundu:
- Allah’ım! Halîfelerime; yerimi alacaklara merhamet et.
(Bu duaya şâhid olan mü’minler olarak merak edip) sorduk:
- Ey Allah’ın Resûlü! Halîfelerin kimlerdir?
Şu cevabı verdi:
- Onlar benim dönemimden sonra yaşayacak ve benim hadîslerimi rivayet edip insanlara öğretecek
olanlardır.3
• Yahya b. Abdullah (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlüne geldik ve (bizi tedirgin eden bir hususu şöylece) sorduk:
- Analarımız babalarımız uğruna feda olsun Ya Resûlallah!
Biz senden bir hadîs; söz dinliyoruz, fakat o hadisi dinlediğimiz gibi (kullandığınız kelimelerle ve cümlelerle)
diğer mü’minlere (aynen) rivayet edip tebliğ edemiyoruz.
(Ne buyurursunuz?)

Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Haramı halâl, halâli de haram yapmadığınız; sözün özüne bağlı kalarak rivayet ettiğiniz sürece bir mahzur
yoktur.4

İmân Esasları ve İlk Büyük Vazifelerimiz

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey îman edenler! Allah’a, peygamberine, indirdiği kitab (Kur’ân)a ve daha önce indirdiği kitab
(Tevrat, Zebur ve İncil)e îman edin. Kim, Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret
gününü inkâr ederse, şüphesiz ki o, derin bir sapıklığa düşmüştür.”
NisaSûresi: 1361
En değerli amel îmândır
Ebû Hüreyre (R.) rivayet ediyor.
Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu:
- (Ya Resulellah! Allah katında) amellerin hangisi daha değerlidir?
Şöyle buyurdu:
- Allah’a ve O’nun peygamberi (Muhammed’e) îman etmektir.2
Hz. Muhammed’e îman İslâm Dîni’nin bütününe inanmaktır
En değerli amel îmandır. Çünkü İslâm Dîninin özü îmandır. Ne derece günahkâr olursa olsun insanı
Cehennem’in ebedî azabına uğramaktan kurtaracak ve Cennet’e erdirecek îmandır.
Kelime-i Şehadet’in içeriğini teşkil eden Allah’a ve O’nun son peygamberi Hz. Muhammed’e îman, İslâmî
îmanın özü ve özetidir. Çünkü Hz. Muhammed’e îman O’nun tebliğ ettiği Kur’ân-ı Kerim’e inanmaktır.
Kur’ân’ın bildirdiği bütün gerçeklere inanmaktır.
Allah’ın Kitabı Kur’ân ve Hz. Muhammed’in Sünneti ise İslâm Dîni’nin tüm inanç esaslarını ihtiva
etmektedir. Daha açık bir ifadeyle bu iki ana kaynak meleklerin varlığını bildirmekte, peygamberlerin ve onlara
gelen kitapların hak olduğunu öğretmektedir. Kader programına inancın zaruretini, ölümden sonra dirilişin
gerçekliğini, Cennet ve Cehennem’in de varlığı ve ebediliğini açıklamaktadır.
En yüce amel şüphe karışmayan îmandır
Abdullah ibn-ü Habeşî (R.) anlatıyor:
Allah’ın Rasûlü’ne (S.) soruldu:
- Amellerin hangisi daha yücedir? (Ya Resûlellah!)
Şöyle buyurdu:

- Şüphe karışmayan îman, (ganimet mallarından) aşırmaksızın yapılan cihâd ve (maddî ve manevî şartlarına
riayet olunarak ihlasla yapıldığı için) kabul olunan Hac’dır.3
Şüphe îmanı götürür
Bir önceki hadîsten öğrenildiği üzere en yüce amel îmandır. Ancak îmanın korunması lazımdır.
Meselâ Allah’ın gönderdiği ilahî kitaplar arasında Kur’ân-ı Kerîm’in son mukaddes kitap olduğuna inanan
mü’min, bu kitabın her bir emir ve yasağına inanmak mecburiyetindedir. Bu emir ve yasakların yalnız biri
üzerinde bile tereddüt etmek, acaba doğru mudur şeklinde bir endişeye kapılmak, îmana şüphe karıştırmaktır ki,
îmanı bütünüyle götürür.
Her bir mü’min îman etmekle mükellef olduğu kadar îmanına şüphe karıştırmamakla da mükelleftir. Gerçek
mü’minlerin şüpheye düşmeyen mü’minler olduğunu Rabbimiz Hucurat Sûresinin 15. âyetinde şöylece
açıklamaktadır:
“Gerçek mü’minler Allah’a ve Peygamberine inananlar, sonra da (inandıkları İslâm Dîni’nin yüceliği ve
yaşanılması gerekliliği hususunda) şüpheye düşmeyenlerdir. (Onlar Kur’ân ve Sünnet düstûrlarına göre
yaşayabilmek için) mallarıyla ve canlarıyla (siyasi, iktisadi, kültürel ve silahlı her türlü) cihâdı yapanlardır. İşte
yaşayışlarıyla îmanlarını doğrulayanlar onlardır.”
Îman nedir?
Amr İbn-ü Abese (R.) anlatıyor.
“Bir adam (geldi ve) Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- İslâm nedir?
- İslâm kalbinin bütünüyle (Allah’a) yönelmesi, dilinden ve elinden (zarar gelmeyeceği hususunda)
müslümanların güvencede olmasıdır.
- İslâmî amellerin en üstünü hangisidir?
- Îmandır.
- (Peki) Îman nedir? (Ey Allah’ın Peygamberi!)
- Îman; Allah’a, O’nun meleklerine, (vahyettiği) kitaplarına, (gönderdiği) peygamberlerine ve ölümden sonra
dirilişe (Cennet ve Cehennem’e) inanmaktır.”4
1 – Meleklere îman
Meleklere îman etmek farzdır. Onları inkâr etmek kişiyi kâfirlerden kılar.
Melekler, Allah’ın insanlardan önce nûrdan yarattığı varlıklardır. Nuranî bir maddeden yaratıldıkları için aslî
hüviyetleri içinde peygamberlerin ve Allah’ın dilediği has kulların dışındaki insanlar tarafından görülemezler.
Göklerde yaşarlar. Görevleri gereği yeryüzüne de inerler. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemezler, içmezler ve
uyumazlar. Süratle giderler ve gelirler. İnsan sûreti dahil değişik sûretlere girebilirler.
İnsanlar gibi nefsi arzuları ve emelleri, iradelerini kullanma hürriyetleri yoktur. Güneşin ve ayın
yörüngelerinde seyretmesi, kalbimizin ve sinir sistemimizin çalışması gibi iradelerini yönlendirmeksizin ancak
emrolunanı yaparlar. Bu sebeble nefsinin olumsuz arzularına gem vuran, iradesi ile ilahi emirlerin gereğini yapan
îmanlı ve amelli insanlar meleklerden üstündür.
Melekler farklı yaratılıştadırlar. Bir kısmı bir kanatlı, bir kısmı iki kanatlı, bir kısmı da üç ve dört kanatlıdır.
Cebrail’in altı yüz kanadı olduğunu Peygamber’imiz açıklamıştır. Ancak meleklerin kanatları biz insanların

çağrışım yaptığı gibi kuş kanatları türünden değildir. Onların kanatları Allah’ın emirlerini uygulamadaki
güçlerini yansıtan özellikleridir ve mahiyeti bizim meçühulümüzdür.
Meleklerin sayıları yalnız Allah’ın bileceği kadar pek çoktur, her bir, için göklerde özel bir yer vardır.
Meleklerin ruhlar aleminde vazîfeleri olduğu gibi evrenle ve yer küremizle ilgili görevleri, insanlarla alâkalı
ödevleri de vardır:
a- Rûhlar alemindeki görevleri, Allah’ı zikretmek, O’nun emirlerini uygulamak, Arş alemini taşımak,
cennetlikleri selâmlamak, cehennemlikleri cezalandırmak, Peygamberlere vahiy getirmektir.
Pek tabiiki bu görevler ve aşağıda açıklayacaklarımız ayrı melek toplulukları tarafından yapılmaktadır.
Vahiy meleği ise Cibril (Cebrail) dir.
b- Evren ve yer küremizle ilgili vazîfeleri ise, gezegenler arasında düzeni sağlamak, onları yörüngelerinde
seyrettirmek, rüzgârları yönlendirmek, yağmurları yağdırmak, toprak bitkilerini programlamak ve bitirmek, öz
ifadeyle evrende ve yer küremizde vücuda gelen bütün tabîat olaylarını düzenlemek, yönetmek, vücuda
getirmek ve sonuca götürmektir.
c- İnsanlarla ilgili görevleri şunlardır: İnsanlara iyi, güzel ve doğru olan duyguları ilhâm etmek, mü’minlerin
kalbî dirençlerini artırmak ve onlara duâ etmek, insanların iyi ve kötü amellerini yazmak ve arşivlemek, onları
kader programında yer almayan tehlikelerden korumak, Kur’an okunan yerlere inmek, Allah’ı zikreden
topluluklara katılmak, Cuma namazına gelen mü’minleri erkencilik sırasına göre tesbit etmek ve Cuma
hutbesini dinlemektir. Ayrıca mü’min ilim adamlarını tebrik etmek, Kadir gecelerinde yeryüzüne inerek
mü’minleri selâmlamak, müjdeler getirmek, Allah’ın sevdiği ve sevmediği insanları insanlara fısıldamak,
canları almak ve mü’minleri Cennetle müjdelemek vs.’dir.
Meleklerle ilgili olarak verdiğimiz bu bilgiler bütünüyle âyetler ve hadîslere dayanmaktadır. Biz burada
âyetlerin sûreleri ve numaralarını açıklayacağız.5
2 – Kitaplara îmân
İnsanları yaratan ve âhiret hayatının varisi kılan Allah, onları yer küresinde kulluk denemesine tabi kılmak
için uygulamaları amacıyla emirler verdi, yasaklar koydu.
Bu emirleri ve yasaklarını da insanlar arasından seçtiği ve peygamberlikle görevlendirdiği seçkin insanlara
Cibril isimli melek aracılığıyla veya doğrudan doğruya vahyetti. Bir peygambere vahyedilen ilahî yasaların
bütününe biz genel bir ifadeyle Kitab ve Suhûf diyoruz. Zira Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Musa’ya indirilenlere kitab
ismi verildiği gibi suhuf da denilmektedir.
Mukaddes Kitab’lar, Suhûflar gönderildikleri dönemlerde gönderildikleri topluluklar için hayat nizamı
kılınmış, bâtıl felsefeler, beşeri doktrinler ve rejimler karşısında İlahi Nizam’ı temsil etmişlerdir.
Kur’ân-ı Kerimde adedi bildirilmeksizin peygamberlere kitab indirildiği açıklanmaktadır.6
Bütün peygamberler ilahi vahye muhatap olmuştur. Ancak kitab veya Suhuf peygamberler içinde yalnız Resûl
olanlara verilmiştir. Beş numaralı hadîse nazaran resûllerin sayısı 313 olduğuna göre, gönderilen kitab veya
suhûfların sayısı 313’dür.
Kitab veya Suhufların her biri belirli bir topluma gönderildi ise de mukaddes kitapların sonuncusu Kur’ân
bütün insanlara gönderilmiştir ve Kıyamet Günü’ne kadar da yürürlükte kalacaktır.
Kur’an’ın bildirdiğine göre Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. Dâvud’a ve İncil Hz. İsa’ya vahyedilmiştir.
Hz. İbrahim’e ise suhûf verilmiştir.7

Kendilerine müstakil olarak kitab veya suhuf verilmeyen peygamberler ise kendilerinden önce indirilmiş olan
bir kitaba tabî olmuş, onu tebliğ etmiş ve onunla hükmetmiştir8
Biz müslümanlar Kur’ân’la ve peygamberimizin sahih hadîsleriyle bildirilen kitapların; suhûfların hak
olduğuna inanmakla mükellefiz.9
Ayrıca bütün bu kitapların, suhûfların belirli milletlere geldiğine, daha sonra tahrife uğratıldıklarına ve
biribirlerini yürürlükten düşürdüklerine ancak ve ancak evrensel olan Kur’ân’a tabi olmakla yükümlü
olduğumuza da inanmak görevindeyiz.
Kadere inanmak îmânın gereğidir
Ömer İbnül-Hattab anlatıyor:
“Günlerden bir gündü. Allah’ın Resûlü (S.) ile bulunduğumuz bir sırada birden elbisesi bembeyaz, saçları
simsiyah bir adam çıkageldi. Üzerinde yolcu olduğu izlenimini veren bir belirti görülmüyordu. Üstelik bizden
hiçbir kişi de onu tanımıyordu.
Allah’ın Resûlünün (S.) (önünde) oturdu. Dizlerini O’nun dizlerine dayadı, ellerini de uylukları üzerine koydu
ve sormaya başladı:
- ……………..
- Ya Muhammed! Îman (nedir?) Bana bildir.
- Îman; Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine ve Âhiret Günü’ne inanmandır.
Bir de kadere; onun hayrına ve şerrine îman etmendir.10

Kader ve Kaza
Amentü esaslarının meleklere ve kitaplara îman bölümlerini üç numaralı hadîste açıkladık. Burada kadere
îmanı açıklamaya çalışacağız.
Kader ve ona bağlı olarak kazâ nedir?
Kader ve Kaza Allah’a îmanın zarûri sonucu olan ve öneminden ötürü de Peygamber’imizin müstakil olarak
açıkladığı bir îman esasıdır.
Kader ve kazaya inanmayan akıl ve bilimle de çatışarak kâfir olur.
Varlığını zatından alıcı yüce sıfatlarla vasıflı bir Rab olan Allah varlıkların halıkıdır.
O yarattıklarını bir ölçü içinde yarattı:
“… O’nun katında her bir varlık miktar iledir.”11
“Hiçbir varlık yoktur ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Ama biz onu bilinen bir miktar ile
indiririz.”12
“… Allah her şeyi yaratmış, yarattığına da bir düzen takdir etmiştir.”13
“Biz her şeyi bir kadere (bir plana ve bir düzene) göre yarattık.”14
Kader kelimesinin masdar ve fiil olarak kullanıldığı bu âyetlerin özü şudur:
Allah varlıkları bir düzen içinde yarattı. Hayatiyetlerini sürdürecek genel ve özel nitelikte tabiî, rûhî ve sosyal
kanunlar koydu. Sebeb netice nizamını vazetti ve sürekli kıldı.

Yüce Allah varlıkları bir düzen içinde yaratır ve onlarla ilgili tabiî, rûhî ve sosyal kanunları koyar, sebebnetice ilişkilerini vazeder de, yarattığı varlıklarda vücûda gelecekleri zamanları, yerleri, sebebleri ve oluş şekilleri
ile bilmez mi? Bu bilgi O’nun katında bir program arzetmez mi?
Olacaklar da O’nun programlı bilgisi içinde vücuda gelmez mi?
Bütün klasik Akaid kitaplarındaki kader ve kazanın tarifi yukarıdaki suallerin cevabı vasfındadır.
Kader; Allah’ın ezelden ebede (başlangıçsızlıktan sonsuzluğa) kadar var olmuş ve olacak bütün varlıkların,
vakî’ olmuş ve olacak bütün olayların zamanlarını ve mekânlarını bilmesi, dilemesi ve bir düzen içinde
sınırlandırmasıdır…
Kaza da Allah’ın kader programı içindekileri kader planına göre yaratmasıdır.
Burada bilinmesi gereken en önemli nokta kader ve kaza programı içindeki hayırları da şerleri de Allah’ın
yaratmış olduğu gerçeğidir. Ne var ki Allah şerleri severek yaratmaz; kul iktisap ettiği için yaratır.
Kaderi yukarıdaki âyetler ışığında yorumlarsak pek tabîî ki; tohum-bitkiye, sperm-döllenmeye ve ilaç-şifaya
kaderdir ve kadere îman bilimin üzerinde kurulduğu sebeb-netice ilişkilerine ve bu ilişkilerin sürekliliğine
inanmadır.
Kaderin varlıklarla ilgili düzeni ve bu düzenin sürekliliğini ifade eden yönünü aslında materyalistler dahil
bütün insanlar kabul etmektedir.
Bütün ilmî çalışmalar da bu kabul prensibine dayanmaktadır.
Haşâ Allah yoksa ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde O’nun evrendeki varlıklar üzerinde cereyan
eden kaderi ve kazası yoksa, varlığına ve sürekliliğine inandığımız bu tabîî kanunlar nasıl vücuda gelebilir ve
geleceği nasıl kuşatabilir?
Akıllara durgunluk veren bu ihtişamlı düzeni kader ve kazanın dışında bir yolla açıklamak mümkün müdür?
Kader ve kazanın anlaşılması güç ve üzerinde tartışılması yasak olan yönü ise insanın hayatı ve sorumluluğu
ile alâkalı yönüdür.
Evet, kader ve kaza programı içinde yaşadığına göre insan niçin sorumlu olacaktır?
İnsanla ilgili kader programının önemli bir bölümünü teşkil eden erkeklik-dişilik, zekâ-hamakat, güzellik ve
çirkinlik irademizin rolü olmaksızın yaratılmıştır. Ancak hak ve bâtıl sözlerimiz, iyi ve kötü davranışlarımız,
doğru ve eğri işlerimiz irademizin yön vermesiyle yaratılmıştır. İrade hürriyeti ile yöneldiğimiz sebeb, neticeye
kader olduğu için sorumluyuz.
Yukarıda Ehl-i Sünnet çizgisinde yaptığımız açıklamadan sonra da konu irdelenerek sorulabilir:
Allah, sonuç olarak kâfir olacağını ve Cehennem’e gireceğini bildiği kulu niçin sorumlu tutacaktır?
Bu suali, “Allah’ın bu bilgisi kulu kâfirliğe zorlaması değildir,” şeklinde klasik bir cevapla karşılamak aklı da
ruhu da tatmin edemez.
Verilecek yegâne cevap şudur:
“Allah dilediğini yapan, Mâlikül-Mülk bir Rab’dır.
Niçin sorumlu tutacağını yalnız O bilir.”
Bunun dışında cevap arayarak aklı tatmin etmeye kalkışmak, tatminsizlikte boğulmaktır.
Kaldı ki insan yalnız sunulan bu örnek sualin cevabında değil, “niçin” ve “neden” ihtiva eden her sualin
cevabında çıkmazdadır ve kurtuluş Yaradana teslim olmaktadır.

Kader üzerinde tartışmak haramdır
Kaderin Peygamberler tarafından bile bilinemeyecek bu yönü üzerinde durulmaması içindir ki Peygamberimiz
kaderle ilgili tartışmaları yasaklamıştır.
“Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor:
Biz (sahabiler) kader konusunda karşılıklı olarak ileri-geri çelişkili ve çatışmalı bir şekilde konuşurken
Allah’ın Resûlü aramıza katıldı.
(Durumu öğrenince) öfkelendi. Yanak yumrularında nar meyvesi ortaya çıkmışcasına yüzü kıpkırmızı kesildi.
(Böylesine öfke içinde iken de bizi) şöylece yerdi:
- Siz bu konuda tartışmakla mı emrolundunuz? Ben bu konuyu (açıklığa kavuşturmak) için mi size
gönderildim?
Sizden önceki topluluklar (dan bazıları) kader konusundaki tartışmaları sebebi ile helake uğradı.
Ben size bu konuda, çekişmemeniz için sıkı sıkı emir verdim. Evet, size emir verdim.
(Anlamıyor musunuz?)”15
“Kader hususunda konuşan kişi konuştuklarından ötürü Kıyamet gününde sorguya çekilecektir. Bu konuda
konuşmayan ise konuşmadığı için hesaba çekilmeyecektir.”16
Peygamberlerin sayısı yüz yirmi dört bindir
Ebu Zer (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlüne (S.) sordum:
- Ya Resûlellah (Rabbimiz tarafından gönderilen) peygamberlerin sayısı ne kadardır?
- Yüz yirmi dört bindir.
- Onların kaç tanesi (kendilerine Kitab; Suhuf verilen) Resûldü, (Ya Resûlellah!)
- Resûller büyükçe bir topluluk (olup sayıları) üçyüz onüçdü.
- Peygamberlerin ilki kimdi?
- Hz. Âdem.
- O, Resûl olan bir peygamber miydi (Ya Resûlellah?)
- Evet Allah onu eli ile; (ilmi, kudreti ve hikmetini özel bir şekilde tecelli ettirerek) yarattı ve ona kendi
ruhundan üfledi. Sonra da onu neslinin öncüsü olacak şekilde düzene koydu.”17
Peygamberlere îman
Hadisimize göre Allah tarafından insanlara yüryirmi dört bin peygamber gönderildi.
Her bir peygamber ancak Allah’a îman ve ibâdet edilmesi, yalnız O’nun emirleri ve yasaklarına göre hayatın
düzenlenmesi görevini bildirmek ve Allah’ın Cenneti ile müjdeleyerek Cehennemi ile korkutmak amacıyla
gönderildi.18
Peygamberler Rabbimiz tarafından insanlar ve erkekler arasından seçilen normal birer insandırlar. Yerler,
içerler, giyinirler, evlenirler, çalışırlar, üzülürler, sevinirler. Doğrudan ne fayda, ne de zarar verebilirler. Allah’ın

bildirdikleri dışında geleceği bilmezler. Allah’ın korumasıyla küçük ve büyük günahlardan korunmuşlardır.
Ayrıcalıkları kendilerine Allah tarafından melek aracılığı ile veya doğrudan doğruya lafız veya mana olarak vahiy
indirilmiş olmasıdır. Bir de peygamberliklerinin doğrulanması için mücizevî olayların aracısı kılınmışlardır.19
Kur’ân-ı Kerimde Rabbimizin açıklamasına göre her bir millete bir peygamber gönderilmiştir. Peygamber
gönderilmeyen topluluk yoktur.
“Her ümmetin bir peygamberi vardır…”
“Allah’a and olsun senden önceki milletlere de (peygamberler) gönderdik…”
“(Ey Muhammed): Biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Her millet içinde
mutlaka bir uyarıcı-korkutucu (peygamber gelip) geçmiştir.”20
Allah’ın Kur’ân-ı Kerîmde bizlere kıssalarını anlattığı ve isimlerini bildirdiği peygamberlerin sayısı yirmi
beştir.
Peygamberler içinde kendilerine kitab veya suhuf verilen “Resûl”lerin sayısı hadisimize göre üçyüz onüçtür.
Resûllerin ilki Hz. Nûh’tur.
Hz. Muhammed’in dışındaki bütün peygamberler belirli milletlere; muayyen topluluklara gönderildi. Yalnızca
O bütün insanlığa gönderildi. O’ndan sonra bir peygamber daha gelmeyecektir. Bunun için de O’nun
peygamberliği Kıyamet Günü’ne kadar yürürlükte kılındı.21
Peygamberler, peygamber olmak bakımından eşit iseler de dereceleri farklıdır. En yüceleri Hz.
Muhammed’tir.22
Kelime-i Tevhidi söyletiniz
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
(Bilim ve tecrübe ile) son anlarını yaşamakta olduklarına kanaat getirdiğiniz kişilere “Lailahe illellah”
kelime-i tevhidini hatırlatınız. (Söylemeleri ve tekrarlamalarını sağlamaya çalışınız.)
Zira ölürken “Lailâhe İllellah” diyerek Allah’ın varlığı ve birliğini ikrâr ve yegâne mabud olduğunu tasdik
eden kişi mutlaka Cennet’e girer.
(Allah’ın Resûlü’nün (S.) bu sözlerine muhatap olan) mü’minler sordu:
- Ya Resûlellah! Normal olarak yaşamını sürdürürken “Lailâhe İllellah” diyen kişiler de (Cennetlik olur mu?)
Allah’ın Resûlü:
- (Elbette, elbette olur, zira) îman cennetliklerden kılar. Evet îman cennetliklerden kılar, dedi ve sözlerine
şöyle devam buyurdu:
Gökler ve yerler, içindekiler, aralarındakiler ve altındakiler getirilerek terazinin bir kefesine konsaydı,
“Lâilâhe İllellâh” kelime-i tevhidi de diğer kefesine konsaydı, kelime-i tevhîd kefesi onlara ağır basardı.23
Kelime-i Tevhid ile îmanınızı tazeleyiniz

Ebu Hureyre’den… (R.)
“Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Îmanınızı tazeleyip yenileyiniz.

(Bu emre muhatab olan Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Îmanımızı nasıl tazeleyip-yenileyelim ya Resûlellah?
- “Lâilâhe İllellah” kelime-i tevhidini çokca çekiniz.”24

Kelime-i Tevhîd Cennet anahtarıdır
Îmanı tazeleyip-yenileyen Kelime-i Tevhîd Peygamber’imizin açıklamasına göre zikirlerin en üstünü ve
Cennet’in de anahtarıdır.
Peygamberimiz benzeri bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Elbisenin eskidiği gibi her birinizin kalbinde îman da eskir. Kalplerinizde îmanınızı yenileyip canlılık
kazandırmasını Allah’tan isteyiniz.”
Kelime-i Şehâdet kefesi ağır basar
Amr İbn-ül As (R.) Allah’ın Resûlü’nün (S.) şöyle buyurduğunu naklediyor.
- Allah Zülcelâl Kıyamet gününde bütün insanların önünde ümmetimden bir kulu seçerek sorgulayacak. Bu
kulun önüne (sözleri, davranışları ve işlerinin kayıtlı olduğu ve) her biri görüş alanını dolduracak uzunlukta ve
genişlikte, doksan dokuz sicil dosyası yayacak da şöyle buyuracak:
- Bunlardan herhangi birinin sana ait olmadığını ileri sürüyor musun? Benim amelleri tesbitle görevli
koruyucu meleklerim (yapmadığını yazmakla) sana zulmetti mi?
- Hayır Rabbim! (her biri bana ait sicil dosyası, yaptıklarımı yazmışlar, bana zulmedilmedi.)
- (Peki ey kulum!) İleri süreceğin bir mazeretin veya (kendisiyle nefsini savunup koruyacağın) bir güzel
amelin var mı?
(Kul Rabbinin ilgisinin ezikliği altında şaşırıp kalacak da şöyle diyecek:)
- Yok ya Rabbi!
- Hayır, hayır katımızda mevcut bir güzel amelin var. (İşte bu amelin sebebiyle) bu gün haksızlığa
uğratılmayacaksın.
Yargılanan bu kulun (önüne) içinde kelime-i şehâdet yazılı bir tezkere (kağıt) çıkarılacak.
Allah (c.c.) alâkalı meleklere: Bu tezkereyi (tartıya) hazırlayın, buyuracak. Kul da şöyle diyecek:
- Ya Rabbi! Bu kadar çok sicil dosyasına karşılık bir kâğıtçığın ne anlamı var?
- (Elbet anlamı var.) Bu sebeble sen haksızlığa uğratılmayacaksın.
Hz. Peygamber âhiret gerçeğini anlatmaya şöylece devam etti:
Neticede günahların kayıtlarıyla dolu olan sicil dosyaları amel terazisinin bir kefesine, içinde kelime-i
şehadetin yazılı bulunduğu kâğıt da diğer kefesine konulacak. Tartıda dosyaların bulunduğu kefe kalkacak da,
Kelime-i Şehadet’in bulunduğu kefe ağır basacaktır.
Hiçbir şey Rahman ve Rahim olan Allah’ın adından ağır gelemez.”25
Kelime-i Şehâdet ve anlamı

Kelime-i Şehâdet; “Eşhedû en lâilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resûlühü” cümlesinin
özel ismidir.
Anlamı şöyledir:
Ben Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in Allah’ın kulu ve peygamberi
olduğuna da şehadet ederim.
Hadisimizde bütün günahları bastıracağı açıklanan Kelime-i Şehadet kişinin îmanını temsil etmektedir. Îman
ise dînin özü, kulluğun da esasıdır.
Sevinin ve müjdeleyin!
Ebû Mûsa El-Eş’arî (R.) anlatıyor:
“Aşîretimden bir toplulukla Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim. (Görüşmemiz sırasında) şöyle buyurdu:
- Sevinin ve sizin dışınızdaki insanlara da müjdeleyin ki; yürekten doğrulayarak Allah’tan başka ilah
olmadığına şehadet eden kişi Cennet’e girer.
(Müjdeleme görevini alınca) Hz. Peygamberin huzurundan ayrıldık ve (görüştüğümüz mü’minlere) müjde
vermeye başladık.
Bizimle karışlaşan Hz. Ömer (müjdelediğimizi öğrenince) bizi Allah’ın Resûlü’nün huzuruna döndürdü (ve
bizim yanımızda) Allah’ın Resûlü’ne şöylece maruzatta bulundu:
- Ya Resûlellah! Müjde verilmeye devam olunursa, insanlar (Allah’ın lütfuna) dayanıp-güvenirler (de
ibâdetlere ve güzel amellere rağbet etmezler.)
Allah’ın Resûlü (Hz. Ömer’in görüşünü ne doğruladı, ne de red etti, sadece) sükut buyurdu.”26
Açıkla ya Huzeyfe!
Hz. Huzeyfe (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlüne geldim. (Amcası) Abbas sağında (kızı) Fatıma solunda oturuyordu.
(Kızı Fatımaya ard arda) üç defa şöylece uyarıda bulundu:
- Ya Fatıma! Allah’ın rızasına ermek için hayırlı ameller yap. Kıyamet Gününde ben seni Allah’ın azabından
kurtaramam.
Allah’ın Resûlü sonra da amcası Abbas’a yöneldi. Onu da üç defa şöylece ikaz buyurdu:
- Ya Abbas! Ey Peygamberin Amcası! Allah’ın rızasına ermek için hayırlı ameller yap. Kıyamet Gününde ben
seni Allah’ın azabından kurtaramam.
Ebu Huzeyfe anlatımını şöyle sürdürüyor:
Allah’ın Resûlü daha sonra bana döndü de:
- Yaklaş Ya Huzeyfe! buyurdu. (Ben de) yaklaştım.
- (Biraz daha) yaklaş, buyurdu. (Ben de iyice) yaklaştım.
Şu gerçeği açıkladı:
- Ya Huzeyfe! Her hangi bir insan Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah’ın peygamberi
olduğuma şehadet eder ve getirip tebliğ ettiğim (inanç düstûrlarına, halâller ve haramlara) îman ederse, Allah
onu yakmayı Cehennem ateşine yasaklar ve o insanın Cennet’e girmesi katileşir.

(Ebu Huzeyfe diyor ki; bu müjdeyi alır almaz) sordum:
- Ya Resûlellah!” Bu gerçeği gizleyeyim mi, yoksa açıklayayım mı?
- Açıkla, (Ya Eba Huzeyfe!)27
Zina etse de, hırsızlık yapsa da
Ebû Zer (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim. Üzerinde beyaz bir elbise vardı ve uyuyordu. (Gittim ikinci defa) gelişimde
uyanmıştı. Bana şöyle buyurdu:
- “Lâilâhe İllellah!” diyen ve bu inanç üzerinde ölen kişiyi Allah mutlaka Cennet’e koyar.
Ben de şöyle dedim:
- Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı? (Ya Resulellah?)
- Evet, zina etse de, hırsızlık yapsa da.
- Zina etse de hırsızlık yapsa da mı?
- Evet, zina etse de, hırsızlık yapsa da.
- Zina etse hırsızlık yapsa da mı (Ya Resulellah?)
- (Evet) zina etse de, hırsızlık yapsa da (Allah onu Cennet’e koyar.) Ebu Zer istemese ve içine sindirmese de.
Ebu Zer, bu hadisi rivayet ettiği zaman: “Ebu Zer istemese ve içine sindiremese de” derdi.”28
Amelsiz îman doğrudan Cennet’e götürür mü?
Bu ve bundan önce sunulmuş üç hadîs ve de benzerleri başta “Allah’ın varlığı ve birliğine îman ve O’na hiçbir
ortak koşmamak” inancı olmak üzere İslâm Dîni’nin inanç esaslarına îman eden mü’minlerin bu îmanları
sebebiyle Cehennem azabına uğramayacaklarını ve mutlaka Cennet’e gireceklerini müjdelemektedir. Ne var ki
İslâm âlimlerinin çoğunluğu bu gibi hadîsleri ilgili diğer hadisler ışığında şöyle yorumlamaktadır:
“İlahi emir ve yasakları çiğneyen günahkâr mü’minler cezalarını çekmek üzere Cehenneme girecektir. Ancak
onlar kâfirler gibi orada ebedi kalmayacaktır. Îman sonuçta onları mutlaka Cennet’e götürecektir.”
Değişik günahlara farklı azâbların uygulanacağını bildiren Kur’ân ve Sünnet düstûrları bu yorumları geçerli
kılıyorsa da konumuz olan hadîsleri yorum yapmaksızın kabul etmemize engel de yoktur. Zira Allah günahkâr
kullarını azâblandıracağını bildiriyorsa da onları azâblandırmaya mecbur değildir. Dilerse bağışlayabilir. Bu
sebeble mü’min kullarını azabı olan Cehennem’e sokmaksızın rahmeti olan Cennet’e koyabilir.
Kim ne diyebilir ki, kullar onundur. Rahmeti gadabını kuşatmış olan bağışlayıcı, lütûfkâr Rab de O’dur.
Biz kullara düşen görev, emirleri ve yasaklarını uygulayarak rahmetini dilemektir.
Cennete sokan ve Cehenneme düşüren nedir?

Hz. Cabir (R.) rivayet ediyor.
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve şöyle sordu:

- (Biri Cennet’e girmeye sebeb olan, diğeri de Cehennem’e yuvarlanmaya neden olan) iki gerektirici nedir? ya
Resûlellah!
Allah’ın Resûlü şu açıklamada bulundu:
- (Şahıs, put, ilke ve kurum gibi hiç) bir şeyi Allah’a ortak koşmadan ölen kişi Cennet’e girer. Her hangi bir
varlığı Allah’a ortak koşarak ölen kişi ise Cehennem’e yuvarlanır.29
Allah’a ortak koşmak Cehennem’e götürür:
Bu hadîs Allah’a ortak koşanın Cehennem’e gireceğini bildirmektedir.
Âhiret felâketini hazırladığı için korunmak amacıyla müslümanın ayrıntılarına varıncaya kadar çok iyi
öğrenmesi gereken konulardan biri de Allah’a ortak koşma konusudur.
Kitabımızdaki konuya ait özel bölümü okuyunuz.
Îman, inançsızlık döneminin günahlarını giderir
Amr İbn-u As (R.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim ve şu ricada bulundum:
- Ya Resûlellah! Sağ elinizi uzatınız da size biat edeyim.
Sağ elini uzattı. Fakat ben elimi vermedim. (Vermeyince şöyle) buyurdu:
- Hayrola ya Amr! (Biat etmek istemedin mi? Niçin elini vermiyorsun? Yoksa) bir arzun mu var?
- Şart koşmak istemiştim (Ya Resûlellah!).
- Ne şart koşuyorsun?
- (Rabbim tarafından) bağışlanmamı (Ya Resûlellah!).
- İyi ama Ya Amr! İslâm (Dini’ne îman etmen)in daha önceki inançsızlık döneminin günahlarını giderdiğini,
hicret etmenin hicretten önceki devrin günahlarını bağışlattığını, hac (yapman) ın da hac öncesinin
günahlarından akladığını bilmedin mi?”30
Gelip-giden şüphe, îmana belgedir
Hz. Aişe (R.) rivayet ediyor.
“(Sahâbîlerden bir topluluk kalplerinde zaman zaman) hissettikleri bazı îmani tereddütlerden Alah’ın
Resûlü’ne (S.) dert yanarak şöylece sızlandılar:
- Ey Allah’ın Resûlü! (Allah’ı kim yarattı, gerçekten Cennet ve Cehennem var mıdır? şeklinde) öylesine
düşünceler ve duygular hissediyoruz ki (herhangi) birimiz semadan düş (üp parçalan) mayı, bu düşünceler ve
duyguları dile getirmeye sevip tercih eder. (Ne buyurursunuz?)
- Bu tür (den ruhunuzda kopup dînen bu itikadi kasırgalar) şüpheden arınmış îman (ın belirtileri) dir.”31
Bu şekilde ancak mümin konuşabilir

Ümmü Seleme (R.), bir sahâbînin Allah’ın Resûlü’ne şöylece sorduğunu işittim, diyerek şöylece anlatıyor.

“- (Ya Resûlellah!) Kendi kendime (iç dünyamda) öylesine duygular dile getiriyorum ki, bu duyguları açığa
vursam (kâfirliğe düşer de) âhiretimi mahvetmiş olurum. (Ne öğüt verirsiniz?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (Bu gibi duyguların arız olmasından ötürü,) ancak mü’min bu şekilde konuşabilir.”32

Oluşan bâtıl düşünceleri kavramak hayırdır
Kişi kafasında ve kalbinde oluşan ve İslâm Dîninin îman esaslarıyla da çelişen düşüncelerin bâtıllığını
kavrayabilir ve bu düşünceleri gerçekmiş gibi açığa vurmanın kâfirliğe götürücü manevî tehlikelerini idrak ve
ifade edebilirse, bu kavrayış ve dile getiriş onun gerçek mü’min olduğuna delildir.
“Lâilâhe İllellah” diyene münâfık deme
Hz. Itban’dan… (R.)
“Allah’ın Resûlü (S.) namaz kıldırmak için ayağa kalktığı bir sırada (bir vesile ile) sahabiler:
- Duhşum oğlu Malik nerede? dediler. Adamın biri de:
- O, Allah’ı ve Peygamberini sevmeyen münafığın biridir, karşılığını verdi.
(Bunu işiten) Allah’ın Resûlü (Malik’ten söz eden adama) şöyle buyurdu:
- Böyle söyleme. Sen onun “Lailâhe illellah” diyen ve bununla da Allah rızasını dileyen bir insan olduğunu
görmüyor musun?”33

Amelsizi küfür ve nifakla suçlamak haramdır
Bu hadîs, İslâm Dîni’nin itikâdî esaslarına îman eden bir müslüman’ı, ilâhî emir ve yasakları gereğince tatbik
edemediği için kâfir veya münâfık olarak vasıflandıramayacağımızı öğretmektedir. Zira amelsizlik îman za’fına
delil ise de îmansızlığa belge değildir.
Îman edeni öldürme
Mikdad b. Esved (R.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlüne sordum:
- Ya Resûlellah! (Savaşta) kâfirlerden bir savaşçı ile karşılaşsam, benimle vuruşsa ve ellerimden birini
kılıçtan geçirse, sonra da (mağlup duruma düşerek) benden (korunmak için) bir ağaca sığınsa da “Allah için
müslüman oldum.” dese, bu sözü söy (leyerek îmanını dile getir) dikten sonra onu öldürebilir miyim? Ne
buyurursunuz Ya Resûlellah?
Allah’ın Resûlü:
- Onu öldürme, buyurdu. Ben de:
- Ya Resûlellah! O elimi kılıçtan geçirdi, (nasıl öldürmem) dedim.
- Onu öldürme, buyurdu ve sözlerini şöylece sürdürdü:

- Eğer onu öldürsen o, senin onu öldürmenden önceki durumunu alır. Sen de onun, müslümanlığını dile
getiren sözlerini söylemeden önceki durumuna düşersin.”34
Mümin olduğumu nasıl bileyim?
Ebu Rezân (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlüne geldim ve şöyle sordum:
- Ya Resûlellah! Allah ölüleri nasıl diriltecek?
- Ya Ebu Rezîn! Sen toprağının çorak iken geçtiğin yerinden yemyeşil iken de geçtin mi?
- Evet (geçtim).
- İşte diriliş de böyle olacak.
- (Peki) îman nedir Ya Resûlellah?
Îman; bir olan ve hiç bir ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve
peygamberi olduğuna inanman,
Allah’ı ve Peygamber’ini, onlardan başka bütün varlıklardan fazla sevmen,
Ateşte yanmayı, Allah’a ortak koşmaya sevip-tercih etmen ve bir de;
Kendisi ile aranda akrabalık rabıtası olmayan (inançlı, ibâdetli ve ahlâklı) kişiyi sevmen, fakat onu yalnız ve
yalnız Allah için sevmendir.
Eğer bu husûsiyetleri şahsında toplarsan, aşırı sıcak bir günde su sevgisinin susamış kişinin (kalbine) girmesi
(ve onu içten kuşatması) gibi îman sevgisi de senin kalbine girer (ve seni içten kuşatır.)
(Hadisi nakleden Ebu Rezin rivayetini şöyle sürdürüyor.
Allah’ın Resûlü’nün îmanı bu şekilde tarif buyurması üzerine) sordum:
- Ya Resûlellah! Ben mü’min olduğumu nasıl bileyim?
Şöyle buyurdu:
- Benim peygamberliğime inananlardan bir fert bir güzel amel yapar da, o amelin güzel olduğunu ve Allah’ın
kendisini o amelden daha hayırlı bir mükâfat ile armağanlandıracağını bilir, bir günah işler de o günahın
affedilmesini dilediğinde Allah’ın onu bağışlayacağın da bilirse o kişi… (evet o kişi) mü’mindir.”35

Kalbiyle doğrulayan ve diliyle onaylayan mü’mindir
Bu hadîste Peygamberimiz îmanı tarif buyururken önce îmanın esasını teşkil eden, Allah’a ve kendisinin
Peygamberliğine inanılması gereğini bildirmiştir. Ayrıca îmanın ilahi emir ve yasakları uygulatıcı bir güce
ulaşması için gerçekleşmesi gerekenleri de dile getirmiştir.
Îman esaslarını kalbiyle doğrulayan ve diliyle onaylayan kişi mü’mindir. Mü’min olduğuna da inanması
lâzımdır. Ebu Rezin (R.) in “Mü’min olduğumu nasıl bileyim?” sorusundaki asıl amacı, îmanla oluşan kalbi
duyguların nasıl bir tezahür ve gelişim göstereceğini öğrenmektir.
Seni Allah mı peygamber gönderdi?
Hz. Enes (R.) anlatıyor.

“Biz, (bize açıklamayan mevzularda) Allah’ın Resûlü’ne (gereksiz) sual sormaktan (Rabbimiz tarafından men
olunduğumuz için) Medine dışından bir zatın gelerek Resûlullah’a (S.) sual sormasından ve O’nun verecekleri
cevabı dinlemekten pek çok hoşlanırdık. Derken, bir gün Medine haricinden bir adam gelerek Allah’ın
Resûlüne’ne (sual sormaya başladı da) şöyle dedi:
- Ya Muhammed! (İslâm’ı tebliğ edip öğretmesi için gönderdiğin) elçin bize geldi. Elçin, senin Allah’ın
gönderdiği bir peygamber olduğunu söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- Evet, doğru söyledi.
- (Ya Muhammed!) Gök (leri) kim yarattı?
- Allah.
- Yeryüzünü kim yarattı?
- Allah.
- Bu dağları kim (yarattı ve dünyamıza) dikip yerleştirdi?
- Allah.
- Peki, yeryüzü (ve dağların) daki faydalı (madenleri bitkileri ve hayvan) ları kim yarattı?
- Allah.
- Gök (leri) ve yeri yaratan, dağları dikip yerleştiren ve yeryüzündeki faydalı varlıkları halkeden Allah aşkına
(söyle Ya Muhammed!) Seni gerçekten Allah mı gönderdi?
- Evet.
- (Ya Muhammed!) Gönderdiğin elçi (yaşadığımız) her bir gün ve gece beş vakit namaz kılmakla mükellef
olduğumuzu söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- (Evet), doğru söyledi.
- Seni gönderen Allah aşkına (doğru söyle.) Namazı sana (ve senin şahsında bize) Allah mı emretti?
- Evet.
- Elçin mallarımızdan yılda bir defa zekât vermekle vazîfeli olduğumuzu söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- (Evet,) doğru söyledi.
- Seni peygamber olarak gönderen Allah aşkına (söyle.) Zekâtı sana (ve senin aracılığınla bize) Allah mı
emretti?
- Evet.
- Gönderdiğin elçi (yaşadığımız her) yılımızda Ramazan ayını oruç tutmamızın farz olduğunu söyledi. (Doğru
mu söyledi?)
- (Evet,) doğru söyledi.
- Seni Peygamber olarak gönderen Allah aşkına (söyle.) Allah mı sana (ve senin vasıtanla bize) orucu
emretti?
- Evet, (Allah emretti.)
- (Ya Muhammed!) Elçin bize içimizden yol bulup (güç yetirebilenin) Kâbe’yi hac etmesinin farz olduğunu
söyledi. (Doğru mu söyledi?)
- (Evet), doğru söyledi.
- Seni Peygamber olarak gönderen Allah aşkına (söyle), haccı sana (ve senin şahsında bize) Allah mı emretti?

- Evet.
- Seni Hak Peygamber olarak gönderen (Allah)’a yemîn ederim ki (mükellef olduğum) bu vazîfelerden ne
fazlasını yapacağım, ne de bunlardan (birini) eksik bırakacağım. (Ancak emrolunduğumu yapacağım.)
Bu zat Allah’ın Resûlü’nün huzurundan ayrılıp yürüyünce Hz. Peygamber (S.) şöyle buyurdu:
- Eğer (sözlerinde ve vazîfelerini yapma kararlılığında) doğruluk üzerinde yaşarsa mutlaka Cennet’e girer.”36

Gerçek îman amelle oluşur
Îman âmentü esasları dediğimiz ve üç numaralı hadisimizde açıklanan inanılması zarûri prensipleri kalbimizle
doğrulamak ve dilimizle açıklamaktır.
Kişi îmanla mü’min olur. Ne var ki îmanı kökleştirecek, bereketlerini ortaya çıkaracak ve fert hayatını
yönlendirecek olan ancak îman doğrultusundaki uygulamadır.
Bundan ötürüdür ki Peygamberimiz İslâm Dîni’nin beş ana temel üzerinde kurulduğunu açıklamış; îmanın
yanı sıra namazla orucun ve şartları gerçekleştiğinde zekât ile haccın yapılması zarûrî ana görevler olduğunu
bildirmiştir.
İslâm Dîninde Rabbimiz ve Peygamberimiz tarafından yapılması emrolunan vazîfeler ve bu vazîfelerin yanı
sıra kaçınılması gereken ilahî yasaklar da vardır. Ancak namaz, oruç, zekât ve hac gibi ana görevlerin yapılması
diğer bir çok ilahî emirlere uyulması ve yasaklardan kaçınılmasına sebeb olacağı ve İslâm Dîni, bir bütün halinde
yaşamak gücünü kazandıracağı için bunlar İslâm Dîni’nin temellerini oluşturmuştur.
Bir olan Allah’a îman nedir biliyor musunuz?
İbn-ü Abbas (R.) anlatıyor.
“(Allah’ın Resûlü (S.) öğüt almak için kendisine gelen yeni müslüman olmuş Abdülkays oğulları
temsilcilerine) bir olan Allah’a îmanı emretti ve sonra da şöyle buyurdu:
- Bir olan Allah’a îman nedir biliyor musunuz? Onlar da:
- Allah ve O’nun Peygamberi daha iyi bilir, dediler.
Bu cevapları üzerine Allah’ın Resûlü şu açıklamayı yaptı:
- Bir olan Allah’a îman, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna inanmak,
namaz kılmak, oruç tutmak ve zekât vermektir. Bir de (İslamî düstûrlar çerçevesinde yapılacak savaşta alınacak)
ganimetlerin beşte birini (İslâm Devleti’ne) vermenizdir.”37
Nefsin için sevdiğini sevmek de İslâm dininin esaslarındandır

Hz. Cerir (R.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) bir adam geldi ve O’na İslâm Dini’nin esasların dan sordu.
Allah’ın Resûlü (ona yapılması gerekenleri şöylece emir) buyurdu:

- Allah’tan başka (ibâdet olunacak ve yasalarına boyun eğilecek) hiçbir ilâh olmadığına, Muhammed’in de
Allah’ın Peygamberi olduğuna şehadet edersin, namaz kılarsın, zekât verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, nefsin
için sevdiğini (diğer) insanlar için seversin ve nefsin için sevmediğini onlar için de sevmezsin.”38
İslâm Dini’nin özeti
Sahâbî Ebû Ümame (R.) Allah’ın Resûlü (S.) bir yatsı namazında Ashâb-ı Kiram’a şöyle emir buyurdu,
diyerek çevresindekilere bir hadisi rivayet et (meye başla) dı. Bu sırada dinleyenlerden bazıları ona şöylece
hatırlatma yaptılar:
- Aman anlatırken Allah’ın Resulûnün önce ne söylediğini peşisıra ne buyurduğunu iyice hatırlamaya
çalışarak anlat ki dinleyenler O’nun sözlerini bütünüyle öğrenmiş olsunlar.
(Ebu Ümame anlatımını şöylece sürdürdü.)
“Evet Allah’ın Resûlü emir buyurdu:
- Yarın namaz için toplanınız. Size söyleyeceklerim vardır…
(Sahâbîler toplandı. Cemâat olarak) namazlarını kıldıklarında Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Size emrettiğim gibi (tam olarak) toplandınız mı?
- Evet (toplandık) Ya Resûlellah!
- Rabbinize ibâdet edin, (şahıs, put ve rejim gibi) hiçbir varlığı O’na ortak koşmayın;
Söylediğim bu ana görevinizi anladınız mı, bu temel görevinizi anladınız mı, evet bu baş görevinizi anladınız
mı?
- Evet (anladık Ya Resulellah!)
- Namaz kılınız, zekât veriniz; namaz kılınız, zekât veriniz, (evet, evet) namaz kılınız, zekât veriniz.
Bu ödevlerinizi de kavradınız mı? Bu ödevlerinizi kavradınız mı? (Size söylüyorum) Bu ödevlerinizi
kavradınız mı?
- Evet (kavradık Ya Resûlellah!)
- (Allah’ın ve Peygamberinin yasalarını) dinleyiniz ve itâat ediniz; dinleyiniz ve itâat ediniz; dinleyiniz ve
itâat ediniz. Bu (genel) vazîfenizi öğrendiniz mi? (Bu vazîfenizi de öğrendiniz mi? Evet size söylüyorum, bu
vazîfenizi de öğrendiniz mi?)
- Evet, (öğrendik Ya Resûlellah!)
Bu hadisi rivayet eden sahibi Ebu Ümame şöyle diyor:
- Biz, bu öğütleri ile Hz. Peygamberin İslâm Dîni’ni bize özetlediği kanaatine vardık.”39
Îmanı daha güzel olanlar kimlerdir?
Allah’ın Resûlü (günlerden) bir gün huzurunda bulunan sahâbilerinden bir topluluğa sordular:
“- Size göre hangi mü’minlerin îmanı daha güzeldir?
- Meleklerin (imanı Ya Resûlellah!)
- (Meleklerin îmanının güzel olması tabidir.) Kendilerine vahiy indiriliyor (ilahi emir ve yasaklara doğrudan
muhatap oluyor ve vazîfelendiriliyorlar) ken nasıl olur da (güzelce) îman etmemiş olurlar?
- O halde biz (im îmanımız daha güzel ya Resûlellah!)

- Ben aranızda bulunuyor (ve sizler mucizelere şâhid oluyor) iken nasıl olur da (güzelce) îman etmezsiniz?
(Bu mümkün mü?)
- (Biz bilemedik.) Hangi insanların îmanı daha güzeldir? (Siz açıklayınız Ya Resûlellah!)
- Sizlerden sonra gelecek olan ve buldukları Kur’an sayfalarının içindeki (ilahi âyet) lere; emirlere ve
yasaklara îman edecek olan insanların îmanı daha güzel îmandır.”40

Kafa gözüyle görmeden inananlar da bahtiyardır
Bizler gibi Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’i ve O’nun mucizelerini bizzat görememiş, Kur’ân’ın indirilişine
de şâhid olamamış mü’minlere bu hadîste pek büyük bir müjde vardır.
Îman nimetine erdiren Allah’ımıza sonsuz hamd ve sena olsun.
Îmanın hakikati nedir?
“Hâris b. Malik (R.) anlatıyor:
(Günlerden bir gün) Allah’ın Resûlüne uğradığında ona sordu:
- Nasıl sabahladın Ya Hâris?
- Gerçek mü’min olarak sabahladım ya Rasulellah!
- Ne söylediğinin farkında mısın? (Hele iyi bir düşün)
- (Ya Haris!) Her şeyin (özünü yansıtan) bir hakikati vardır. (“Gerçek mü’min olarak sabahladım” dediğine
göre, senin) îmanının hakikati nedir?
- (Ya Rasulellah!)Dünya benim için câzibesini yitirdi; (Ona ait hiçbir ihtirasım yok.) Gecemi (ibâdetle)
uykusuz, gündüzümü (oruçla) susuz geçirdim.
Apaçık bir şekilde ortadaymışcasına Rabbimin arşına bakar gibiyim. Cennet sakinlerini birbirlerini ziyaret
ederken görür gibi oluyorum. Cehennemlikleri görür ve cehennemin içinde kopardıkları feryadı da (işitir)
gibiyim.
(Aldığı cevaplardan sonra) Allah’ın Resûlü:
- Ya Haris! Gerçeği bildin; özü kavradın. Bu halin üzerinde devam et, buyurdu ve bu sözlerini üç defa
tekrarladı.”41
Evet bizler mü’miniz!
İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor.
Hz. Ömer, Ashâb-ı Kiram’dan bazı kişilerle beraber (oturmuş sohbet ediyor) ken, Allah’ın Rasulu (s.a.v.)
aralarına katıldı. Ve (onlara) sordu:
- Sizler mü’min misiniz?
Sahabiler sükut ettiler. (Allah Resûlü sualini) üç defa tekrarladı.
Üçüncüsünde Hz. Ömer söz alarak şu cevabı verdi:
- (Evet bizler mü’miniz ya Rasulellah! Zira) Bizlere getirip tebliğ buyurduğunuz, (iman esaslarına, halâllere
ve haramlar)a inanıyoruz, rahatlıkta Allah’a hamd ediyor, felaketler karşısında da sabrediyoruz.

Allah’ın (kaderi ve) kazasına da îman ediyoruz.
Hz. Ömer’i dinleyen Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Kâbe’nin Rabbi olan Allah’a yemîn ederim ki, (sizler gerçek) mü’minlersiniz.42
Allah’a ortak koşmak en büyük günahtır

İbn-ü Abbas (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü yaslanır bir durumda iken bir adam yanına geliverdi ve sordu:
- Ya Resûlellah! Büyük günahlar nelerdir?
O, şöyle buyurdu:
- Büyük günahlar Allah’a ortak koşmak, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ve Allah’ın azabına uğramayacağı
güvencesine sahip olmaktır.
Bunlar, büyük günahların da büyüklerindendir.43

Maddî ve Mânevî Temizlik ve Namaz

Tahâret
Allah’ın Kitabından
“… Şüphesiz Allah çok çok tövbe ederek (günahlarından) arınanları sever. O (maddî) temizliğe
titizlik gösterenleri de sever.”
Bakara Sûresi: 222
Kemik, hayvan pisliği ve kömürle tahâret yapılmaz

İbn-ü Mes’ûd (R.A) anlatıyor:
“Cinlerin elçileri Allah’ın Resûlüne geldiklerinde şu ricada bulundular:
- Ya Resûlellah! Peygamberliğinize inananlara kemikle, hayvan pisliği ve kömürle tahâret almayı
yasaklayınız. Zira Allah bize bu maddelerde rızık yarattı. (Rızkımızı engellemiş olmasınlar.)
Onların bu talebi üzerine Allah’ın Resûlü bize bu maddelerle tahâret almayı yasakladı.”1
Tahârette asıl olan sudur
a- Bu hadîs bizlere Kur’ân ifadesiyle vücut gözeneklerine nüfuz edebilen bir ateş; (Allah bilir elektrik dalgaları
türünden bir madde) den yaratılan cinlerin mezkûr maddelerden yararlandığını öğretmektedir. Ancak doğrudan
doğruya mı yoksa dolaylı bir şekilde mi yararlandıklarını şimdilik bilemiyoruz.
b- Hadisimiz, ilk mü’minlerin dönemin şartları gereği önceleri bu maddelerle tahâret aldıklarını, ancak sonradan
yasaklandıklarını da öğrenmektedir.
Burada bilvesile ifade edelim ki tahâretlenme de asıl olan sudur. Ancak suyun olmadığı çölümsü yerlerde üç
küçük taşla temizlenmek caizdir. Bu hususta hadîsler vardır.
Suyun bulunmadığı yerde kağıt kullanılabilir
Devrimizde suyun bulunmadığı yerlerde tuvalet kağıtlarının kullanılması kanaatimize göre dînimizin emir
buyurduğu temizliğe daha uygundur. Kaldı ki bunda zarûret vardır.

Zamanımızda tuvalet kağıtları yanı sıra her cins kağıt bol miktarda üretildiği için, tuvalet kağıdı istimâli israf
olarak görülemez. Tarihi asırlarda olduğu gibi temizlikte kâğıt kullanımının bilginin yayılmasına engel teşkil
ettiği de ileri sürülemez.
Bu itibarla saygı duyduğumuz ve rahmet dilediğimiz geçmiş alimlerimizin zaruret halinde de olsa kağıt
kullanımını mekrûh olarak değerlendiren görüşlerinin gerekçeleri ortadan kalkmış olsa gerektir.
Su ile tahârete devam ediniz
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“(Ensar’a övgü için indirilen) Tevbe sûresinin 108. ayeti nazil olunca (takdirlerini ifade buyurmak için)
Allah’ın Resûlü onlara sordu:
- Ey Ensar Topluluğu! Allah (C.C.) temizliğinizden ötürü sizi övdü. Temizliğinizin özelliği nedir?
Onlar da şu cevabı verdiler:
- (Ya Resûlellah!) Biz su ile tahâretleniriz. Cünüplük sebebiyle yıkanır, namaz kılmak için de abdest alırız.
Allah’ın Resûlü (aldığı bu cevabı doğrulayarak şöyle) buyurdu:
- Evet, temizliğinizin özelliği budur. Aman bu şekilde devam ediniz.”2
Su ile tahâret (temizlik) bütün peygamberlerin şerîatlerinde vardır
Yardımcılar manasına gelen Ensar, Peygamberimize ve Mekke’den hicret eden mü’minlere yaptıkları maddî
ve manevî yardımlarından ötürü Medine’nin yerlisi olan mü’minlere verilen isimdir. Bir diğer tarife göre Ensar,
Mekkeli muhacir mü’minlerin dışındaki bütün sahâbîlere verilen isimdir.
Tevbe Sûresinin Ensar’ı öven 108. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:
“… Orada temizliğe gereğince özenen mü’minler vardır. Allah temizlik hususunda titizlik gösterenleri sever.”
Gusül ve namaz abdesti bütün mü’minler tarafından alındığına göre Ensar’ın temizliğinin asıl özelliği su ile
tahâret almaya diğer mü’minlerden daha çok ihtimam göstermiş olmalarıdır. Hadisimizden anlaşıldığına göre
Mekkeli muhacirler arasında taşlarla ve sonraları yasaklanan kemik ve kömür parçalarıyla tahâretlenmek daha
çok yaygındı. Bunda Mekke’nin kurak ikliminin ve su kaynaklarının azlığının etkisi olsa gerektir.
Su ile tahâretlenmek yalnız Peygamber’imizin değil, Onun açıklamasına göre bütün peygamberlerin
şerîatlerinde yer alan bir temizlik şeklidir.
Ne acıdır ki asrımızın gayr-ü müslim dünyası hâlâ su ile tahâretlenmenin önemini yeterince kavrayamamış,
uygulamasını yaygınlaştıramamıştır. Oysaki su ile tahâretlenmedikçe vücudun mikrop barınağı ve pis koku
kaynağı olmaktan kurtarılamayacağı açık bir gerçektir. Suyu tercih etmek daha akılcı bir yol değil midir?
Allah’a hamdolsun su ile tahâret bizim için hem aklî hem de İslâmî bir yoldur.
Ayakta işeme

Hz. Ömer anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü beni ayakta işerken görünce şöyle emir buyurdu:

- Sakın ha ayakta işeme!
Bu emri aldıktan sonra bir daha asla ayakta işemedim.”
Helaya girerken ve çıkarken yapılacak duâ
Bu hadîs bize oturarak küçük abdeste çıkmamız ve çocuklarımızı bu şekilde terbiye etmemiz gereğini
öğretiyor.
Biz mü’minler, Peygamberimiz tarafından emrolunduğumuz için küçük abdestimizi oturarak yaparız. Bu tür
tuvalete çıkmada pek çok sıhhî faydalar vardır. Artık gayr-ı müslim bilim adamları da bu konuya eğilmeye ve
uyarılarda bulunmaya başlamışlardır.
Dinimizin mevzûumuzla alâkalı en önemli öğretilerinden biri de hayatın tabiî bir bölümünü teşkil eden
tuvalete çıkmayı ibâdetleştirerek küçük ve büyük abdeste çıkmadan önce duâ etmemizi, çıktıktan sonra da hamd
etmemizi bize öğütlemesidir.
Peygamberimiz sebebini de açıklayarak helaya girerken şöylece duâ etmemizi emir buyurmuştur:

“Helâlar şeytanların gözetleme yerleridir. Biriniz helaya girdiği zaman şöyle duâ etsin:
Allah’ım, erkek ve dişi şeytanlar (ın kötülüklerin) den sana sığınırım.”3
Allah’ın Resülû, heladan çıkarken de bizzat kendisinin yaptığı şekilde şöylece Allah’a hamd etmemizi
öğütlemiştir:

“Allah’ın Resûlü heladan çıktığı zaman şöyle hamd ederdi:
Benden sıkıntıyı-ızdırabı gideren ve bana sıhhat veren Allah’a hamdolsun.”4
Sindirim sistemimizin o akılları aşan engin düzeni ve faaliyetlerini düşündüğümüzde böylesine bir hamdu
senada bulunmamanın ne büyük bir nankörlük olduğunu daha açık bir şekilde anlayabiliriz.
Her bir kıl altında bir cünüplük vardır
Ebu Eyyûb El-Ensarî anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü “Beş vakit (kılınan) namazlar, (ard arda kılınan) Cuma namazları ve emanetlerin gereğinin
yapılması, aralarındaki (zaman süresi içinde işlenen küçük) günahları örtücü; bağışlatıcıdır.” buyurdu.
Ben de sordum:
- Söz konusu ettiğiniz emanetlerin gereğini yapma nedir? (Ya Resûlellah!)
Şu cevabı verdi:
- Cünüplükten ötürü gusül abdesti almaktır. Zira her bir kılın altında ancak yıkamakla giderilebilecek bir
cünüplük vardır.”5

Gusül abdesti almak Allah’ın emridir
Cinsi münasebet, rüyâlanmak ve haram kılınan masturbasyon gibi yollarla şehvetle menisi gelen kişi cünüptür.

Cünüp kişinin yıkanması Allah’ın emridir. Bu emre itâat ibâdet, aykırılık ise Allah’a isyandır. Kişi su
bulamaz, yıkanamayacak derecede hasta olur veya mü’min bir doktor yıkanmasının hastalığını artıracağı
kanaatini izhar ederse, gusül abdesti yerine teyemmüm yapar.
Cünüplük halinde gusül abdesti almaya, gusül abdesti alırken de her bir kıl dibine suyu ulaştıracak şekilde
vücudumuzu yıkamaya özen göstermeliyiz.
Hadisimiz bu özeni göstermemiz gereğine işaret buyururken aşağıda sunacağımız hadîs de mânevi
sorumluluğu ve azabını şöylece açıklamaktadır:
“Cünüplük sebebiyle abdest alırken bir kıl yerini (olsun) ihmâl edip yıkamayan kişiye şöyle (şöyle) ateş azabı
uygulanır.”6
Mümin cünüp olmakla pis olmaz
Ebû Hüreyre (R.) rivayet ediyor:
“Cünüptüm. (Henüz yıkanamamışken) Hz. Peygamber’le karşılaştım. Elimden tuttu. (Bir vesile ile bir yerde)
oturuncaya kadar (bir süre) onunla yürüdüm. Sonra da hissettirmemeye çalışarak yanından ayrıldım. (Doğruca)
yıkanacağım yere geldim ve yıkandım. Henüz daha otururken de (dönüp yanına) geldim. Ayrılmam dikkatini
çekmiş olacak ki, sordu:
- Neredeydin Ya Eba Hüreyre?
- Ben de(Cünüptüm, manen pis olduğum için de sizinle beraber oturmak istemedim Ya Resûlellah!) cevabını
verdim.
Bu cevabım üzerine şöyle buyurdu:
- Sübhanallah! Ya Eba Hüreyre! Mü’min (cünüp olduğu için Peygamberi ile oturmasına engel olacak şekilde)
pis olmaz.”7

Gusül bir namaz vakti ertelenebilir
Rüyâlanmak veya cinsî münasebette bulunmak yoluyla cünüp olmak insan hayatı için tabiî bir durumdur. Bu
sebeble cünüp olmakla insan pis olmaz.
Cünüp kişinin geciktirmeksizin yıkanması, daima tercih olunması gereken dîni bir tavsiyedir. Ancak şu veya
bu sebeble yıkanmasını geciktirebilir. Bu durumda yıkanmasını bir namaz vaktinin çıkıp diğer bir namaz vaktinin
girmesi, gibi uzun bir süre geçiktirmeksizin bazı işlerini de yapabilir.
Meselâ, cünüp kişi yemek yiyebilir, tırnak kesebilir, çarşıya çıkabilir, hamama gidebilir. Ne var ki Sünnet’in
ruhuna uygun olan bu gibi işlerin tenasül uzvu yıkandıktan ve abdest alındıktan sonra yapılmış olmasıdır.
Cünüp bulunan eve Melek girmez mi?
Burada “… içinde cünüp kişi olan eve melekler girmez…”8 anlamındaki hadisi şerif hatırlanarak tereddüde
düşülebilir. Ancak İslâm Âlimlerinin açıkladıkları gibi bulunduğu yere meleklerin girmeyeceği cünüp, yıkanmak
imkânı varken veya teyemmüm yapılması mümkünken öğle ile ikindi arası gibi tam bir namaz vaktini çıkaran ve
bu durumunu önemsemeyen cünüptür.

Cünüplükten ötürü yıkanmayan veya yıkanmasını, bir namaz vaktini aşacak şekilde geciktiren kişi ilahî azaba
müstehak olur.
Cünüp olarak mı namaz kıldırdın?
Amr İbn-ü Âs’dan… (R.)
(Hz. Peygamber’in (S.) kendisini Zatüs-Selasil yılında bir askeri müfrezenin başına geçirerek
görevlendirdiğini anlatıyor ve başından geçen bir olayı şöyle açıklıyor):
“Pek soğuk olan bir gecede ihtilam oldum. Yıkansam (hasta olup) öleceğimden korktum. Teyemmüm yaptım
ve (kumandam altındaki) arkadaşlarıma sabah namazın kıldırdım.
(Görevimizi yapıp) Allah’ın Resûlünün huzuruna döndüğümüzde, benim teyemmümle namaz kıldırışımı Hz.
Peygamber’e (S.) arz ettim.
Allah’ın Resûlü (de bana:)
- (Ne o) Ya Amr! Cünüp olarak mı arkadaşlarına namaz kıldırdın? buyurdu.
Ben de şöyle cevap verdim.
- Ya Resûlallah! Çok soğuk bir gecede ihtilâm oldum; rüyâlandım. Yıkansam hasta olup öleceğimden
korktum. Hz. Allah’ın “… Nefislerinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz Allah size pek merhametlidir.” anlamındaki
âyetini de hatırladım. Teyemmüm yaptım ve namaz kıldırdım.
(Bu cevabım üzerine) Hz. Peygamber güldü. (Gülmekle yetindi de) hiçbir şey söylemedi.”9
Hastalanacağından korkan kişi yıkanmaz, Teyemmüm yapar
Çok soğuk bir gecede ihtilâm olduğu için yıkanması halinde hastalanıp öleceğinden korkarak teyemmümle
yetinen Amr b. As’ın bu davranışı İslâm Dîni’nin insan sıhhatine büyük değer veren genel kurallarına uygundur.
Bunun içindir ki Peygamber’imiz Amr b. As’ın, Nisa Sûresinin mezkûr âyeti doğrultusunda yaptığı yoruma göre
teyemmüm ile namaz kıldırmasını gülümseyerek onaylamıştır.
Bu hadîsten de anlıyoruz ki insan hayatı ve sıhhatinin söz konusu olduğu ciddi durumlarda dînimizin koyduğu
ruhsatları tercih etmek ihtiyata daha uygundur. Zira böyle yapılmadığı zaman giderilmesi mümkün olmayan
sakıncalar zuhur edebilir. Bundan ötürü de kişi ağır bir sorumluluk altına girebilir.
Aşağıda sunacağımız olay bu gerçeği dile getirmektedir.
Bir yolculuk sırasında taşla başından yaralanan bir sahabî, gusül abdesti alması gerektiğinde hastalığının
artabileceği endişesiyle teyemmümle yetinmek istemiş, fakat arkadaşlarının yıkanması gerektiğini söylemesi
üzerine yıkanmış, bir süre sonra da ölmüştü.
Durumu Peygamber’imize arzettiklerinde, dinin ruhunu kavramaksızın görüş beyan ederek arkadaşlarının
yıkanmasına ve dolayısıyla ölümüne sebebiyet veren kişiler hakkında Peygamberimiz şöyle buyurmuştur.
- Allah canlarını alsın. Adamı öldürdüler.!10
Ebu Zer helâk oldu
Ebu Zer (R.) anlatıyor:
“(Bir ara) Medine’de bunalmıştım. Allah’ın Resûlü (şehir dışına çıkmamı) develerin otlağında bir süre
kalmamı emir buyurdu.

Bir müddet develerin bulunduğu alanda kaldım. (Medine’ye döndüğümde) Allah’ın Resûlüne geldim ve şöyle
yakındım.
- (Ya Resûlellah!) Ebu Zer (gittiği yerde) helâk ol (lup dur) du.
- Hayrola, ne oldu sana?
- (Ya Resûlellah!) Zaman, zaman cünüp oluyordum. Fakat yakınımda su olmadığı için de yıkanamıyordum.
- (Ya Eba Zer! Helâkine sebeb olan bu mu?) On sene sürse de su bulamayan kişi için temiz bir toprak
üzerinde teyemmüm almak cünüplüğü temizleyicidir.”11
Menisini getirmeyenin yıkanması gerekir mi?

(Yüce Peygamberimizin muhterem zevcesi validemiz) Hz. Aişe rivayet ediyor:
“Hz. Aişe (Peygamber’imizin yanında) oturur iken bir sahâbî Hz. Peygambere şöyle sordu:
- Kişi karısıyla cinsi münasebette bulunuyor, fakat menisini getirmiyor.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Ben zevcem Aişe’ye bunu yaparım. Evet, ben ve o bunu yaparız. Sonra da yıkanırız.”12

Meni getirilmese de birleşmek yıkanmayı vâcip kılar
Erkeğin tenasül uzvunun (penis) sünnet olunan kısmı kadında kaybolduğu zaman eşlere yıkanmak vâcip olur.
Erkeğin veya kadının menisini (orgazmla fışkırarak çıkan madde) getirmesi şart değildir.
Son derece utangaç olan Peygamber’imizin kendisi ve ailesinden örnek vermesi, sual soranın durumu
gerektirdiğinde böylesine bir örnek verilebileceğini öğretmek içindir.
Bu gibi hadislerin lâfzî değil ma’na olarak rivayet edildiğini de unutmamak gerekir. Peygamberimiz farklı
lafızlarda kullanmış olabilir.
Mezi yıkanmayı gerektirmez
Muhammed İbn-ü Hanefiyye’den…
Hz. Ali’nin şöyle anlattığını naklediyor:
“- Kendisinden sık sık mezi gelen bir adamdım. Hz. Peygamber’e (S.) bizzat sormaktan utandım da Mikdad
İbn-ü Esved’den (sormasını) rica ettim; O da sordu. Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
- Şehvetlenme sonucu farkına varmaksızın gelen meziden ötürü yalnız abdest almak gerekir.”
Hz. Ali’nin ricası üzerine mezinin hükmünü Hz. Peygamber’den soran Mikdad (R.)’ın bizzat kendisinin
rivâyeti şöyledir:
“Hz. Ali, karısı ile sevişirken kendisinden meni değil de şehvetlenmeden ötürü yapışkanımsı sıvı, bir diğer
anlatımla mezi gelen kişinin ne yapması gerektiğini Hz. Peygamber’den sormamı benden istedi.
Ben de Allah’ın Resûlüne sordum. Şu cevabı verdi:

- (Yıkanmak gerekmez.) Tenâsül uzvunu (cinsiyet organını) yıkar. Sonra da namaz için abdest aldığı gibi
abdest alır.”13
Tenâsül uzvu ıslak olan kişi yıkanır mı?
Hz. Aişe (R.) anlatıyor:
“Bir sahâbî tarafından Allah’ın Resûlü’ne (S.) ihtilâm (hamamcı) olduğunu hatırlamadığı halde (külotu veya
penisinde) bir yaşlılık bulunan kişinin yıkanıp-yıkanmayacağı soruldu.
- Yıkanır, buyurdular.
İhtilâm olduğunu hatırladığı halde bir ıslaklık bulamayan kişinin yıkanıp yıkanmayacağı da soruldu.
Allah’ın Resûlü bu suale de:
- Yıkanması gerekmez, şeklinde cevap verdiler.14
Kadın da ihtilam olur mu?

Ümmü Seleme’den… (R.)
“Ümmü Süleym isimli kadın sahâbî Allah’ın Resûlünün (S.) huzuruna geldi ve erkeğin ihtilâm olduğu gibi
ihtilâm olan kadın (ın yıkanıp yıkanmayacağın) dan sordu.
Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
- Evet, meni gördüğü; geldiği zaman yıkansın.
(Hadisi rivayet eden Ümmü Seleme validemiz şöyle diyor: Bu suali soran Ümmü Süleym’e;)
- Kadınları rezil ettin. Hiç kadın ihtilâm olur; rüyâlanır mı? dedim.
- (Bu sözlerim üzerine) Allah’ın Resûlü (bana) şöyle buyurdu:
- Allah iyiliğini versin, (kadın orgazm olmuyor; menisi gelmiyorsa) peki çocuk kendisine nasıl benziyor?”15
Cinsi hayat kadın için de tabiidir
Erkek olsun kadın olsun rüyâlanmak ve eşiyle cinsi münasebette bulunmak tabîî bir durumdur. Bu gibi
durumların gerektirdiği bilgi ve uygulamayı öğrenmek için sual sormak da gayet tabîîdir.
Hz. Ümmü Seleme validemizin kadın inceliğiyle –kadınları rezil etmek- şeklinde değerlendirdiği suali
Peygamber’imizin normal bulup cevaplandırması bunun delilidir.
Peygamberimiz suale konu olan durumla ilgili bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Meni gelmedikçe erkeğin rüyâlanmasından ötürü yıkanması gerekmediği gibi, kadının da meni gelmedikçe
yıkanması gerekmez.”16
Sürekli kan hayız değildir
Hz. Âişe (R.) anlatıyor.
“Ebu Hubeysin kızı Fatıma Hz. Peygamber’e (S.) geldi ve şöyle sordu:

- Ya Resûlellah! Ben (adet gören, fakat) sürekli kan geldiği için de temizlenmeyen bir kadınım. (Bu durumda)
namazı bırakayım mı?
Allah’ın Resûlü (bu kadına) şöyle buyurdu:
- Hayır, (namazı bırakma.) Bu hal bir damar (çatlaması; bir hastalık) tır. Adet (kanı) değildir. Âdet (hayız)
günlerin geldiği zaman namazı bırak. Adet günleri bitince (kan gelmeye devam etse de, öncelikle kanın çıkış
organını yıkayarak) yıkan. (Her namaz için abdest al ve) namaz kıl.”17
Kadınların âdet hâli ile ilgili dîni hükümler için, kitabımızın sonuna koyduğumuz çalışmamızı okumanızı
tavsiye ederiz.
Saç diplerine su akıt
Ümmü Seleme (R.) anlatıyor.
“Hz. Peygamber’e sordum:
- Ya Resûlellah! Ben saç örgülerine itina edip iyice örgüleyen bir kadınım. Cünüplükten yıkanırken bu saç
örgümü çözeyim mi?
Allah’ın Resûlü (S.) (sorumu şöyle) cevaplandırdı:
- Saç diplerine üç avuç su akıtman yeterlidir. Sonra da üzerine su dökünür, (bütün vücudunu) yıkarsın;
böylece boy abdestini almış olursun.”18
Kadın başını yıkarken saç örgülerini çözmeksizin suyu saçların dibine nüfuz ettirebiliyorsa örgülerini çözmesi
gerekmez.
En kötü yerler hamamlardır
İbn-ü Abbas (R.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Girilen yerlerin en kötüsü, içinde (eğlence) seslerinin yükseldiği ve avret yerlerinin açıldığı hamamlardır.
Bu açıklama sebebiyle bir sahâbî şöyle deyiverdi:
- İyi ama ya Resûlellah, hamamlarda bazı hastalar tedavi ediliyor, (vücutların) kirleri gideriliyor!
Faydalarından söz edilmesi üzerine Allah’ın Resûlü şu emri verdi:
- Öyle ise hamama giren kişi örtünerek girsin.”19

Kadınların hamama girmesi haram mıdır?
Erkeklerin biribirlerinin avret mahalli denilen göbekle diz kapakları arasındaki yerlerine bakmaları haram
olduğu gibi, kadınların da birbirlerinin göbekle diz kapakları arasındaki vücût bölümlerine bakmaları haramdır.
Umuma açık hamamlar avret mahallinin gereğince korunmadığı ve korunamadığı yerler olduğu içindir ki
Peygamberimiz erkeklerin ancak örtünerek girmelerine müsaade buyurmuş, bir sonraki hadîsten anlaşılacağı gibi
kadınlara ruhsat vermemiştir. Kadınların yalnız hamamlara değil, soyunmaları gerekecek hiçbir yere girmelerine
sıcak bakılmamıştır.
Peygamberimiz bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur:

“Allah (bizzat kendisinin, kocasının, ana-babası gibi yakın mahremlerinin) evinden başka bir yerde
elbiselerini çıkaran kadından (koruma) örtüsünü sıyırır.”20
Erkeklerin hamama girmesi şartlıdır
Erkeklerin hamamlara örtünerek girmelerine izin verilmiş ise de bu şartlıdır. Eğer zamanımızda olduğu gibi
girenlerin bir kısmı avret yerlerini açığa vuruyorsa erkeklerin girmeleri de yasaklanmıştır.
Acaba Peygamberimiz tarafından konulan bu yasakların sebebi nedir?
Biz mü’minler sebeb araştırmakla emrolunmadık. Zira haramların sebeb ve hikmetleri bazen açıklanmakta,
bazen de doğrudan açıklanmamaktadır.
Hamamlara girmek niçin yasaklanmıştır
Hamamlara girme yasağı ile ilgili olarak bazı hadîsler ışığında şu sebebleri düşünebiliriz.
a. İnsanda yaratılıştan var olan ve dinin de geliştirmeyi amaçladığı utanma duygularını zayıflatabilmesi.
b. Homoseksüelliğe ve seviciliğe ortam hazırlaması.
c. Kadınların vücut özelliklerinin diğer kadınlar tarafından kocaları, babaları ve kardeşleri gibi erkekler yanında
tavsif olunmaları sebebiyle mahremiyetlere nüfuz edilmesi, yakından görme merakının doğması, kalbi
duyguların arılığını yitirmesi vs. dir.
Üç madde halinde açıklanan sakıncalarından korunulabilmesi durumunda ve özellikle sağlık nedenleriyle
hamamlara girilmesine ise dinimizde onay verilmiştir.
Pek tabîî ki örtünme emrine de uyulacaktır.
Hamamlarla ilgili ölçüleri hiç şüphesiz güzellik ve de spor salonlarına da teşmil edebiliriz.
Açıklamamızı yukarıda yapılan açıklamalar ışığında yorumlanması gereken iki hadîsle bitirelim:
“… Kadınlarınızdan Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman edenler sakın ha hamama girmesin.”
“… Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden kişi karısını (ve kızlarını) hamama sokmasın.”21
Kadınlar için hamamlarda hayır yoktur
Eşi Hz. Aişe (R.) sordu:
“- Hamamlarla ilgili olarak (ne buyurursunuz) Ya Resûlellah!
Allah’ın Resûlü bu suâl sebebiyle şu açıklamayı yaptı:
- Benden sonra, yaşadığınız cemiyetlerde hamamlar yapılacak. Ne var ki kadınlarınız için hamamlarda hayır
yoktur.
Bu açıklama üzerine Hz. Aişe şöyle deyiverdi:
- Ya Resûlellah! Kadınlar hamama peştamal tutunarak girecekler. (Ne sakıncası olabilir?)
Allah’ın Resûlü de buyurdu:
- Hayır (hayır sanıldığı gibi değil) Kadın vücudun alt ve üst kısımlarını örten elbiseler içinde ve baş örtüsünü
takınmış bir şekilde de girse onlar için hamamlarda hayır yoktur. Zira kocasının evinden başka bir yerde
elbisesini çıkaran her bir kadın Rabbi ile arasındaki (kendisini koruyan) perdeyi sıyırmış olur.”22

Cünüp kişi yıkanmadan uyuyabilir mi?

Bir İbn-ü Abdullah (R.) naklediyor:
“(Cabir sahâbî tarafından) cünüp (olan kişinin durumu) hakkında Allah’ın Resûlü’ne (S.) şöyle soruldu:
- (Ya Resûlellah!) Cünüp olan kişi (yıkanmadan) uyuyabilir mi ya da yemek yiyebilir veya bir şey içebilir mi?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Evet, (tenasül uzvunu yıkadığı ve) namaz için abdest aldığı gibi abdest aldığı zaman (uyuyabilir ve yiyipiçebilir.)”23

Abdest almaksızın gusül geciktirilmez
Kişi cünüp olup ikinci bir defa cinsî münasebette bulunmak istediği zaman da tenasül uzvunu (cinsiyet organı)
yıkamalı ve abdest almalıdır.
Cünüp kişi, açıklanan şartlarına uyarak uyuyabilir ve yiyip içebilirse de yukarıda açıklandığı üzere
yıkanmasını iki namaz arası vakti aşacak şekilde ertelememelidir. Örneğin yatsı namazından sonra cünüp olan
kişi, yıkanmasını güneşin doğuşu sonrasına bırakmamalıdır.24
Abdest nasıl alınır?
Çölde yaşayan bir adam Allah’ın Resûlüne (S.) geldi ve O’na nasıl abdest alınacağını sordu.
Hz. Peygamber (abdesti tarif etti) ve ona (ağza, burna) üçer (defa su verileceğini, yüzün ve kolların) üçer
(defa yıkanacağını) gösterdi.
Sonra da şöyle buyurdu:
İşte (benim ve benden önceki peygamberlerin aldığı) abdest bu şekildedir.
Her kim abdest uzuvlarını üçerden fazla yıkarsa, iyi bir abdest almamış; bildirilen ölçüleri aşmış, gerekenin
dışındakini yapmış olur. (Böylece sevabı da azalmış olur.)25
Abdestin fazileti
Amr İbn-ü Abese anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e (S.) sordum:
- Ya Resûlellah! Abdest nasıl alınır?
Allah’ın Resûlü (bana abdeskt’i tarif buyururken, günahlardan paklayacağını da açıklayarak) şöyle buyurdu.
- Abdest’e gelince…
Abdest almak için ellerini iyice yıkayıp temizlediğinde günahların tırnakların ve parmakların arasından çıkar
gider.
Ağzına ve burnuna su verip yüzünü, dirsekler dahil kollarını yıkadığın ve başına mesh edip, topuklar dahil
ayaklarını da yıkadığın zaman bütün günahlarından yıkanmış olursun.

Birde alnını Allah için (secdeye) koyar (namaz kılarsan) anandan doğduğun günkü gibi (pak olur,)
günahlarından arınır; tertemiz olursun.”26
“Ümetimi abdest azâlarının parlaklığından tanırım”
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
“- Kıyamet gününde secdeye varmasına ilk izin verilecek olan benim. Secdeden başını kaldırmasına ilk
müsaade olunacak da benim.
Önüme bakar, diğer ümmetler arasında ümmetimi tanırım. Sağıma bakar, diğer ümmetler içinde ümmetimi
tanırım. Soluma bakar, diğer ümmetler arasında ümmetimi tanırım.
(Allah’ın Rasûlünün bu sözlerini dinleyen) bir sahâbî sordu:
- Ümmetini diğer ümmetler arasında nasıl tanır, (hangi hususiyetleri ile bilirsin) ya Resûlellah?
- Yüzleri ve ayaklarındaki abdest izlerinin (kendine has parlaklığından tanırım.) Onlardan başka (diğer)
ümmetlerden hiçbir ferdin böyle bir hususiyeti yoktur.
Onları amel kitaplarının sağ tarafından verilmiş olmasından da tanırım. Ayrıca onları simalarından;
yüzlerindeki secde izlerinden de tanırım.
Bir de önlerinden giderek (kendilerini aydınlatan) nurlarından tanırım onları.”27
Abdesti tam almak günahları giderir
Ebu Said El-Hudrî Allah’ın Resûlü’nü şöyle buyururken dinledi:
“- (Yapılmalarından ötürü) Allah’ın hatalarınızın (günahlarını) gidereceği ve sevablarınızı artıracağı ameller
için size kılavuzluk yapayım mı?
(Dinleyici sahâbîler):
- Yap tabîî ki ya Resûlellah! dediler.
Allah’ın elçisi de (bu ameller şunlardır) buyurdu:
(Soğukta ve hastalık durumunda alınması gibi) zorlukları aşılarak abdesti şartlarına uygun olarak tam almak,
Câmilere giderken atılan adımların çokluğu,
Bir vaktin namazını kıldıktan sonra gelecek vaktin namazını gözetlemek.”28
Bozduğumda abdest almakla emrolunmadım

Hz. Aişe (R.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü abdest bozdu.
(O an hizmetinde bulunan) Ömer İbnül Hattab bir su ibriği ile ayağa kalkıp arkasında durdu.
Allah’ın Resûlü sordu:
- Ne o ya Ömer?
- Abdest almanız için su (getirmiştim ya Resûlellah!)

- Ya Ömer! Ben her abdest bozduğumda abdest almakla emrolunmadım. Eğer abdest alsaydım bu uygulamam
(sizin de uymanız gereken bir) sünnet olurdu.”29
Abdest almak nûrlanmaktır
Bu bölümde abdestle ilgili hadîslerden öğrendiğimiz üzere abdest almak nûrlanmak ve günahlardan
arınmaktır. Bu sebeble bozulur bozulmaz abdest almak şüphesiz fazîletli bir ameldir. Mânen silahlanmak, kafayı
ve kalbi hayra hazırlamaktır. Ancak biz yalnızca namaz kılmak, yüzüne Kur’ân okumak, Kâbe’yi tavaf etmek ve
ezan okumak gibi amellerden önce abdest almakla emrolunduğumuz için bozulduğunda hemen abdest almamız
gerekmemektedir. Hadisimiz bu gerçeği açıklamaktadır.
Abdest suyunda israf olur mu?
Abdullah ibn-ü Amr (R.) rivayet ediyor.
“Hz. Peygamber, abdest alıyorken Hz. Sa’d’a uğradı. (Suyu israf ettiğini görünce)de şöyle dedi:
- Bu ne israf böyle? (Ya Sa’d!)
- (Ya Resûlellah! Hiç) abdeste de israf olur mu?
- Evet, akıp-giden bir nehir kenarında da alınsa (abdestte su israfı olur. Bu sebeble bundan kaçınmak
gerekir.)”30
İsraf bütün tüketim alanlarını içine alır
İslâmi ölçülere göre Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına aykırı gidilerek yapılan bütün
harcamalar israf olduğu gibi, gereğinden fazla yapılan her bir tüketim de israftır.
Araf Sûresinin 31. âyetinde Allah’ın haram kıldığı israf, hadisimizde açıklandığı üzere abdest suyunu içine
alır. İsraf ayrıca ekmek, elektrik, giysi, zaman ve iş gücü gibi maddî ve manevî bütün tüketim alanlarına da şâmil
olur.
Yüce Allah Furkan Sûresinin 67. âyetinde gerçek mü’minleri “tüketimde orta yolu tutan kişiler.” olarak
tanıtmaktadır.
Mesh süresi ne kadardır?
Hüzeymetü İbn-ü Sabit (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e (S.) mestler üzerine (kaç gün) mesh edilebileceği soruldu. O da şu cevabı verdi:
- (Mestler üzerine mesh etmek süresi) yolcular için üç gün, yerliler için de bir gündür.”31
Hemen teyemmüm yap

İmran İbn-ü Huseyn (R.) rivayet ediyor.

“Allah’ın Resûlü (S.) (bir sabah namazında olsa gerek) kenara çekilmiş olup, toplulukla birlikte namaz
kılmayan bir adam gördü ve ona sordu.
- Ya Filan! Toplulukla beraber namaz kılmana engel olan nedir?
- Ya Resûlellah! Cünüp oldum. (Fakat yıkanacak) su da yoktu. (Yıkanamadığım için namaza katılamadım.)
- (Bu gibi durumlarda) hemen toprak üzerinde teyemmüm yap. (Üzerinde teyemmüm yapılabileceği için) temiz
toprak sana yeter.”32

Teyemmüm nedir ve nasıl yapılır?
Teyemmüm: Maide Sûresinin altıncı âyeti ve Peygamber’imizin tatbikat ve öğretimi ile sabit olmuş dîni bir
ameldir. Kullarına kolaylığı dileyen Allah’ın lütfu olan bir kolaylıktır.
Teyemmüm suyun bulunmadığı veya hastalık gibi bir sebeble kullanılamadığı zaman abdestsizlik veya
cünüplük halini gidermek niyetiyle veya namaz kılmak, Kur’an okumak gibi bir ibâdeti yapabilmek niyetiyle
şöylece yapılır:
Kişi temiz bir toprak veya taş ve kum gibi toprak cinsinden bir madde üzerine ellerini vururcasına koyup ileri
sürer, sonra geri çekip ellerini silkeleyerek yüzünü mesheder. Sonra bu işlemi bir daha tekrarlayıp dirsekler dahil
kollarını mesheder.

Namaz

Allah’ın Kitabı’ndan
“Ey Muhammed! Sana vahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz, insanı dinin
yasakladığı ve aklın çirkin bulduğu şeylerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük ibâdettir.
Allah ne yaptığınızı çok iyi bilir.”1
Ankebût 45
En yüce amel namaz kılmaktır
Bir sahâbî sordu:
“- Ya Resûlellah! İslâm Dîni’nde Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir?
Allah’ın resûlü (S.) şu cevabı verdi:
- (Beş vakit) namazı vaktinde kılmaktır. Namaz kılmayan kişinin (emir ve yasaklarına göre hayatını
düzenleyeceği) dîni (duyarlılığı) yoktur. Zira namaz, dinin ana sütunudur.”2
Dinde namaz, vücutta baş gibidir
Namaz; İslâm Dîni’nde inanılması zarûrî inanç esaslarına îmandan sonra mü’mine yüklenen ilk görevdir.
Namaz; Mü’mini Allah’a bağlayan, İslâm’î hayata hazırlayan, İslâm düzeninin temel yasalarını teşkil eden
Kur’ân’la rabıta kurduran ibâdettir.
Namaz; Allah sevgisi ve korkusu içerisinde yaşatan, maddî hayatın yeknesaklığını, gideren, rûhlara gıda,
elemli gönüllere şifa ve kalplere huzur olan, zaman ve mekân sınırları ötesinde yeni ve yüce bir aleme yönelten
bir ibâdettir.
Namaz; îmanın gerçek ölçüsü, dışa dönük fiilî belgesidir. Kılınması Âhiret saâdetinin, kılınmaması âhiret
felâketinin temel sebebidir.
Husûsiyetlerine değindiğimiz, mü’min şahsiyetini oluşturan namaz ibâdetinin önemini Peygamberimiz
hadîsleriyle şöyle açıklamaktadır:
“Namaza sarılın. Aman namaza önem verin. Sakın ha namaz konusunda Allah’a karşı gelmeyin.”
“Dinde namaz vücutta baş gibidir.”
“Namaz yeryüzünde Allah’ın hakimiyetine hizmettir.”
“Namaz dinin ana sütunu, silahlı savaş zirvesidir.”
“… Namazı olmayan dinde, namaz kılmayan mü’minde hayır yoktur.”
“Îmanın alameti namazdır. Kalbini namaz için hazırlayan ve onu vakitlerini gözeterek, farzları ve
sünnetlerine riayet ederek kılan kişi mü’mindir.”

“Namaza yapış. Zira namaz en fazîletli cihâddır.”
“Özürsüz olarak farz namazları kılmayan kişinin diğer amelleri de neticesiz kalır.”
“Kıyamet Günü’nde kulun ilk sorulacağı vazîfesi namazdır.
“Namazı olumlu olanın diğer amelleri de olumlu olur. Namazı sağlam olmayanın diğer amelleri de zayıftır.”
“Kasten ve açıkça namazı terkeden kişi İslâm dairesinin dışına çıkmış, kâfirliğin sınırları için kaymış olur.”3
Beş vakit namaz kılmak en değerli ameldir

İbn-ü Mesud (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordum:
- Ya Resûlellah! Amellerin en değerlisi hangisidir?
- Vakti içinde namaz kılmaktır.
- Namazın peşisıra gelen hangisidir ya Resûlellah!
- Ana-babaya itâat ve yardımdır.
(Allah’ın Resûlü’nden bu cevapları aldıktan sonra yine) sordum:
- Ya Resûlüllah! Daha sonra gelen (üçüncü derecede değerli amel) hangisidir?
- Allah yolunda cihâd etmektir.
İbn-ü Mesud diyor ki:
Son sualimi cevaplandırdıktan sonra Allah’ın Resûlü sükût buyurdular. Sorularımı çoğaltsaydım O da bana
verdiği cevapları artırırdı.”4
Namaz kılmayan Hak’dan sapmıştır
Allah’ın Resûlü (S.) bir gün ashâbı arasında bulunuyorken:
“- Allah’ım! İçimizde Hak’tan sapmış ve mahrum kalmış kişi bırakma, şeklinde duâ etti ve sonra da şöyle
sordu:
- Hak’tan sapmış ve mahrum kalmış kişi kimdir biliyor musunuz?
- (Bilmiyoruz), kimdir, açıklar mısınız Ya Resûlellah?
- Namaz kılmayan kişidir”.5
Namazsız hayat gayesizdir.
Namaz Allah’a bağlayan, güçlü kılan, âhiret sevdası ile yaşatan bir ibâdettir. O kalplerin ışığı, gönüllerin
baharı, iç huzurunun kaynağıdır.
Namaz, bunalımların, mutsuzlukların şifası, çaresizlerin de sığınağıdır.
Onsuz îman sönük, hayat da gayesizdir.
Namazdan yoksun olan elbette ki Hak’tan sapmış, rûhi lezzetlerden yoksun kalmıştır.

Namazı kişiyi suçtan alıkoyacaktır

Ebu Bekir El-Bezzar anlatıyor.
Bir sahâbî, Hz. Peygamber’e (S.) diğer bir sahâbî hakkında şöyle dedi:
“- Ya Resûlellah! Filanca kişi gece namaz kılıyor, gündüzleri de hırsızlık yapıyor. (Bu hale ne buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Namazı onu yakında sözünü ettiğin suçtan alıkoyacaktır.”6
İhlasla kılınan namaz günahlardan korur
Günde beş defa kulluk şuuruyla Allah’ın huzuruna çıkan, emirleri ve yasaklarına itâat ederek yalnız O’na
ibâdet edeceği ve yalnız O’ndan isteyeceğini samimi bir gönülle dile getiren bir kulun Allah’ın ve
Peygamber’inin emirleri ve yasaklarını sürekli bir şekilde çiğnemesi mümkün değildir.
Bunun içindir ki Hz. Peygamber (S.) “Namazı onu yakında sözünü ettiğin suçtan alıkoyacaktır.”
buyurmuştur.
Bu gerçeği Rabbimiz Ankebût Sûresinin kırkbeşinci âyetinde şöyle açıklıyor:
“Sana vahyedilen kitap (Kur’ân) ı oku. Namazı da (iç ve dış şartlarına uyarak) kıl. Şüphesiz namaz İslâm
Dîni’ne ve olgun akla aykırı olan her şeyden meneder. Allah’ı zikretmek elbette en büyük (ibâdet) tir. Allah
yaptıklarınızı çok iyi bilir.”
Hakîkat bu iken beş vakit namaz kıldıkları halde bir türlü haram kılınan fiilleri, davranışları ve sözleri
bırakamayan kişilerin şartlarına uygun bir şekilde namaz kılamadıkları bir gerçektir.
Ya vücutlarını haram lokma ile besliyorlar, ya da gösteriş için namaz kılıyorlar. Üçüncü bir ihtimal de
namazlarını kulluk şuuru için de değil de örf ve adet dekoru içinde eda ediyorlar.
Açıklamamızı bir hadîsle özetleyelim:
“Namazı kendisini İslâm Dîni’nin yasakladıklarından ve olgun aklın kaçınılmasını gerekli bulduklarından
alıkoyamayan kişinin (Allah katında kabul olunur) namazı yoktur.”7
Beş vakit namaz günahlardan arındırır
Ebu Hureyre’den.. (R.)
Allah’ın Resûlü sahâbîlere sordu:
“- Birinizin kapısı önünde bir nehir olsa, bu nehirde günde beş defa yıkansa, ne dersiniz, onda hiç kirden eser
kalır mı?
- Elbette, kirden eser kalmaz (Ya Resûlellah!)
(Bu doğrulama üzerine) Allah’ın Resûlü (asıl öğretmek istediğini) şöyle açıkladı:
- İşte beş vakit namaz kılmak da, beş defa nehre girip yıkanmak gibidir. Allah bu namazlarla günahları
giderir.”8
Namaz kılsam Cennete girebilir miyim?

Hz. Cabir (R.) anlatıyor:
“Bir sahâbi Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordu:
- (Ya Resûlellah!) Beş vakit namazı kıldığım, Ramazan orucunu tuttuğum, (Allah’ın) halâl kıldıklarını halâl
olduğuna inanarak yaptığım, (Allah’ın) haram kıldıklarından da haram olduğuna inanarak sakındığım,
bunlardan başka da fazla bir şey yapmadığım zaman ben (azâb görmeksizin) Cennet’e girebilir miyim?
- Evet, (Elbette Cennet’e girersin.)
Bu cevabı alan adamcağız şöyle de (yivererek Hz. Peygamber’in huzurundan ayrıl) dı.
- Allah’a yemîn ederim ki, bunlardan fazlasını da yapmayacağım.”9
Namaz Cennet’e götürür
Hadisimizin de açıkladığı üzere namaz Cennet’e götüren başlıca ibâdettir. Peygamberimiz bir diğer
hadîslerinde namaz kılan kulunu Cennet’e koyacağını Allah’ın va’d ettiğini müjdeliyor. Bizzat Mevlamız da
Kur’ân-ı Kerim’de Cennet’e gireceğini bildirdiği kulları daima namazlı kullar olarak vasıflandırıyor. Burada bir
örnekle yetinelim:
Enfal 3-4: “Gerçek mü’minler Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğu
zaman bu âyetler îmanlarını artıran, Rablerine güvenen, namaz kılan ve verdiğimiz rızıklardan verenlerdir. İşte
gerçek mü’minler onlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır.”
Beş vakit namaz kılana “Cennete gir” denir
Ebû Sa’id (R.) şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber (S.) bize hitap buyurdu. Sonra da “Canım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah’a yemîn
ederim” şeklinde üç defa yemîn etti ve bakışlarını da yere yöneltti.
Niçin yemîn ettiğini anlayamadık. (Fakat Allah’ın Resûlü’nün yemini bizi çok etkiledi.) Her birimiz ağlayarak
başını önüne eğdi.
Bir süre sonra Resûlullah güleç bir yüzle başını kaldırdı. Onu bu halde görmek bizleri kızıl develere sahip
olmaktan daha çok mutlu etti.*
Sonra da bize şöyle buyurdu:
- Beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan, (malının) zekâtını çıkarıp veren ve yedi büyük günahtan
kaçınan her bir kişiye mutlaka ve mutlaka cennet kapıları açılır da ona:
“Esenlikle (Cennet’e) gir” denilir.”10
Yedi Büyük Günahla ilgili olarak kitabımızın“Faiz-Rüşvet ve Karaborsa” bölümüne bakınız.

Cennet’te seninle beraber olmak istiyorum
Rabîa b. Ka’b El-Eslemi (R.) anlatıyor:

“(Bir yolculuk sırasında) Hz. Peygamber’le (S.) birlikte geceledim. (Hizmetinde bulundum.) Abdest suyunu,
seccadesini getirdim. (Diğer ihtiyaçlarını karşıladım.)
(Aramızda şu konuşma geçti:)
- (Ne arzu ediyorsun,) iste.
- (Ya Resûlellah!) Senden, Cennet’te seninle beraber olmayı istiyorum.
- Bundan başka bir şeyi değil de (gerçekten yalnız bunu mu istiyorsun?)
- İstediğim budur, (yalnızca bunu istiyorum.)
- O halde, pek çok namaz kılarak kendin için, bana yardımcı ol.”11
Gücünüz yetmezse oturarak kılın

İmran İbn-ü Huseyn (R.) anlatıyor.
“Bende basur vardı. Bu sebeble Hz. Peygamber’e (S.) nasıl namaz kılacağımı sordum.
Allah’ın Resûlü (S.) (bana) şöyle buyurdu:
- Ayakta namaz kıl. Gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da gücün yetmezse yan yatarak kıl.”12
Sağa sola bakmak namazı bozar mı?
Hz. Aişe (R.) anlatıyor.
“Hz. Peygamber’i namaz kılarken yüzü veya bakışları sağa sola çevirmenin hükmünü sordum.
Şu cevabı verdi:
- Bu, şeytanın kulun namazından bir aşırmasıdır. (Namazı bozmaz. Fakat sevabını azaltır.)”13
Kişinin kaç rekat kıldığını şaşırmasının hükmü
Osman İbn-ü Affan (R.) anlatıyor.
“Bir sahâbî Hz. Peygamber’e (S.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Ben namaz kıldım; fakat iki rekat mı kıldım, yoksa bir rekat mı kıldım ayırt edemedim. (Ne
buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü şu karşılığı verdi:
- Namazınızı kılarken şeytanın sizinle oynamasına fırsat vermeyin. Sizden kim namaz kılar da, çift mi, tek mi
kıldığını bilemezse iki secde yapsın. Zira (yanılgısından ötürü yapacağı) bu iki secde ile namazı tamamlanır.”14
Sehiv secdeleri
Sehiv (yanılgı) secdeleri tercihen selâm vererek namazdan çıkılmadan hemen önce veya bir tarafa selâm
verildikten sonra yapılır, sonra da “Ettehiyyat” ve diğer duâlar ikinci defa okunmadan selâm verilir.
En aşağılık hırsız namazdan çalandır

Ebu Katade (R.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- En aşağılık hırsız namazından çalan hırsızdır.
Sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Kişi namazından nasıl çalar?
- Namazın rükûu ve secdelerini tam olarak (tadil-i erkân üzere) yapmaz. (Böylece namazından çalmış
olur.)”15
Sana iki kat sevab verilmiştir
Ebu Said El-Hudrî’den… (R.)
“İki sahâbî yolculuğa çıktılar. Namaz vakti gelince beraberlerinde su olmadığı için temiz bir yer üzerinde
teyemmüm edip namazlarını kıldılar. Fakat henüz vakit çıkmadan su buldular. Onlardan biri abdest alıp namazı
tekrar kıldı. Diğeri ise namazı iade etmedi. (Döndüklerinde) Allah’ın Resûlü’ne (S.) gelip durumu O’na
anlattılar.
Hz. Peygamber namazı iade edip yeniden kılmayan sahâbîye şöyle buyurdu:
- (Benim) sünnetime uygun amel ettin. Teyemmümle kıldığın namazınla görevini yerine getirmiş oldun.
Diğer sahâbîyi de (şöyle müjdeledi):
- (Biri teyemmümle, diğeri de abdestle iki defa namaz kıldığın için) sana iki kat sevab (verilmiştir.)”16
Kitabımızın sonuna koyduğumuz “Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme” başlıklı tedkikimizin okunmasını
tavsiye ederiz.

Cuma ve Bayram Namazları

Allah’ın Kitabından:
“Ey İman Edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda alış verişi derhal bırakarak Allah’ı anmaya
koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”
Cuma 9
Cuma* gününde duanın kabul olunacağı an vardır
Sa’d İbn’ü Ubade’den... (R.)
Ensar’dan bir adam Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöylece ricada bulundu:
- (Ya Resûlellah!) Cuma Günü’nde ne gibi hayırlar var? Bize bildirseniz.
- Cuma Günü’nde beş hususiyet vardır:
Hz. Âdem Cuma günü yaratıldı. Cuma günü yeryüzüne indirildi ve bu günde vefat etti.
Cuma Günü’nde öyle bir zaman vardı ki, günaha sebeb ve akrabalık bağlarının kesilmesine neden olacak bir
dilekte bulunmadıkça o zaman içinde duâ edip isteyen kula Allah dilediğini mutlaka verir.
Kıymet de Cuma günü kopacaktır. Bunun için yakınlık (sırrına) ermiş melekler, gökler, yerler, dağlar ve
taşlar; (bunların her) biri Cuma Günü’nden korkarlar.1
Kadınlar da Cuma kılmalıdır
Beş vakit namazdan farklı olarak mutlaka cemaatle kılınması gerekli olan Cuma namazı Yüce Rabbimizin
erkek-kadın ayırımı yapmaksızın emrettiği bir namazdır. Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed de ayırım yapmamış,
Cuma namazı erkekler gibi kadınlara da meşrûlaştırılmıştır. Ancak meşrû mazeretler sebebiyle erkeklere olduğu
gibi kadınlara da Cuma namazlarına katılmama ruhsatı verilmiştir.
Cuma namazının kadınlar için görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin bir tek sahih hadis yoktur. Örneğin 5374
hadis rivayet eden Ebû Hüreyre’den, 2630 hadis rivayet eden Abdullah b. Amr’dan, 2286 hadis rivayet eden Enes
b. Malik’ten ve sürekli olarak Peygamberimizle birlikte olan ve ondan 2210 hadis rivayet eden annemiz Hz.
Âişe’den ve diğer bilinen kadın sahabilerden, kadınlardan Cuma namazının düşürüldüğüne dair bir tek hadis
gelmemiştir. Düşürüldüğüne ilişkin hadislerin Hanefi mezhebi müctehitlerinin istidlal ettiği “Çocuk, esir/köle,
kadın ve hasta dışında Allah’a ve Âhiret gününe inanan kişiye Cuma günü Cuma namazı farzdır” hadisi dahil
bütünü, delil getirilemeyecek türden zayıf hadislerdir.
Bu konudaki hadislerin hadis tekniği bakımından en kuvvetlisi olan Ebû Davûd’un (Cuma 215) Tarık b.
Şihab’dan rivayet ettiği “Cuma namazı esir, kadın çocuk ve hasta dışındaki bütün ergin müminlere farzdır.”
anlamındaki hadis bile delil olarak getirilemeyecek türden zayıf (Mürsel) bir hadistir.2

Kadınların Cuma namazlarına katılımlarının görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin sözlü bir Sünnet olmamakla
birlikte mazeretlerini takdir yetkisiyle donatılarak katılımda özgür bırakıldıkları da bir gerçektir. Böyle olması da
gerekirdi. Zira namazdan yasaklı oldukları özel halleri, ayrıca hamilelik ve çocukluluk gibi katılımlarını
engelleyici durumları onları mazur kılmaktadır.
Aşağıda sunulacak rivayetler kadınların Hz. Peygamberle birlikte Cuma Namazlarını kıldıklarını
kanıtlamaktadır.
a- Kadınlar Hz. Peygamberle birlikte Cuma namazlarını kılarlardı. Ne var ki onlar, güzel kokular sürünerek
namaza gelmemeleri konusunda uyarıldı.3
b- Allah’ın Resûlü, kadınları da muhatab olarak şöyle buyurmuştur:
“Erkekler ve kadınlardan Cumaya gelecekler yıkansınlar. Gelemeyecek erkekler ve kadınların yıkanmaları
gerekmez.”4
c- “Bir ticaret ve eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona koştular...” anlamındaki Cuma sûresinin
11. âyetinde işaret edilen olayda; Hz. Peygamber minberde hutbe okurken ticaret kervanının geldiğini duyan bazı
sahâbiler, Cumayı terkederler, İ.Abbas’ın rivayetine göre geride 12 erkek 7 kadın kalır.5
Bu rivayet Hz. Peygamber döneminde kadınların Cuma namazı kıldıklarını gösterir.
d- Harise kızı Ümmü Hişam şöyle anlatıyor:
Ben, Kaf sûresini Cuma namazlarında Hz. Peygamberin dilinden öğrendim. Çünkü O, her Cuma günü
minberde Kaf sûresini okurdu.6
Aşağıda sunularak olay da halifeler döneminde kadınların Cuma’ya katıldıklarını göstermektedir.
e- Bir Cuma hutbesinde Halife-i Müslimin Hz. Ömer kadınlara fazlaca mehir verildiğinden şikâyetle mehrin
sınırlandırılmasını ister. Bunun üzerine bir kadın ayağa kalkar ve onu şiddetle eleştirir ve ona Nisa sûresinin 20.
âyetini okuyarak “... yüklerle mehir vermiş olsanız bile...” diyen Kur’ân’a aykırı hareket ettiğini ve mehrin
sınırlandırılamayacağını söyler.
Anılan âyeti dinleyen Ömer “İnsanlar Ömer’den bilgili” diyerek dileyenenin istediği gibi davranabileceğini
bildirir.7
Yapılan açıklamalar ışığında kadınların Cuma namazı cemaatlerine katılımlarıyla alakalı olarak Kur’ân ve
Sünnet’in rûhuna uygun olarak söylenebilecek söz Cuma namazına katılmaları gereğidir. Asıl olan katılmalarıdır.
Ancak yolculuk ve hastalık gibi erkeklerle müşterek olan katılımı engelleyici mazeretler yanı sıra ay hali gibi
kendilerine özgü dinî, tıbbî ve çocuk ve hasta eşin bakımı gibi örfî mazeretleri onlar için yanlızca katılmama
ruhsatı oluşturabilir.
Bayram namazı
Kadın sahâbilerden Ümmü Atıyye şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber bütün ergin kadınların ve erginliğe yaklaşan kız çocukların bayram namazına getirilmelerini
emir buyurunca, “âdetlilerimiz de mi gelecek?” dedik. “Evet onlar da gelecek,” buyurdu ve emirlerinin
gerekçesini şöylece açıkladı:
“(Gelsinler de) bayram sabahının kutsal heyecanını soluklasınlar ve yapılacak ibâdet ve duâya tanık
olsunlar.”8

Ümmü Atıyye, Mescid-i Nebî dışında açık alanda kılınan bayram namazında âdetli kadınların arka kısımda
yer aldıklarını ve cemaatle beraber tekbir getirdiklerini açıklıyor.
Kadınların Bayram namazlarına katılması
Bayram namazı ergenlik çağı yaklaşanları dahil erkek-kadın bütün müminlerin müekket sünnet-vacib
ölçüsünde kılmakla yükümlü oldukları bir namazdır. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber döneminde kadınlar bayram
namazlarına katılırlardı. Açık ve kesin rivayetler bu gerçeği doğrulamaktadır.
Buhârî, Allah’ın Resûlü’nün bir Ramazan bayramında kadınlara özel olarak öğüt verdiğini ve onlardan fakir
müslümanlar için yardım topladığını aktarır.9
Cuma namazlarından farklı olarak Peygamberimiz âdetli olanları dahil istisnasız bütün kadınların bayram
namazlarına katılmalarını emir buyurdu.
Vakit, Cuma ve Cenaze namazlarına nisbetle kadınlar için bayram namazlarının daha bir ayrıcalığı vardır. Zira
Peygamberimiz kadınların örneğin vakit namazlarına gelmelerine mani olunmaması şeklinde emir buyururlarken,
bayram namazlarına getirilmelerini emretmektedir.
Hz. Peygamber özel hallerini yaşayan kadınların bile bayram namazlarına getirilmelerini emir buyururken
insan, fitne yaygınlaşır gerekçesiyle kadınları bir ömür boyu bayram namazlarından yoksun bırakan anlayışın
İslãm’la nasıl bağdaştırılabildiğine bir türlü akıl erdiremiyor.

Cami ve Cemâat Namazı

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden, gereği üzere namaz kılan, zekât
veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzerinde olanlar
ancak onlardır.”
Tevbe 18
İlk mescid Mescid-i Haram’dır
Ebû Zer (R.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Yeryüzünde ibâdete açılan ilk mescid hangisidir?
- Mekke’deki Mescid-i Haramdır.
- (Daha sonra ibâdete açılan) hangisidir?
- Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dır.
- Üçüncü olarak ibâdete açılan mescid hangisidir?
- (Ya Eba Zer! Bunu öğrenmenin gereği yok.) Namaz vaktinin girdiği yerde namazını kıl. Zira her yer ibâdet
mahallidir; (Bütün yeryüzü bana ve bana uyanlara temiz ve ibâdet yeri kılındı).”1
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa’nın fazileti
Mescid-i Haram Kur’ân-ı Kerimin Al-i İmran Sûresinin 96. âyetinde de açıklandığı üzere yeryüzünde ibâdete
açılan ilk mescidtir.
Peygamberimizin açıklamasına göre Allah katında mescidlerin en değerlisi Mescid-i Haram’dır. Değer
bakımından Mescid-i Haram’ı izleyen mescid, Mescid-i Nebî’dir. Daha sonra Kudüs’teki Mescid-i Aksa gelir.
Mescid-i Aksa mü’minlerin Mescid-i Haram’dan önceki kıblesi olduğu gibi geçmiş tarihi ümmetlerin de
kıblesiydi. Ayrıca Peygamber’imizin İsra ve Miracında, İsra’nın bittiği, Mirac’ın başladığı mekân olmuştur.
Bu mescidlerde namaz kılanın fazileti çok büyüktür. Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Benim (Medine’deki) bu Mescidimde bir namaz kılmak, (Mekke’de bulunan) Mescid-i Haram’ın dışındaki
mescidlerde bin namaz kılmaktan daha fazîletli; daha sevablıdır.
Mescid-i Haram’da bir namaz kılmak ise diğer mescidlerde yüz bin namaz kılmaktan daha değerli; daha
mükâfatlıdır.”*
“… Mescid-i Aksa’ya gidiniz ve orada namaz kılınız. Zira Mescid-i Aksa’da bir namaz kılmak onun dışında
her hangi bir yerde bin namaz kılmak gibidir…”**

Bu mescidlerde namaz kılmak böylesine fazîletli olduğu içindir ki müslümanların yalnız bu mescidlerde
namaz kılmak için yolculuğa çıkmaları caizdir; zira bu üç mescid dışındaki mescidler birbirlerine eş değerdedir.
Peygamber’imiz bu mevzuda şöyle buyurur:
“(İçinde namaz kılmak için çıkılacaksa;)
Ancak üç mescid için; Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve Mescid-i Aksa için yolculuğa çıkılır.”***
Peygamber’imizin, Ebu Zer’in son sualine sualin gerektirdiği cevabı değil de yapması gerekeni öğretici bir
cevap vermesi faydası olmayan ayrıntılara inmenin gereksizliğini de öğretmektedir.
Farzların dışındaki namazlar evde kılınır

Hz. Ömer (R.) rivayet ediyor.
Hz. Peygamber’e (S.) (kişinin evinde namaz kılması hususunda) sordum. Şu cevabı verdi:
“- Kişinin evinde kıldığı namaz (evi için) bir nûrdur. Bu sebeble siz evlerinizi (namazla) nurlandırınız.”2
Evde mi kılayım yoksa camide mi?
Abdullah İbn-ü Sa’d (R.) anlatıyor.
Hz. Peygamber’e (S.) sordum:
“- (Ya Resûlellah!) Evimde namaz kılmam mı, yoksa mecidde namaz kılmam mı, hangisi daha fazîletlidir?”
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
“- (Ya Sa’d!) Benim evimi görmüyor musun? (Bitişiğinde olduğu için) mescide ne kadar yakın.
Böyle iken farz olan beş vakit namazın dışındaki (bütün namazları) evimde kılmak mescid’de kılmaktan bana
daha sevimli gelmektedir.”3
Cemâat namazına katılacaksın
Ebû Hüreyre’den… (R.)
Âmâ bir zat (olan İbn-ü Ümmi Mektûm) Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Beni mescide (cemâat namazlarına) götürecek bir (yardımcı) klavuzum yok. (Cemâate
gelmeyip) evimde kılabilir miyim?
Hz. Peygamber (S.) İbn-ü Ümmi Mektûm’a cemâat namazlarına katılmamak müsaadesini verdi. Fakat
huzûrundan ayrılınca da onu çağırtarak sordu:
- Ezanı işitiyor musun?
- Evet (işitiyorum Ya Resûlellah!)
- O halde ezan çağrısına icabet edecek, cemâat namazlarına katılacaksın.4

Cemâat namazının önemi

Beş vakit namazı cemâatle kılmak müekked Sünnet’dir. Farz-ı kifâye veya farz-ı ayın olduğu görüşünde olan
İslâm âlimleri de mevcuttur.
Sahâbiler cemâat namazını terk etmeyi nifak alâmeti olarak görürlerdi.
İbn-ü Mesûd (R.) şöyle buyuruyor:
“Eğer sizler cemâat namazına katılmayıp evinde namaz kılan kişi gibi yapar, namazlarınızı evlerinizde
kılarsanız, Peygamber’inizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamber’inizin sünnetini terk ederseniz mutlaka
sapıklığa düşersiniz.”
Dinimizde cemâat namazına son derece büyük bir önem verilmesinin ana sebebi, mü’minler arasında
kurulması zaruri olan birliğin kaynağını teşkil etmiş olmasıdır.
Oluşturmaya muhtaç olduğumuz birliğin toplantı mahalli, görüşme ve vazîfe alma yeri câmilerdir. Bu sebeble
günde beş kez mahalli, Cuma namazlarıyla da haftada bir genel toplantı, bize emrolunmuştur.
Bildiğimiz gibi hayatı İslâm yasalarına göre yaşama şuuru, andı ve enerjisi olan namaz, dînimizde kurulması
zaruri olan birliğimizin kaynağı kılınmıştır.
Câmilerde buluşamayanlar birleşemezler
Cemâat namazlarıyla birliğe fiilen adım atamayan ve câmileri buluşma merkezi edinemeyen mü’minler hiçbir
asgari müşterekte birleşemezler. Nitekim birleşememektedirler.
İslâm’ın bir bütün halinde yaşanabilmesi için zaruri olan birliğin gerekli şartı olduğu içindir ki, İbn-ü Ümmü
Mektüm olayında görüldüğü gibi Cemâat namazı birliğinden uzak kalma ruhsatını vermeye Peygamberimiz dahi
mezun kılınmamıştır.
Tavizsiz bir birlik disiplini dînimizde esastır ve bir ibâdet mevzuudur. Cemâat namazına gelmek için atılan her
bir adımın bir günaha keffâret ve bir sevaba nailiyet olduğunu bildiren Peygamberimiz, bu gerçeği açıklayan bir
diğer hadîslerinde:
“Cemâatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha fazîletlidir.”* buyurmuştur ki,
bu hadisin işaret buyurduğu ana nükte şudur:
“Cemâat namazlarıyla sağlanacak birlik; tanışma ve kaynaşma, diğer asgari müştereklerde sağlanacak
birlikten; tanışma ve kaynaşmadan en az yirmiyedi kat daha verimlidir.”
Kültürel, iktisadî ve politik hayatın her alanına yansıması gereken birliğimizin çekirdeği olduğu içindir ki
câmi içi birliğine katılmamak birliğimizin kurulmasına fiilen karşı çıkmaktır.
Bu nedenledir ki Peygamberimiz özellikle iş mazereti ileri sürülemeyecek yatsı ve sabah namazları cemâatine
iştirak etmeyen bazı sahabiler hakkında üzülerek ve öfkelenerek şöyle buyurmuşlardır:
“Düşündüm de namaz için toplanılmasını emredeyim ve de mü’minlere namaz kıldırmak için yerime bir vekil
bırakayım. Sonra da bana refakat edecek odun demetleriyle yüklü kişilerle birlikte cemâat namazlarına
gelmeyenleri tesbit ederek (birliğimizi bozanların) evlerini başlarına yıktırayım.”*
Kitabımızın sonunda yer alan “Kadınların Cemâat Namazlarına Katılması” başlıklı yazımızın mutlaka
okunmasını tavsiye ederiz.
Özürsüz olarak tek başına kılınan namaz eksiktir

İbn-ü Abbas’dan… (R.)
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Müezzinin ezanla namaza çağrısını işiten ve bir özür engeli olmaksızın cemâat namazına katılmayan kişinin
kıldığı namaz, (Allah katında tam bir namaz olarak) kabul olunmaz.
Sahâbîler sordular:
- Peki özür nedir Ya Resûlellah?
- (Düşman/anarşi) korkusu ve hastalıktır.5
“Ey Seleme oğulları yerinizden ayrılmayın!”
Câbir İbn-ü Abdullah (R.) rivayet ediyor:
(Seleme oğulları Medine’de Peygamber mescidine uzakça bir yerde oturmakta idiler.) Mescid-i Nebi’nin
çevresinde yerler açılınca Mescidin yakınına taşınmak istediler. Bu sırada Yasin Sûresinin şu anlamdaki 12.
âyeti indirildi:
“Hakîkat ölüleri biz diriltiriz biz. (Âhiret hayatı için) önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri,
(Cuma veya cemâat namazı için mescidlere atılan adımların izlerini) de biz yazarız…”
(Bu âyetin vahyedilmesinden sonra) Allah’ın Resûlü Selemeoğlullarına sordu:
- Bana mescidin yanına taşınacağınız arz olundu. (Doğru mu bu?)
- Evet Ya Resûlellah! Böyle arzuladık.
- Ey Seleme oğulları! Yerinizden ayrılmayın. Zira (cemâatle namaz kılmak için attığınız) adımlarınız (için size
sevab) yazılacaktır. Bu sebeble sakın ha yerinizden ayrılmayın. (Evet), adımlarınız (için size sevab) yazılacaktır.
(Allah’ın Resûlü’nün (S.) bu uyarısı üzerine Seleme Oğulları taşınmaktan vazgeçtiler.)6
Camilere giderken atılan adımların çokluğu
Cabir İbn-ü Abdullah’tan… (R.)
Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (S.) (bizlere) şöyle buyurdu:
- Allah’ın hataları gidermesine ve günahları örtmesine sebeb olacak amellere sizleri yönelteyim mi?
- Yönelt ya Resûlellah!
- Bu ameller:
Şartlarına uyarak tam bir şekilde abdest almak,
Câmilere giderken atılan adımların çokluğu,
Kılınan namazın ardından vakti girecek namazı beklemek ve,
Düşmana karış nöbet beklemenizdir.7
Camilere hakkını veriniz

Allah’ın Resûlü (görev yükleyici bir öğütlerinde) şöyle buyurdu:
- Câmilerin hakkını veriniz.
Bu öğüde muhatap olan mü’minler sordular:
- Câmilerin hakkı nedir Ya Resûlellah!
- Câmilerin hakkı girdiğinizde oturmadan iki rekât (Tahiyyetül-Mescid) namazı kılmanızdır.8

Tahiyyetül-Mescid namazı sünnettir
Ziyaret etmek, va’z dinlemek ve zikir yapmak gibi bir sebeble câmiye giren müslümanın hadisimizde
açıklandığı üzere câmi hakkı olarak, câminin mabudu olan Allah’ı tazim etmek maksadıyla oturmadan iki rekat
namaz kılması Peygamber’imizin emri ve uygulaması olduğu için sünnettir.
Kaza namazı kılmak için veya vakit namazlarından birini tek başına ya da cemâatle eda etmek için câmiye
girdiğinde namaza başlayacak kişinin kılacağı namaz Tahiyyetül-Mescid yerine geçer.
Câmiye girildiği vakit namaz kılmanın mekrûh olduğu vakitlerden biri ise veya kişi abdestsiz ise ya da acil bir
iş sebebiyle Tahiyyetül-Mescid kılamayacak durumda ise dört defa “Sübhanellahi vel-Hamdü Lillahi ve lâilahe
illellahü vellahü ekber vela havle ve la kuvvete illa billahil-Aliyyil Azim” diyerek zikir yapması İslâm
bilginlerince güzel görülmüştür.
Tabiin’den büyük âlim Cabir b. Zeyd şöyle buyurur:
“Câmiye girdiğin zaman Tahiyyetü’l-Mescid namazını kıl. Kılmazsan Allah’ı zikret ki, Tahiyyetüt-Mescid
namazını kılmış gibi sevab alırsın.”
Peygamberimizin Tahiyyetül-Mescid namazının kılınmamasını Kıyamet Alâmetlerinin küçüklerinden biri
olarak değerlendirmesi de bu namaza önem vermemiz gereğine bizleri irşad etmektir.*
Camiler Cennet bahçeleridir
Ebû Hüreyre (R.) rivayet ediyor:
Allah’ın Resûlü (bize şöylece) öğüt verdi:
- Cennet bahçelerine gittiğiniz zaman gıdalanın.
Ben de sordum:
- Ey Allah’ın Resûlü! Cennet bahçeleri nerelerdir?
- Cennet bahçeleri câmilerdir.
- Peki gıdalanma nedir? (Açıklar mısınız ya Resûlellah?)
“Sübhanellah vel-hamdü lillah ve lâilâhe illellahü vellahü Ekber” (cümleleri ve benzerleri ile zikir
yapmak)tır.9
Melekler gibi saf tutmayacak mısınız?

Sahâbî Cabir İbn-ü Semüre (R.) şöyel rivayet ediyor.

Allah’ın Resûlü (biz sahâbilere) şöyle buyurdu:
- Meleklerin Rab’leri huzurunda saf tutukları gibi saf tutmayacak mısınız?
- Melekler Rab’leri huzurunda nasıl saf tutarlar? (Ya Resûlellah!)
- Onlar ön safları tamamen doldururlar. Saflarda iyice kenetlenerek yan yana dizilirler.
(Sizler de böyle yapınız.)10
Kılınan rekata yetişmek için acele etmeyiniz
Ebu Katade (R.) anlatıyor:
Hz. Peygamber’le (S.) beraber namaz kılıyorken O, sesler ve ayak gürültüleri işitti. Namazı bitince şöyle
buyurdu:
- Ne oluyor size? (Niçin bu kadar ses ve gürültü çıkarıyorsunuz?)
- Ya Resûlellah! Namaza yetişmek için acele etmiştik de…
- (Bu mazeret değildir.) Böyle yapmayınız. Namaza geldiğiniz zaman acele etmeksizin ağır ağır hareket
ediniz. Yetişebildiğiniz kadarını (imamla) kılınız, yetişemediğiniz rekatları da (imam selâm verdikten sonra
kalkıp) tamamlayınız.11
Kılmış olsan da imama uy!
Yezid b. Esved (R.) babasının şöyle anlattığını rivayet ediyor:
Hz. Peygamber’le (S.) Hac yaptım. (Bir) sabah namazını Mescid-i Hayf’da O’nunla beraber kıldım.
Allah’ın Resûlü (S.) sabah namazını kıldırıp (yüzünü cemâate çevirince) mescidin geri tarafında iki kişinin
kendisiyle namaz kılmadığının farkına vararak, “onları bana çağırınız,” buyurdu. Korkudan böğürleri titrerken
Hz. Peygamber’in (S.) huzuruna çıkarıldılar.
Allah’ın Resûlü onlara sordu:
- Bizimle beraber namaz kılmayışınızın sebebi nedir?
- Ya Resûlellah! Biz evlerimizde namazımızı kılmıştık.
- (Kılmış olsanız da) böyle yapmayınız. Evlerinizde kıldığınız ve (sonra da gittiğiniz yerde) henüz namaz
kıldırmakta olan bir imama yetiştiğinizde, ona uyarak cemâatle birlikte namaz kılınız. Zirâ imamla ikinci defa
kıldığınız bu namaz sizler için nafile bir namaz olur.12

Nâfile ibadet ne demektir
Türkçe’mizde nafile sözcüğü gereksiz ve faydasız anlamında kullanılmaktadır. Oysa ki bu kelime dîni bir
terimdir. Farzın dışında; farz olmaksızın yapılan ibâdet manasında kullanılmaktadır.
Nafile ibâdetlerin terk edilmesinde günah yoktur. Yapılmasında ise sevab vardır.
Burada bilvesile hadisimizin başında geçtiği gibi hemen hemen her bir hadisin başında geçen “rivayet”
sözcüğüne de değinelim.
Halk dilinde rivayet umûmiyetle gerçek dışı olanın hikâye edilmesinde kullanılmaktadır. Bu kelime özellikle
hadîs ilminde ise Peygamber’imizin hadîslerinin nakledilmesinde kullanılmaktadır. Hususiyle hadîs okuyucusu
ve dinleyicisinin bu terimi böylece bilmezi lâzımdır.

Müezzinlik ve İmamlık

Cehennem’e haram kılınan vücutlar müezzinlerin vücutlarıdır
Hz. Ömer İbnül-Hattab (R.) şöyle anlatıyor.
Eğer müezzin olsaydım iyice olgunlaşmış olurdum. (Bu gelişme bana yeterdi de) geceleri namaza, gündüzleri
oruca kalkmamamı (fazlaca) önemsemezdim. Çünkü ben Hz. Peygamber’in (S.) müezzinler için:
“Allah’ım! Müezzinlerin günahlarını bağışla.
“Allah’ım! Müezzinlerin günahlarını bağışla.
“Allah’ım! Müezzinlerin günahlarını bağışla.” şeklinde duâ ettiğini işittim. (İşitince de) şöyle dedim:
- Ya Resûlellah! (Müezzinlere duâ buyurdunuz ama) bize duâ etmediniz. (Oysa ki biliyorsunuz) biz de
ezanların okunabilmesi için kılıçlarla savaş veriyoruz.
Allah’ın Resûlü (Ömer’e) şöyle buyurdu:
- Bildiğin gibi değil Ya Ömer! İnsanların yaşadığı öyle bir dönem gelecek ki, o dönemde ezanı (kendilerince)
zayıf (bilgisiz ve önemsiz kabul ettikleri) kişilere bırakacaklar.
- (Ya Ömer!) Allah’ın Cehennem’e yakmayı haram kıldığı vücutlar müezzinlerin vücutlarıdır.1
Ezan cümlelerini tekrarla

Abdullah İbn-ü Amr’dan… (R.)
(Hz. Peygamber’in (S.) müezzinliğin faziletini açıklayıcı konuşmalarını dinleyen) bir sahâbî şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Müezzinler, (müezzinlikleriyle mânen) bize üstün duruma geçiyorlar. (Biz bu üstünlüğü nasıl
kazanalım?)
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Onların söylediği gibi ezan cümlelerini sen de söyle. (Onların faziletine erersin.) Bir de ezanı (müezzinle
birlikte tekrarlayarak) bitirdiğinde (Allah’tan dilediğini) iste. İstediğin sana verilir.2
Ezan dînin özünü yansıtır
Allah’ın kudretini, O’nun kanunlarına tabi olmanın zarûretini, son Peygamber Hz. Muhammed’in insanlık
önderliğini ilan eden ve bizleri İslâm dîninin gölgesinde felaha çağıran ezan mucizevi bir mesajdır.
Ezanları, hayat yolunda, bizlere sıratı müstakîmi gösteren hakîkat levhaları, ma’siyetler karşısında ikaz ve
tehlike işaretleri olarak değerlendirmek ve ezana gereğince saygı duymak mecburiyetindeyiz.

Ezanları açıklamaya çalıştığımız kudsî muhtevasıyla değerlendiremeyenleri Rabbimiz, Maide Sûresinin 58.
âyetinde şöyle vasıflandırıyor:
“Onları ezanlarla namaza çağırdığınız zaman (ezanı ve) namazı oyun ve eğlence edinirler. (Onların bu
tutumu yok mu?) Ancak akıllarını kullanamaz kişiler olmaları yüzündendir.”
Ezanı işitenin yapması gerekenler
a- Ezana saygının ilk gereği, ezanı işittiğimizde Peygamber’imizin faziletini beyan ederek öğrettiği şekilde
îmanımızı pekiştirmektir.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Bir mü’min müezzinin ezanını işittiğinde:
- (Ben de) Allah’tan başka ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağı bulunmadığına şehadet eder, Hz.
Muhammed’in Allah’ın kulu ve Peygamberi olduğunu (kabul ederim. Ben de) Allah’a Rab, Muhammed’e
Peygamber, İslâm’a Dîn olarak razı oldum, derse (kul hakları müstesna) günahları affolunur.”*
b- Ezâna saygının zarûrî kıldığı ikinci vazîfe de müezzinle birlikte ezân cümlelerini tekrarlamaktır. Ancak
müezzin “Hayye Alessalati” ve “Hayye Alel-Felahi” cümlelerini söylerken “La havle ve lâ kuvvete lillabillah”
denir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyuruyor:
“Bir mü’min kalbi bir içtenlikle müezzinin söylediği gibi ezan cümlelerini söyler ve “Hayye Alesalati” ve
“Hayye Alel-Felahi” cümleleri yerine de “Lahavle velâ kuvvete illa billah” derse Cennet’e girer.”**
c- Ezan’a ihtiramın yüklediği üçüncü görev de ezan’ın sonunda Peygamberimize salât getirmek ve
Peygamber’imizle ilgili aşağıdaki duayı yapmaktır.
Bu görevimizi ve mükâfatını Peygamberimizin şu hadîslerinden öğreniyoruz:
“Ezanı işittiğinizde müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin. Ezanın bitiminde de bana salât getiriniz.”***
“Ezanı işittiği zaman her kim (ezandan sonra aşağıdaki duayı) okursa… Kıyamet Gününde, şefaatime nail
olur:
Ey insanları ibâdete çağıran bu şümüllü (mukaddes) davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah’ım!
Muhammed’e Vesile’yi, Fazileyi; (Cennet’teki en yüksek dereceyi) ver. O’nu vaat ettiğin (şefaat makamı olan)
Makam-ı Mahmud’a ulaştır”****
En zayıfların gücünü ölçü olarak namaz kıldır
Osman İbn-ü Ebil-As (R.) Allah’ın Resûlüne (S.) şöyle bir ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Beni kavmime imam olarak görevlendir (ir misiniz?)
Hz. Peygamber ricasını kabul buyurdu ve ona şu talimatı verdi:
- Pekalâ, seni onlara imam olarak atadım. Ancak onların en zayıf olanının tahammül gücünü ölçü al (arak
namaz kıldır.)
Ezan okuduğu için ücret almayacak bir müezzin (i de kendine yardımcı) edin.3
İmam namazı uzatmasın

Ebu Mes’ud (R.) anlatıyor.
Bir sahâbi, (ashâbına öğüt verirken Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve) şikâyette bulundu:
- Allah’a yemîn ederim ki ya Resûlellah, filanca kişi uzatıp durarak bize namaz kıldırdığı için artık sabah/öğle
namazlarına gitmeyeceğim.
Ebu Mes’ud diyor ki:
- (Şikayet edilen imama öylesine kızdı ki) ben Resûlüllah’ın öğüt verirken o günkü kadar böylesine
öfkelendiğini hiç mi hiç görmemiştim.
Allah’ın Resûlü (bu şikâyet vesilesiyle) şöyle buyurdu:
- Namaz kıldırırken uzatıp durduğu için içinizde (insanları cemâat namazlarından) soğutup uzaklaştıranlarınız
var.
Herhangi biriniz cemâate namaz kıldırdığı zaman (farzları, vâcipleri ve sünnetlerini yerine getirmek şartıyla)
namazı uzatmadan kıldırsın. Zira cemâat içinde (namazın uzatılmasından huzursuzluk duyacak) zayıf, yaşlı,
(emzikli, hamile) ve acele işi olanlar vardır. Ama yalnız başına kıldığı zaman dilediği kadar uzatsın.7

Cenaze Namazı*

Ceaze namazı abdestli kılınır
İnsan için konulmuş hayat düzeni olan İslâm, insanın dirisini yücelttiği gibi ölüsünün de değerlendirir.
Öldüğünde yıkanılmasını, kefenlendirilip kokulandırılmasını ve üzerine cenaze namazı kılınarak duâlarla ebedi
yolculuğuna çıkarılmasını emreder. Cenaze namazı, farz-ı kifaye bir görevdir; mümin erkekler veya kadınlardan
bir topluluğun veya bir ferdin üstlenmesi gereken bir vazifedir. Aksi takdirde bütün toplum günahkâr olur.
Ruku’lu ve secdeli tam bir namaz olmamakla beraber cenaze namazı abdestli olarak kılınır. Cenaze namazına
yetişilemeyecek ise teyemmüm yapılarak veya abdestsiz olarak kılınabileceği de ileri sürülmüştür.**
Müslüman kardeşinin cenazesine katıl
Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü “müslümanın müslüman üzerindeki hakları altıdır” buyurdu. (Bu açıklama üzerine sahâbîler
tarafından) soruldu:
- Bu haklar nelerdir Ya Resûlellah!
- (Bu haklar şunlardır:)
- Onunla karşılaştığın zaman ona selâm ver. Seni davet ettiği zaman davetine katıl. Öğüt istediği zaman ona
öğüt ver. Aksırıp da Allah’a hamd ettiği zaman ona “Allah sana merhamet etsin” duasında bulun. Hastalandığı
zaman onu ziyaret et. Öldüğü zaman da cenazesine katıl.1
Cenaze namazında Uhud dağı kadar sevab vardır

Bir öğütlerinde Allah’ın resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Bir cenazede bulunup da cenaze namazını kılan kimse bir kırat (sevab) kazanır. Cenaze namazını kılıp da
kabrine götürülüp defn oluncaya kadar cenaze cemâatine katılan kişi ise iki kırat (sevab) kazanır.
Ashâb-ı Kiram tarafından soruldu.
- Ya Resûlellah! İki kırat (sevab) ne kadardır, (anlayamadık, açıklar mısınız?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (İhlas’a göre) iki kırat’ın en küçüğünün sağlayacağı sevab, Uhud Dağı büyüklüğü gibidir.2
Kabrini bana gösteriniz
Ebû Hüreyre (R.), Peygamber (S.) mescidini süpürüp temizlemekte olan bir kadınla alâkalı olarak şu olayı dile
getirdi:

Hz. Peygamber (bu kadıncağızı göremeyince) durumunu soruşturdu. Öldü dediler. Sahâbîler ölümünü
nedense önemsememiş gibiydiler.
Hz. Peygamber.
- Bana bildirmeniz gerekmez miydi? diyerek serzenişte bulundular. Sonra da:
- Kabrini bana gösteriniz, buyurdular.
Gösterdiler. (Kabri başında) cenaze namazını kıldılar ve şu açıklamayı yaptılar:
- Bu kabirler yatırları için karanlıklarla doludur. Namazlarını kılmam sebebiyle Allah onların kabirlerini
ışıklandırır.3
Kabir üzerinde cenaze namazı kılmak
Bu hadîs önceden namaz kılınmış olsun veya olmasın cenaze defnedildikten sonra kabrinin üzerinde cenaze
namazının kılınabileceğini öğretmektedir. Bu meselede fıkhi mezheplerimizin farklı görüşleri vardır.*
Namazı kılınacak kişinin îmanlı olup olmadığı araştırılır
İbn-ü Âiz (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü bir kişinin cenaze namazını kıldırmak için çıktı. Tabut namaz kılınacak mahalle konulduğu
sırada Hz. Ömer (ortaya çıktı ve) şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Bu adam aşırı günahkâr bir kişidir. (İbret alınması için) bunun cenâze namazını kıldırma
(yınız.)
(Hz. Ömer’in bu sözleri üzerine) Allah’ın Resûlü cenâze cemâatine yöneldi ve sordu:
- İçinizde, bu adamı İslâm (Dinin îmanlısı olduğuna delalet edecek) bir amel üzerinde gören bir kişi var
mıdır?
(Cemâat içinden) bir adam:
- Evet, ben gördüm Ya Resûlellah! Bu adam Allah yolunda bir gece (düşmana karşı) nöbet bekledi, deyiverdi.
Bu açıklamadan sonra Allah’ın Resûlü adamın cenaze namazını kıldırdı. (Kabri) üstüne toprak serptikten
sonra da kabire yönelerek şöyle buyurdu:
- Arkadaşların senin Cehennem’liklerden olduğunu zannediyor. Oysa ben senin Cennet’liklerden olduğuna
şehadet ederim.
Allah’ın Resûlü daha sonra da Hz. Ömer’e (dönerek) şöyle uyarıda bulundu:
- (Ya Ömer!) Sen (namazını kıldığın) insanların amellerini (araştırmakla) sorumlu tutulmazsın. Sen ancak
îmanı olup olmadığını soruşturmakla sorumlu tutulursun.4
Günahkâr olduğu için mü’min İslâmi haklardan yoksun kılınamaz
Amelleri değil de îmanı araştırmakla sorumlu olmamızın sebebi kâfirlerin cenaze namazını kılmaktan
yasaklanmış olmamızdır.
Bir sonraki hadîs ve açıklaması bu hususu açıklamaktadır.
Cihâdın faziletini de açıklamakla birlikte hadisimizin asıl mesajı günahlarının çokluğuna bakılarak,
mü’minleri mü’minlere has haklardan yoksun kılmamaktır. Ayrıca îmanına belge amelleri varken kâfir olduğu
yargısına da varmamaktır.

Kâfirlerin namazlarını kılma kabirlerini de ziyaret etme
İbn-ü Abbas (R.) rivayet ediyor: Hz. Ömer İbnül Hattab’ı şöyle anlatırken dinledim:
(Medine’de münafıkların başı) Abdullah İbn-ü Ubey ölünce (samimi bir mü’min olan oğlu tarafından)
Allah’ın Resûlü (S.) cenaze namazını kıldırmak için davet edildi.
Davete icabet buyuran Hz. Peygamber cenazeye iştirak etti. Namazını kıldırmak üzere hazırlanınca engel
olmak için araya girdim; göğüs göğüse karşısına dikildim ve (yıkıcı faaliyetlerinin) tarihlerini sıralayarak şöyle
dedim.
- Ya Resûlellah! Şu şu günlerde (sizin ve mü’minlerin aleyhine) şöyle şöyle konuşmuş, (fitne çıkarmaktan geri
kalmamış, Yahudi sevgisi ve işbirliğinden geçememiş) Allah’ın düşmanı olan bu adamın (cenaze namazını
kıldıracak mısın?)
Allah’ın Resûlü tebessüm etti fakat ben diretmekte aşırı gidince şöyle buyurdu:
- Çekil önümden Ya Ömer! Rabbim tarafından bana: “(Kâfirler ve münafıklar için, evet, onlar için ister af
dile, istersen af dileme… Onlar için yetmiş defa af dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır…” buyruldu.
Böylece ben dilediğimi yapmakla muhayyer kılındım. Bunun için de (cenaze namazın kılmayı ve kabre kadar
refakat etmeyi) tercih ettim.
Eğer yetmiş defadan fazla af dilemekle Allah’ın onu affedeceğini bilseydim, istiğfarımı artırırdım.
… Ve sonra Hz. Peygamber, Abdullah İbn-i Ubey’in namazını kıldı. Cenazesine refâkat buyurdu.
Defnoluncaya kadar da kabri başında bulundu.
Hz. Ömer diyor ki:
- (Sebebini) Allah ve O’nun Peygamberi daha iyi bilir ama doğrusu Allah’ın Resûlü’ne böylesine nasıl
direttim ben de şaşakaldım. (Ancak İslâmî duygu ve düşüncelerle davranmış olmam sebebiyle olacak,) Allah’a
yemîn ederim ki, (Allah’ın Resûlüne karış böylesine davranmam) pek zor olmadı.
(Abdullah İbn-ü Übeyyin cenaze olayından sonra iki âyet indi.
Vahy olunan âyetlerde Rabbimiz, Peygamberimizin şahsında O’na ve bütün mü’minlere şöyle buyurdu):
“Onlardan (kâfirler ve münafıklardan) ölen hiçbir kişinin asla cenaze namazını kılma. (Defin veya ziyaret
için) kabri başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Peygamber’ini tanımayıp kâfir oldular ve Hak’dan sapmış
(adam) lar olarak öldüler.
Onların ne malları ve ne de evlatları seni imrendirmesin…”
Bu âyetlerin indirilişinden sonra Hz. Peygamber irtihâl buyuruncaya kadar hiçbir dışı müslüman içi kâfir
münâfık kişinin cenaze namazını kılmadı ve kabrini ziyaret etmedi.5
Kâfir ölüler için duâ edilmez
İslâm’i ölçülere göre kâfir oldukları bilinen kişilerin cenaze merasimlerine iştirak etmek, kabirlerini ziyarette
bulunmak ve onlara duâ etmek Allah’a isyandır ve haramdır.
Zira Rabbimiz Tevbe Sûresinin anlamı sunulan 84. âyetinde kâfirlerin namazını kılmamamızı, kabirlerini
ziyaret etmememizi emretmektedir.
Rabbimiz kâfirlere duâ edilmeyeceğini de şöylece açıklamaktadır.
Tevbe Sûresi, âyet 113:

“İlâhlığında, yaratıcılığında ve yasa koyuculuğunda putları, ilkeleri, kurumları… Allah’a ortak koşanların
Cehennemlik oldukları mü’minlere açıklandıktan sonra, bunlar akraba olsalar da bile artık onlar için
Peygamber’in ve de mü’minlerin (Allah’tan) af dilemeleri caiz olmaz.”
Bu ilâhi emirlerden ötürü bâtıl dîn ve ideoloji mensuplarının yaptıkları gibi, medenîlik gereği telakki ederek
veya protokol gereğidir diyerek onları taklit sûretiyle kâfirlerin namazını kılmak, kabirlerini ziyaret etmek ve
onlara duâ etmek haramdır. Şüphesiz taklit gayesi güdülmese de bu fiiller haramdır.
Bu mevzuda üzerinde durulması gereken en önemli husus, cenaze namazı kılınacak kişinin kâfir veya münâfık
olup olmadığının tesbitidir.
Ölüm insan için en büyük olaydır. Peygamber’imizin açıklamalarına göre cenaze namazında bulunacak
kişilerin sayısı, cenaze hakkında izhâr olunacak kanaatlerin İslâm zaviyesinden olumlu veya olumsuz oluşu,
kişinin âhiret hayatı üzerinde müessirdir. Bu sebeble İslâmi düstûrlara göre kâfir veya münâfık oldukları açık ve
kesin bir şekilde bilinmeyen insanların –ne derece günahkâr olursa olsunlar- cenaze namazlarını kılmamak İslâmi
bir yol değildir.
Not: Kâfir ve münâfık kavramları için lûgatçeye bakınız.
Melekler yürüyerek cenazeyi takip ederler
Hz. Sevban (R.) rivayet ediyor:
Allah’ın Resûlü (S.) ile bir cenaze (cemâatine) katıldık. Bazı insanların binekleri üzeride cenazeyi takip
ettiklerini gördü. (Görünce de) şöyle buyurdu:
- Allah’ın melekleri ayakları üzerinde (yürüyerek cenazeyi takip ediyorlar.) Siz ise binekler üzerindesiniz.
Hayâ etmiyor musunuz?6

Cenaze yürüyerek takip edilmelidir
a- Aslî hüviyetlerini bilmediğimiz, fakat başta insan olmak üzere muhtelif şekillere bürünebildiklerini
bildiğimiz meleklerin cenaze namazına katıldıklarını ve cenazeyi kabre kadar teşyi buyurduklarını bu
hadîsten öğreniyoruz. Peygamberimiz’in “… melekler ayakları üzerinde yürüyerek cenazeyi takip
ediyorlar…” ifadesinden meleklerin cenaze merasimlerine insan sûretinde katıldıklarını anlamamız da
mümkündür.
Doğrusunu Allah bilir.
b- Hadisimizin ana mesajı cenazelerin yürüyerek takip olunması gereğidir. Peygamberimiz, âhireti
hatırlatacağı için cenazelerle birlikte yürümemizi öğütler.*
Kabristanlar şehrin çok dışına çıkarılmamalıdır
Ancak cenazeleri yürüyerek takip vâcip bir görev değildir. Bu sebeble vasıtayla takip günahkâr olmayı
gerektirmez. Ne varki insanın ölüsüne de saygıyı öğütleyen İslâm Ahlâkının gereği, imkânlar ölçüsünde
cenâzelerin yaya olarak takip edilmesidir.**
Bu hadîsten İslâm toplumunda kabristanların şehir dışına; ayakla gidilemeyecek kadar uzak alanlara
kaydırılmaması lüzumunu da öğreniyoruz. Anlayışımıza göre kabristanların sık sık ziyaret olunabilecek alanlara

kurulmasını gerektiren bir İslâmî düstûr da Peygamber’imizin kabirlerin ziyaret olunmasına dair teşvik edici
tavsiyeleridir.
İslâmi prensiplerden ilham alınarak şehir planları yapılmadığı için özellikle yeni kabristanlar şehir dışına
çıkarılmakta, bunun sonucu olarak vasıtalara binmek zorunluluğu doğmaktadır. Ancak mümkün olduğu ölçüde
İslâm cenâze adabına uyulmalı, cenazeler omuzlarda taşınmalı, ayakla takip olunmalıdır.
Yahudi de bir can taşımıyor muydu?
Kays İbn-ü Sa’d ve Sehl İbn-ü Hanif (R.) anlatıyorlar:
Önünden bir cenaze geçtiğinde Allah’ın Resûlü ayağa kalktı.
Sahâbîler tarafından:
- O, bir Yahudi ölüsüydü, Ya Resûlellah! denilerek (hatırlatma yapılınca) Hz.Peygamber şöyle buyurdu:
- O da bir can taşımıyor muydu?
(Bu sebeble ayağa kalkılmasında bir sakınca yoktur.)7
Allah’ı yüceltmek için ayağa kalkıyorsunuz

Abdullah İbn-ü Ömer’den… (R) Şöyle anlatıyor:
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordu:
- Ya Resûlellah! (Bazen) yanımızdan kâfirlerin cenazeleri geçiyor. Onların cenazeleri için ayağa kalkalım
mı?
- Evet, kâfirlerin cenazeleri için de kalkınız. Çünkü siz onların ölüleri için ayağa kalkmış olmuyorsunuz. Siz
canları alan Allah’ı yüceltmek için ayağa kalkıyorsunuz.8
Müslim olsun Gayr-i Müslim olsun cenaze için ayağa kalkılır
Hadisimizden de anlaşılacağı üzere müslüman olsun gayr-ı Müslim olsun cenaze için ayağa kalkılması
Peygamber’imizin emridir. O bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
“Yahudi olsun, Hristiyan olsun veya müslüman olsun yanın (ız) dan bir cenaze geçtiği zaman ayağa kalkınız.
Zira siz cenaze için ayağa kalkmıyorsunuz. Siz ancak cenazeye eşlik eden melekler için ayağa kalkıyorsunuz.”*
Niçin ayağa kalkılması gerektiği hususunda Peygamberimiz tarafından ileri sürülen “Ölüm korkunç şeydir.”,
“O da bir can taşımıyor muydu?”, “Siz canları alan Allah’ı yüceltmek için ayağa kalkıyorsunuz.”, “Siz ancak
cenazeye eşlik eden melekler için ayağa kalkıyorsunuz.” şeklindeki gerekçeler kıyamet Günü’ne kadar
geçerliliğini koruyacak gerekçelerdir. Bu sebeble İmam Nevevî gibi biz de cenaze için ayağa kalkılması
hükmünün konu ile ilgili diğer hadîslerle nesh edildiği görüşüne gönül yatıramamaktayız.**
Allah’ın Resûlü borçlunun cenaze namazını kıldırmadı
Hz. Cabir (R.) anlatıyor:
Bizlerden biri öldü. Onu yıkadık, kefenledik, kokuladık. Sonra da onu Allah’ın Resûlü’ne getirerek:

- Bunun cenâze namazını kılar mısınız? dedik.
(Namaz kıldırmak üzere birkaç adım attı.) Fakat sonra da (durup bize) sordu:
- Borcu var mı?
- İki altın borcu var.
Bu durumu öğrenen Allah’ın Resûlü cenaze namazını kıldırmadı. (Mü’min kardeşinizin namazını kılınız.”
demekle yetindi. Cenaze ortada dururken) Ebu Katede iki altın borcu üzerine aldı. Allah’ın Resûlü’ne geldik. Ebu
Katade söz aldı.
- İki altın borcu üstlendim (Ya Resûlellah!)
- Borcu üzerine aldın mı? Merhum borç yükümlülüğünden kurtuldu mu?
- Evet.
Bu cevapları alan Allah’ın Resûlü cenaze namazını kıldırdı.9
Allah’ın Resûlü borçlunun cenaze namazını niçin kıldırmadı
Hadisimizden de anlaşılacağı üzere Allah’ın Resûlü sahâbîlerden borçlu olarak ölüp de borcu, varisleri veya
diğer mü’minler tarafından tekeffül edilmeyen mü’minlerin cenaze namazını kıldırmazdı.
Medine İslâm Devleti bütçesi güçleninceye kadar bu durum böyle sürdü. Daha sonra Allah’ın Rasûlü
mü’minlerin varisleri tarafından ödenemeyen borçlarını İslâm Devletinin Zekât Bütçesi’nin Borçlular Fonu’ndan
karşıladı.
Peygamberimiz’in borçlu mü’minlerin cenaze namazını kıldırmayışı, bu tür uygulamanın mü’minler üzerinde
meydana getireceği etkiden yararlanarak gereksiz borçlanmamak hususunda onları terbiye etmek amacına dönük
olsa gerektir.
Unutmamak lâzımdır ki borç yalnız tedirginliğe sebeb olmaz, muvakkat da olsa âhiret mutluluğuna engel olur.
Nitekim Allah’ın Rasûlü bu gerçeği şöyle açıklamıştır:
“Ancak toplum malına hıyanetten, kibirden ve bir de borçtan uzak olarak ölen kişi Cennet’e girer.”
“(Zira) Cennetlik de olsa borcu ödenmediği sürece kişinin ruhu kabrinde hapsolunur.”*
Borçlanma böylesine önemli sonuçlar verince gereksiz borçlanmayı engelleyici müessir bir terbiye yolu takip
etmek elbette zarûrî olur.
Hayırla anılan cennete girer
Hattab Oğlu Ömer (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Bir müslümanın cenazesinde dört kişi bulunur da onu hayırla anarsa Allah o kişiyi Cennet’e koyar.
(Bu öğüde muhatap olan sahâbîler) sorduk:
- Üç kişi hayırla anarsa…
- Üç kişi (de hayırla ansa…)
- Ya iki kişi (hayırla anarsa Ya Resûlellah)?
- İki kişi de (hayırla ansa Allah onu Cennet’e koyar.)”10

Kabir Ziyareti

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Kâfirlerden ölen hiçbir kişinin asla namazını kılma. (Defin ve ziyaret için hiçbir kâfirin) kabri
başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Peygamberini (tanımayıp) kâfir oldular. Hak’tan sapmış
(adam)lar olarak öldüler.”
Tevbe 84
Kabirleri ziyaret ederken nasıl selâm vereyim?

Hz. Aişe (R.A.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Kabirleri ziyaret ederken nasıl selâm vereyim?
Allah’ın elçisi şöyle selâm ver, buyurdu:
- (Ey) bu kabirlerin mü’min ve müslüman olan sahipleri! Size selâm olsun.
Biz (mü’minler) den önce ölenlere de sonra öleceklere de Allah rahmet etsin.
İnşaallah (yakında) biz de size kavuşacağız.11
Kâbir ziyareti Âhireti hatırlatır
İbret almak, duâ etmek maksadıyla kabirleri ziyaret etmek hayırlı bir ameldir. Peygamberimiz kabir ziyaretine
teşvik ederek şöyle buyurmuştur:
“Sizleri kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. (Ancak şimdi öğütlüyorum.) Kabirleri ziyaret ediniz. Zirâ
kabirleri ziyaret dünya hayatını, taparcasına ihtirasla yaşamanızı engeller ve Âhiret Hayatı’nı hatırlatır.”*
Peygamberliğin ilk yıllarında, Peygamberimiz erkekleri olduğu gibi, kadınları da kabir ziyaretinden men
etmişti. Özellikle kadınları men etmişti. Çünkü genellikle kadınlar saçlarını yolup, yakalarını yırtıyor, ilahî kaderi
suçlar vasıfta ifadeler kullanıyordu. Her kabir ziyareti onlarda acıyı tazeliyordu. Bu tür câhiliyyet gelenekleri
yıkılıp kafalar ve kalplerde İslâmî ölçüler yerini alınca Peygamberimiz kabir ziyaretine teşvik etmiştir.
Peygamberî ruhsat umûmi olduğu için kadınlar da ziyaret yapabilir.
Kabir ziyaretçisi ziyaret edeceği kabrin başına geldiğinde yüzünü kabre döner ve yukarıda geçen hadîsimizde
öğretilen şekilde selâm verir. Daha sonra da ölünün affı ve mânevi derecelerinin yükselmesi için duâ eder.

Kabirlerin çiğnenmesi haramdır
Kabir ziyaretinde dikkat edilecek çok önemli bir husus da kabirlerin çiğnenmemesi ve üzerinde
oturulmamasıdır.
Peygamberimiz, yasaklayıcı nitelikteki bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur.
“Sizden birinizin kendisini yakacak bir ateş parçası üzerinde oturması (nın ızdırabı) bir kabir üzerinde
oturması (nın sebeb olacağı azabın ızdırabın) dan çok daha azdır.”**

Ramazan Ayı ve Oruç

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ramazan ayı, insanlara hidayet olan, doğru yolun ve hak ve bâtılı ayırt eden hükümlerin nice açık
delilleri olan Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyleyse içinizde kim o aya erişirse onu (n orucunu)
tutsun…”
Bakara 185
Ramazan büyük ve bereketli bir aydır
Hz. Selman (R.) anlatıyor.
Şa’ban ayının son günü Allah’ın Resûlü bize şöyle hitap buyurdu:
- Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini üzerinize saldı.
Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece; (Kadir gecesi) vardır.
Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Gecelerini ibâdetle (değerlendirmeyi de) öğütledi. Allah’ın sevgisine ermek
için kim bu ayda bir hayır yaparsa Ramazanın dışında yetmiş hayır yapan kişi gibi sevap kazanır. Kim de bu
ayda bir farz yaparsa bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevap alır.
Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı ise Cennet’tir. (Bu ay) yardımlaşma ayıdır. Mü’minlerin rızıklarının
artırılacağı aydır.
Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve nefsinin Cehennemden
kurtulmasına (sebeb) olur. Ayrıca oruçlunun sevabından bir kısmı eskitilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı gibi
mükâfat verilir.
(Allah’ın Resûlü’nün öğütlerinin bu bölümde sahâbîler) sordular:
- İyi ama ya Resûlellah! Her birimiz oruçluyu iftar ettirecek yiyeceği bulamamaktadır.
- Allah bu sevabı oruçluyu bir hurma ile, bir yudum su ile veya karıştırılmış süt ile iftar ettirene de verir.
Bu ay, önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem’den kurtuluş olan bir aydır.
Her kim yönetimi altındakinin işini azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu Cehennem’den kurtarır.
Bu ayda dört ameli çok çok yapınız. (Bunlardan) ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz. İkisini yapmaya ise daima
muhtaçsınız.
Rabbinizi hoşnut edeceğiniz iki amel Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet (etmeniz) ve O’ndan
affınızı dilemenizdir. Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah’tan Cenneti istemeniz ve Cehennem
ateşinden O’na sığınmanızdır.

Her kim oruçluya su içirirse Allah ona benim havzımdan su içirir ve o Cennet’e girinceye kadar bir daha
susamaz.1
Ramazan’ın mükâfatı son gecesinde alınır
Ebû Hüreyre anlatıyor:
Allah’ın Resûlü “Ramazanın son gecesinde ümmetinin günahlarının bağışlanacağını” açıklayınca sahâbîler
tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! Sözünü ettiğiniz bağışlanma gecesi Kadir Gecesi midir?
Allah’ın Resûlü bu suali şöyle cevaplandırdı:
- Hayır; (biliyorsunuz) işçi işini bitirdiği zaman ücreti tam olarak verilir. (Bu da öyle. Mü’min Ramazanda
yaptığı ibâdetlerin mükâfatını Ramazanın son gecesinde alır.)2
Kadir Gecesi duâsı

Hz. Aişe’den… (R.)
Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordum:
- Ya Resûlellah! Kadir Gecesi’ne ulaşırsam nasıl duâ edeyim? (öğretir misiniz?)
Şöyle buyurdu:
- (Ya Aişe! Şu şekilde) duâ edersin:
Allah’ım! Affedicisin, af etmeyi seversin. Beni de af et!3

Oruç

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey imân edenler! Kulluk bilinci içinde Allah’ın emirlerine ve yasaklarına aykırılıktan
korunabilmeniz için sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de sayılı günler olarak oruç
farz kılındı. O günlerde sizden kim hasta veya yolcu olur da oruç tutamazsa başka günlerde iade
eder. Oruç tutmaya takati yetmeyenlere ise, her gün için bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermek
gerekir. Kim kendi isteğiyle fazladan hayır yaparsa, bu, kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz,
oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”
Bakara 183-184
Ramazan orucu farzdır
Talha İbn-ü Ubeydullah (R.) anlatıyor:
Necid yöresi halkından saçları dağınık bir adam Hz. Peygamber’e (S.) geldi. (Konuşmaya başladı.) Sesi
duyuluyor, fakat anlaşılmıyordu. İyice yaklaşınca (bizler de) İslâm Dini’nin yüklediği vazîfelerden sorduğunu
(anladık.)
Allah’ın Resûlü (ona) buyurdu:
- Gündüz-gece beş vakit namaz (kılacaksın.)
- Beş vakit namazdan başka namaz görevim var mı (Ya Resûlellah?)
- Hayır, (dilersen) Allah rızası için nafile; farz görevinin dışında fazlaca namaz kılarsın.
Hz. Peygamber Ramazan ayı orucunu açıkladı (ve şöyle buyurdu:)
- (Ramazan orucunu tutacaksın.)
- Bundan başka tutmakla mükellef olduğum oruç var mı?
- Hayır, (istersen) nâfile oruç tutarsın.
Hz. Peygamber zekât görevini de (şöylece) bildirdi:
- (Her yıl zekât vereceksin.)
- Zekâttan başka (malî vazîfem) var mı?
- Hayır (arzu edersen Allah için) sadaka da verirsin.
(Bu cevapları alan) adamcağız şöyle diyerek ayrıldı.
- Allah’a yemin ederim ki, ben bu (farz vazîfelerim) den fazlasını yapmayacak, fakat eksik de
bırakmayacağım.
Allah’ın Resûlü de (bu adamcağız için) şöyle buyurdu:

- Eğer özünde ve sözünde doğru kal (arak vazîfelerini yapar, büyük günahlardan da sakın)ırsa dünya ve
âhirette saadete erer.1
Orucun faziletleri
Oruç, Kur’ân-ı Kerîmin Bakara Sûresinin yüzseksen üçüncü âyeti ile Allah’ın (C.C.) âkıl-baliğ bütün
mü‘minlere farz kıldığı bir ibâdettir.
Oruç Allah’ın emridir. Bu sebeble mü‘minlere farz kılınmış ana ibâdetler olan namaz, zekât ve hac gibi, oruç
ibâdeti de yalnız yüce Mevlâ’mızın emri olduğu için, Peygamberimizin gösterdiği şekilde ifâ edilir. Bu ibâdette
de, yalnız Mevlâmızın rızası ve sevgisi ölçü tutulur. Yüce Allah’ın bütün emirleri ve yasakları, insanlar için,
bedenî, rûhî, ahlâkî ve içtimaî faydalar ihtiva ettiği gibi oruç da pek çok yararları toplamış bir ibâdettir.
Orucun faydalarını şöylece hulâsa edebiliriz.
Oruç iradeyi güçlendirerek nefsî arzulara gem vurduran, sabrın temrinlerini yaptıran, Allah için meşakkatlere
göğüs germe eğitiminden geçiren, eşitlik duygusunu mü’minlerin rûhlarına aşılayan, mahrumiyette birleştirdiği
fertlere toplum istikrarının müşterek refahla sağlanacağını öğreten, vücuda sıhhat kazandıran, hayatın yemek,
içmek ve zevkten ibaret olmadığını duyuran, rûha kemal yollarını açan ve insanı melekleştiren bir ibâdettir.
Özetlediğimiz faydalarının gerçekleşmesi için bir ay olarak farz kılınan ve Ramazan ayına tahsis buyurulan
oruç, en ziyade ihlasla yapılabilir bir ibâdettir.
Oruç bir kalkandır
Muaz İbn-ü Cebel (R.) şöyle rivayet ediyor:
(Askerî) seferlerden birinde Hz. Peygamberle beraberdim. (Bir gün) yolculuk esnasında kendisine (iyice)
yakın düştüm. (Beraberce) yürüyorduk. (Bu imkânı değerlendirmek için şu) ricada bulundum.
- Ya Resûlellah! Beni Cennet’e sokacak ve beni Cehennem’den uzaklaştıracak amelleri bana öğret(ir
misiniz?)
Allah’ın Resûlü (bana) şöyle cevap verdi:
- Pek büyük bir istekte bulundun. Fakat Allah’ın kendisine gereğini kolaylaştırdığı kişi için (arzusuna
kavuşmak) elbetteki kolaydır. (Ya Muaz! Emirleri ve yasaklarına göre hayatını düzenleyerek) Allah’a ibâdet
edecek, O’na hiçbir varlığı ortak koşmayacaksın. Namazını kılacak, zekâtını verecek, Ramazan orucunu tutacak,
haccını yapacaksın.
(Peygamberimiz sözlerine devamla) şöyle buyurdu:
(Ya Muaz!) Sana hayır kapılarını tanıtayım mı? Oruç (Cehennem ateşinden ve O’na sürükleyecek
günahlardan koruyan) bir kalkandır. Sadaka, ateşin suyu söndürdüğü gibi hataları (n sebeb olacağı ateş azabını)
söndürür. Kişinin gece yarısı kalkıp kıldığı namazlara gelince… (Bu namazların yüceliğini hiç kimse lâyıkıyla
bilemez.)
Hz. Peygamber (tavsiyelerinin bu bölümünde Secde Sûresinin 16. ve 17. âyetlerini) okudu:
“(Gerçek mü’minler, gece namaz kılmak için) yataklarından kalkarlar. (Azabından) korku, (Rahmetinden)
ümitle Rablerine duâ ederler: Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (hayra) harcarlar. Artık onlar için
yapmakta olduklarına bir mükâfat olarak gözlerin aydın olacağı (nimetlerden) neler gizlenmiş olacağını kimse
bilmez.”

- (Ya Muaz!) Sana, İslâm Dini’nin yüklediği temel görevi (ona güç kaynağı olacak) ana vazîfeyi ve onu
(hakimiyetinin) doru(ğuna yükseltecek) ameli bildireyim mi?
(Bilesin ki bu amel, kültürel, iktisadî, siyasî ve silahlı) cihad’dır.
- (Ya Muaz!) Sana bu saydığım amellerin hepsinin sevabını kazandıracak bir amel öğreteyim mi?
Hz. Muaz diyor ki;
- Öğret (Ya Resûlellah! dedim.)
Allah’ın Resûlü dilini tuttu ve şöyle buyurdu:
- Bunun sana zarar vermesini engellemeye çalışırsın.
(Dile hakim olmanın böylesine önemli olduğu hususu hayretimi sebeb oldu da şöyle) deyiverdim:
- Ya Resûlellah! Biz konuştuklarımızdan ötürü Allah’ın huzurunda sorguya mı çekileceğiz?
- Allah, Allah! Bu ne biçim sual ya Muaz! İnsanları yüzü koyun Cehenneme sürükleyen ancak ve ancak dilleri
ile işledikleri günahlar değil midir?2
Oruç gibisi yoktur

Ebü Ümame (R.) rivayet ediyor.
Allah’ın Resûlü’ne (S.) şöylece ricada bulundum:
- Ya Resulellah! Allah’ın (yapmam) sebebiyle beni faydalandırıp-mükâfatlandıracağı bir ameli bana öğretipemred (er misiniz?)
Şu öğüdü verdi:
- Oruç ibâdetine yapış; oruca devam et. Onun gibisi yoktur.3
Oruç ihlasla yapılabilir ibadettir.
Hakîkaten oruç maddî ve ma’nevî faydaları pek çok olan, ihlasla yapılabilir büyük bir ibâdettir.
Bu sebebledir ki Mevlâmız: “… Oruç benim içindir. Onun mükâfatını da ancak ben (takdir edip) vereceğim”
buyurmuş, Peygamberimiz de tuttukları farz ve nafile oruçla yücelmiş kullara şöyle müjde vermiştir:
“Cennetin (Reyyan) isimli bir kapısı vardır. Kıyamet Günü’nde buradan ancak ve ancak oruçlular Cennet’e
girecektir.
Onların dışındakilerden onlarla beraber hiçbir kişi giremeyecektir. Oruçlular nerededir denilecek? Onlar bu
Reyyan kapısından girip Cennet’e ulaşacaktır. Oruç tutanların sonuncusu girdiğinde bu kapı kapanacaktır.
Başka hiçbir kimse bu kapıdan (Cennet’e) giremeyecektir.”*
Yanında yemek yenilen oruçluya Melekler duâ eder
Allah’ın Resûlü (ziyaret etmek için) Ümmü Umare’ye uğradığında Ümmü Umare O’nu yemeğe buyur etti.
Allah’ın Resûlü yemeye başlayınca ona:

- (Sen de) ye, dedi. Ümmü Umare; ben oruçluyum diyerek mazeretini ileri sürünce, Allah’ın Resûlü şu gerçeği
duyurdu:
- Yemek yiyenler yemeği bitirinceye kadar melekler, yanında yemek yenilen oruçlu için Allah’a dua ederek
bağışlanmasını dilerler.4
Pazartesi ve Perşembe günleri orucu
Sahâbîlerden Üsametü İbn-ü Zeyd (R.) (ürettiği) mallarını almak için Medine’ye bağlı Vadil-Kura yöresine
gittiğinde Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutuyordu. Yardımcısı ona sordu:
- Sen yaşlı bir adamsın, niçin Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutuyorsun?
Üsame (R.) de şu cevabı verdi:
- Allah’ın Resûlü (S.) Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı. Niçin Pazartesi ve Perşembe günleri oruç
tuttuğu soruldu.
(Sorulunca da) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Kulların amelleri Pazartesi ve Perşembe günleri (Allah’a) arzolunur. Ben, oruçlu iken amel(ler)imin
(Allah’a) sunulmasını severim.5
Pazartesi ve Perşembe oruçlarının fazileti
Pazartesi oruç tutmasının ve tutulmasını öğütlemesinin sebebini bu hadîsleriyle açıklayan Peygamberimiz bir
soru üzerine Pazartesi günü oruç tutmasının diğer bir sebebini de şöyle açıklamıştır:
“- Pazartesi günü doğdum. Peygamberlik bana pazartesi günü verildi. Kur’ân da bana bir pazartesi günü
indirilmeye başlandı…”*
Hz. Muhammed’in Peygamber olarak göreve başlatılması ve Kur’ân’ın indirilişi, insanlık için dönüm noktası
olan çok büyük iki mühim olaydır. Bu iki azim nimeti ihsan buyurmasından dolayı zaman zaman da olsa pazartesi
günü oruçlarıyla Allah’a şükranlarımızı sunmak kulluk görevimizdir.
Her ay üç gün oruç tut
Abdullah İbn-ü Amr (R.) açıklıyor:
- Yaşadığım sürece bütün gecelerimde namaz kılacağım, bütün günlerimi de oruçla değerlendireceğim,
şeklindeki kararlı sözlerim Hz. Peygamber’e (S.) iletilmiş olacak ki Hz. Peygamber (bana) şöylece tarizde
bulundu:
- Sen mi böyle söylüyorsun?
Ben de:
- (Evet,) Ya Resûlellah! Ben böyle söyledim, dedim.
(Bu pekiştirici açıklamam üzerine) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (Hayır hayır! Böyle yapmaya kalkışma). Gerçekten sen buna güç yetiremezsin. (Bazı günler) oruç tut, (bazı
günler) tutma. (Gecenin bir bölümünde) namaza kalk, (diğer bölümlerinde) uyu; istirahat et.
Her ay üç gün oruç tut. (Çünkü her ay, üç gün oruç tutmak) -yapılan hayırlar, ibâdetler, en az on katı
mükâfat alacakları için- bütün sene oruç tutmak gibidir.6

Her gün oruç tutulmaz
a- Bir hadîsi şerifte açıklandığı üzere kişinin üzerinde vücudunun, gözlerinin, zevcesinin ve hatta
misafirlerinin bile hakları vardır.
Bu hakları sahiplerine ödeyebilmek için kişinin güçlü olması lazımdır.
Her gün oruç tutan ve bütün gecelerini ibâdetle geçiren kişinin muhtaç olduğu gücü sağlayamayacağı
açıktır.
Bu sebebledir ki Peygamberimiz Abdullah İbn-ü Amr’ı uyarmış ve ona öğüt vererek yapması gerekeni
öğretmiştir.
b- Peygamber’imizin Abdullah b. Amr’a ve O’nun şahsında biz mü‘minlere verdiği bir mübarek öğüt de her
kameri ayda üç gün oruç tutmaktır.
Muharrem ayı orucu
Ebû Hüreyre’den… (R.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlüne (S.) geldi ve sordu:
- (Ya Resûlellah!) Ramazan ayında tutulan orucun dışında (Allah katında) en değerli olan oruç hangi
(günlerde tutulan) oruçtur?
- Muharrem olarak isimlendirdiğimiz Allah’ın ayında (tuttuğunuz oruçlardır.).7
Âşûre günü orucunu Hz. Peygamber emir buyurdu
İbn-i Abbas (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü Medine’ye geldi (kten sonra) Yahûdileri (Muharremin onuncu günü olan) Âşûre Günü’nü
oruçla geçirir bulunca onlara sordu:
- Oruç tuttuğunuz bu gün(ün özelliği) nedir?
Onlar şu cevabı verdiler:
- Âşura Günü büyük bir gündür. Allah bu günde Hz. Mûsa’yı ve kavmini (Firavun’dan) kurtardı. Firavun ve
bağlılarını da (bu günde) sulara gömdü. Bu sebeble Hz. Musa (Allah’a) teşekkür için bu günü oruçla geçirdi. Biz
de bunun için Âşûra günü orucunu tutuyoruz.
Allah’ın Resûlü de Yahudilere:
- Biz Hz. Musa’ya sizden daha lâyıkız ve daha çok dostuz, buyurdu.
Böylece Âşure Günü oruç tuttu ve mü’minlere de tutmalarını emir buyurdu.8
Şaban ayı orucu
Hz. Usame (R.) anlatıyor:
Hz. Peygambere sordum:
- Ya Resûlellah! (S.) (Ramazan ayının dışında) Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim.
(Şaban ayında çokca oruç tutmanızın sebebi nedir?)

- (Ya Usame!) Recep ayı ile Ramazan ayı arasında yer alan bu ay, insanların değerlendiremedikleri bir aydır.
Oysa ki bu ay (kulların yıllık) amellerinin Alemlerin Rabbi olan Allah’a yükseltilip sunulduğu aydır.
Ben oruçlu iken amellerimin Allah’a sunulmasını isterim.9
Arefe günü orucu
Ebu Katade (R.) rivayet ediyor:
Sahâbiler tarafından Allah’ın Resûlüne (S.) Kurban bayramının arefesi günü orucun (un faziletin) den
soruldu.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Geçmiş ve gelecek senenin (kul hakları ile ilgili olmayan, içki, zina ve sihir gibi şartlarına uygun tövbeyi
gerektirici büyük günahlardan da bulunmayan) küçük günahların affolunmasına sebeb olur.
Aşura gününün orucundan sorulunca da şu cevabı verdi:
- Geçen senenin küçük günahlarına keffâret olur.10
Cünüp iken İmsak vaktinin girmesi

Bir hususta fetva almak için Allah’ın Resûlüne (S.) gelen adamın sorusunu ve ona verilen cevabı perde
arkasından dinleyen Hz. Aişe (R.) anlattı.
Adamcağız şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! (Bazen) ben (oluçlu ve) cünüp iken sabah namazı vakti girip beni kuşatıveriyor. (Bu durumda
oruç tutabilir miyim?)
- (Bu gibi durumlar olabilir. Zira bazen) ben de cünüp olduğum halde sabah namazı vakti girip beni
kuşatıveriyor. Ama ben oruç tutuyorum.
- Siz bizim gibi değilsiniz ki ya Resûlellah! Sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı Allah bağışlamıştır.
(Tebliğ ettiği İslâm Dini’nin gereklerini gereğince yaşamamak hususunda ayrıcalığı olduğunu sanan bu
sahâbîye, bilâkis en hassas uygulayıcı olduğunu açıklamak için) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Allah’a yemin ederim ki ben sizin saygı duyarak Allah’tan en çok korkanınız, kaçınmam gerekenleri en iyi
bileniniz olduğumu ümit ediyorum.11
Yıkanma gecikse de İmsaktan önce cünüp olanın orucu bozulmaz
Bu hadîsten ne anlamamız gerektiğini bir misalle şöylece açıklayabiliriz.
Kişi oruç tutmak için sahura kalkıp yemeğini yer. İmsak vakti henüz girmeden de cinsî münasebette bulunarak
cünüp olur. Ancak hemen yıkanamaz. Bu sırada imsak vakti girer ve kişi cünüp iken sabah namazı vakti de gelip
çatar. Şimdi imsaktan önce cünüp olup ancak imsaktan sonra sabah namazı vaktinde yıkanabilen bu kişinin orucu
bozulur mu?

Hadîsimiz orucunun bozulmayacağını, bu sebeble oruç tutmaya devam etmesi gerektiğini açıklıyor. Burada
öneminden ötürü bir daha hatırlatalım ki orucun bozulmaması için kişinin imsaktan önce cünüp olması gerekir.
Yolculukta istersen oruç tutabilirsin

Hz. Aişe (R.) açıklıyor.
Hamzatül-Eslemi isimli sahâbî Hz. Peygambere (oruçla ilgili olarak) şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! (Güç yetirebildiğim için yolculukta) şahsen ben oruç tutuyorum. (Ramazan’da yolculuğa
çıkarsam) yolculuk sırasında oruç tutayım mı? (Siz ne buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
- İstersen tut, dilersen tutma.12
Yolculukta Ramazan orucu kazaya bırakılabilir
Rabbimiz yolculukta Ramazan orucunu kazaya bırakmak ruhsatını bize vermiştir. Ancak gücü yeten ve isteyen
bu ruhsatı kullanmayıp oruç tutabilir. Ne var ki tutmaları halinde muhtemelen hastalanıp güçlerini yitirecekler
oruç tutmamalıdır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği bize öğretmektedir.
Hasta edecekse yolculukta oruç Allah’ın rızasına erdirmez
Bir seferi (yolculuğu) sırasında Allah’ın Resûlü gölgelendirilmekte olan (ve bu sebeble de) insanların başına
toplandığı bir şahıs gördü:
- (Görünce de) nesi vardır? diyerek sordu.
- Oruçludur ya Resûlellah, dediler.
Bu cevap üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Yolculuk sırasında (böylesine) oruç tutmak, Allah’ın rızasına erdirecek bir itâat değildir.13
Hamile ve emzikli orucu
Enes İbn-ü Malik (R.) anlatıyor.
Bir iş sebebiyle Hz. Peygamber’e (S.) geldim. Yemek yiyordu.
- Yemeğe buyur, dedi. Ben de:
- Oruçluyum (Ya Resûlellah!) dedim.
(Bu cevabım üzerine) şöyle buyurdu:
- Gel otur da sana oruçla ilgili (bazı bilgiler) öğreteyim.
Allah yolcular için dört rekatlı namazın iki rekatını kaldırdı. Ramazan(ın dışında tutulmak şartıyla Ramazan)
orucunu tutmak mecburiyetini de (kaldırdı.)
Hamile ve emzikli kadınlara da oruç tutup-tutmamak hususunda seçim hakkını verdi.

(Eğer Ramazan ayında oruçlarını tutamazlarsa hamilelik ve emziklilik döneminden sonra, tutamayıp kazaya
bıraktıkları oruçlarını tutarlar.)14
Unutarak yemekle oruç bozulmaz
Ebu Hüreyre’den… (R.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlüne (S.) geldi ve oruçla ilgili olarak şu hususu sordu:
- Ya Resûlellah! Oruçlu iken unutarak yedim-içtim. (Orucum bozuldu mu?)
Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
- (Hayır, hayır bozulmadı. Fakat) Allah seni yedirip içirdi.15
Genç oruçlu eşini öpemez, yaşlı öpebilir

Amr İbn-ül-As’dan… (R.)
Hz. Peygamber’in (S.) huzurunda bulunuyorduk. Bir genç geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Oruçlu iken (eşimi) öpebilir miyim?
Hz. Peygamber:
- Hayır (öpemezsin) cevabın verdi.
Bir süre sonra da yaşlı bir adam geldi.
- Ya Resûlellah! Oruçlu iken (eşimi) öpebilir miyim? dedi de (aynı soruyu sormadı mı?)
Hz. Peygamber ona da:
- (Evet, öpebilirsin) karşılığını verdi.
(Aynı suale farklı cevaplar vermesinden ötürü) birbirimize bakakaldık.
Hz. Peygamber (farklı cevaplar verişinin sebebini) şöyle açıkladı:
- Bazılarınızın diğerlerine (niçin) baktığını anladım. (Sizler de bilirsiniz ki;) yaşlı adam (genç adama nazaran)
cinsi arzularına hakim olur.16
Ölen kız kardeşin oruç borçlarını kaza edebilirsin
İbn-ü Abbas’dan… (R.)
Bir mü’min kadın Hz. Peygamber’e (S.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Kız kardeşim üzerinde ard arda (tutmayı adadığı) iki aylık oruç borcu varken öldü. (Ben
onun oruç borçlarını ödeyebilir miyim?)
- Kız kardeşinin borcu olsaydı, sen onu öder miydin? Ne dersin?
- Elbette (öderdim ya Resûlellah!)
- Allah’a olan borç daha ziyade ödenmeye layıktır. (Bu sebeble adadığı oruçları tutarak kız kardeşinin oruç
borçlarını öde.)17

Bozulan nafile oruç kaza edilir
Hz. Aişe (R.) anlatıyor:
(Ramazan’ın dışındaydı.)
Ben ve Hafsa oruçluyduk. Bize sevdiğimiz bir yemek hediye edildi. Biz de (orucumuzu açarak) ondan yedik.
Daha sonra Hz. Hafsa (Allah’ın Resûlü’ne) sordu:
- Ya Resûlellah! Biz oruçluyduk. Bize sevdiğimiz bir yemek sunuldu. Orucumuzu açarak ondan yedik. (Bir şey
yapmamız gerekir mi?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Orucunu bozduğunuz güne karşılık bir başka gün oruç tutarak kaza edersiniz.18
Nafile orucun açılması kişiyi günahkâr kılmaz
Ramazan orucu gibi farz, adak orucu gibi vâcib oruçların dışında Pazartesi ve Perşembe oruçları gibi nafile
oruç tutan kişinin başladığı orucu bitirmesi uygundur. İhlasın da gereğidir. Ancak bu gibi nafile oruçların
açılması hüküm olarak caizdir ve kişiyi günahkâr kılmaz.
Hadîsimiz başladığı nafile orucunu açan kişinin bir başka gün onu kaza etmesi gerektiğini öğretmektedir.
Oruç sebebiyle artan rızık Cennettedir
Bureyde (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü sabah yemeğini yerken Hz. Bilâl yanına gelince (ona):
- Kahvaltıya buyur ya Bilâl! dedi.
Hz. Bilâl de:
-Ben oruçluyum Ya Resûlellah! karşılığını verdi.
Onun bu cevabı üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (Ya Bilâl!) Rızkımızı yiyoruz. Orucu sebebiyle Bilâl’in (yiyemediği) artık rızkı ise Cennet’tedir.
Ya Bilâl! Sen (şu gerçeği) öğrendin mi? (Öğrenmediysen bil ki;) oruçlunun kemikleri Allah’ı tesbih eder.
(O’nu eksik sıfatlardan uzak kılar; yüceliklerle vasıflandırır.) Yanında yenildiği sürece de melekler oruçlu için
Allah’tan bağışlanma dilerler.19

Zekât

Zekât ve sadakalar
Allah’ın Kitabı’ndan:
“Namazı kılın, zekâtı verin, kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında
bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı çok iyi görür.”*
Bakara Sûresi, âyet 110
Zekât yok, Cihad yok, nasıl Cennete gireceksin?
Beşir İbn-ü Ma’bed (R.) anlatıyor:
Yüce zatına biat etmem için Hz. Peygamber’e (S.) geldim. (Biatleşmek için,) Allah’tan başka ilah olmadığına,
Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet (etmemi,) namaz kılmamı, zekât vermemi, hac yapmamı,
Ramazan ayında oruç tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi bana şart koştu.
(Bu şartlar karşısında) ben de şöyle dedim:
- Ya Resûlellah! (S.) İki şart (olan cihad ve zekât’tan başka diğer bütün şartları kabul ediyorum.) Allah’a
yemin ederim ki bu iki şartı yerine getirmeye gücüm yetmez.
Cihad (yapamam;) Çünkü sahabîler harbden firar eden kişinin Allah’ın öfkesi (ve azabına) uğrayacağına
inanmışlar. (Bu inanç beni korkutuyor.) Zira harbe iştirak eder de, sonra da nefsime boyun eğer, ölümden
ürkerek (kaçmaya yeltenirsem durumumun ne olacağından) korkuyorum.
Zekât (da veremem.) Allah’a yemin ederim ki, benim üç-beş koyun ve keçimle on (kadar) devem vardır. Bunlar
da ailemin ihtiyaçlarını karşılayacak malları (binecekleri ve yük vuracakları) binekleridir.
Bu sözlerinden sonra Allah’ın Resûlü Beşir’in elini tuttu, salladı ve şöyle buyurdu:
- (Ya Beşir!) Cihad yok, zekât yok. Peki bu durumda ne ile Cennet’e gireceksin?
(Beşir diyor ki; baktım ki cihadsız ve zekâtsız Cennet yok.)
- Ya Resûlellah! Size biat ediyorum, dedim ve (Allah’ın Resûlü’nün ileri sürdüğü) bütün şartlar üzerine biat
ettim.1

Zekât’ın önemi
Zekât: İslâm Dîni’nin mü’minlere yüklediği temel görevlerden biridir. Menkûl ve gayr-ı menkûl bütün mallar
üzerinde Allah’ın hakimiyetini kabul edişin filî belgesidir.

Zekât; verilmesi Cennet’e götürecek, verilmemesi Cehennem azabına sürükleyecek bir ibâdettir.
Ferdi ihtirasları dizginleyen ve sosyal kaynaşmaya vesîle olan zekât, fakir toplum kesiminin tüketim gücünü
artıracağından üretimin çoğalmasına sebeb olan ve böylece iş gücü imkânları doğuran iktisadî değeri büyük, pek
yüce bir ameldir.
Zekât, aslında İslâm Hukuku’na göre teşkilatlanmış İslâmî Devlet tarafından alınır. Cemiyetin, Allah’ın tayin
ettiği muhtaç kesimine Devlet yardımı olarak verilir. Ancak cemiyetimiz gibi laik toplumlarda mü’minler
zekâtlarını laik devlete ve laik kurumlara veremeyecekleri ve vergiye de mahsub edemeyecekleri için fakirlere
bizzat vermek mecburiyetindedirler ve bilindiği gibi tatbikatımızda bu şekildedir.
Zekât ziraî mahsuller, hayvanlar, ticaret malları, hisse senetleri, altın ve gümüşler, fabrika ve apartman
gelirleri ve de madenler üzerinden değişik yüzdelerle verilir.
Bu yüzde oranlarını şöylece özetleyebiliriz.
Ziraî ürünlerden onda bir, sunî sulama ile yapılan üretimlerde yirmide bir, küçük baş koyun ve keçi gibi
hayvanlardan kırkda bir, deve hariç büyük baş hayvanlardan otuzda bir zekât verilir.
Altın ve gümüşle ticaret mallarından, sermaye kazanç ikilisinden kırkda bir, apartman ve fabrika gelirlerinde
ise bunları toprak gelirlerine mukayese eden İslâm âlimlerine göre onda veya yirmide bir, bu kıyası yapmayanlara
göre ise kırkda bir oranında zekât verilir. Bu oran madenlerde ise beşte birdir.
Dinimizde zekâtın büyük ölçüde her bir cins maldan ve değişik yüzdelerle verilmesi, her tür malda fakirlerin
ve acizlerin Hak’ları olduğunu bildirir.
Yüce Allah’ın mallar üzerindeki hakimiyetini tanımayan kâfirlere has olan zekâtsızlık şüphesiz Hak ve halk
katında pek büyük bir suç ve günahtır.
Suç ve günah olduğu içindir ki Kur’ân ve Sünnet’in yönettiği cemiyetlerde, mü’minlerden zekâtını
vermeyenlerin cezası yönetim/yargı kararı ile ödeme mecburiyeti ve malî cezalardır.*
İçinde yaşadığımız laik cemiyetler gibi toplumlarda zekâtı vermeyenler için ceza yoktur. Ancak zekâtı
vermeyenler için kulun uğrayacağı âhiret azabı bâkîdir. Allah sorguya çekecek ve cezalandıracaktır.**
Îmanlı ve amelli olarak yaşarken ölen peygamberlerle beraberdir
Amr İbn-ü Mürre El Cüheni (R.) anlatıyor.
(İnanan ve mükellef kılındığı ana görevlerini yapan) bir mü’min Hz. Peygambere (S.) geldi ve şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Ben Allah’tan başka tapılacak hiçbir mabud olmadığına ve senin de Allah’ın elçisi olduğuna
şehâdet ettim. Beş vakit namaz kıldım, malımın zekâtını verdim ve Ramazan ayı orucunu da tuttum. (Bu
vazîfelerimi yapmakta da devam ediyorum. Ahiret hayatım nasıl olur?)
Allah’ın Resûlü (adamın sözlerini dinledi ve) şöyle buyurdu:
- Anasına-babasına karşı gelip isyan etmemek şartıyla, imân üzerinde ve bu farz görevlerini yaparak vefat
eden kimse Kıyamet Günü (Cennet’te) peygamberlerle, Allah’a dostluk yüceliğine ermiş kullarla ve şehidlerle
böylece beraber olur.
Allah’ın Resûlü (S.) (“böylece beraber olur.” buyururken bu beraberliğin yakınlığını açıklamak için) iki
parmağını dikerek işaret buyurdu.2
Fert malında zekâttan başka hak var mıdır?

Fatıma Bint-ü Kays (R.) anlatıyor.
Zekâtla ilgili olarak Allah’ın Resûlüne (fertlerin malında muhtaç toplum kesimi için zekâttan başka hak olup
olmadığını) sordum.
- Evet, şüphesiz malda zekâttan başka hak vardır, buyurdu ve sonra da bu gerçeği açıklayan Bakara Sûresinin
ilgili 177. âyetini okudu:
“(Namazda) yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz birr; (gerçek ibâdet ve hayır) değildir. Gerçek, birr;
ancak Allah’a, Ahiret’e, meleklere, Allah’ın indirdiği kitaplara ve peygamberlere imân edenin ibâdetidir.
(Gerçek birr;) sevdiği mallar (ının bir kısmın)ı akrabaya, yetimlere, yoksullara, fakir düşmüş yolcuya, ihtiyacını
arz edenlere veren, esaretten kurtulmaları için de esirlere harcayan (ın hayrıdır. Bir de) namazı gereği üzere
kılan, zekâtını veren, sözleştikleri zaman sözlerini yerine getirenlerin, ihtiyaç ve sıkıntı hallerinde, cihad ve
savaşlarda sabredenlerin hayrıdır. İşte bu vasıfları taşıyanlar (inançları ve amellerinde) dosdoğru olanlardır ve
bunlar takva sahipleridir.”3
Zekâtın dışındaki haklar nelerdir?
Zekât; İslâm Dîni’nin, şartlarını haiz mü’minlerin malında fakirler, acizler ve borçlular gibi yardıma muhtaç
toplum kesimi için tayin etmiş olduğu bir Hakk’dır.
Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“Onların malında ihtiyacını arzeden ve arzedemeyen yoksullar için bir Hakk vardır.”*
İslâmî ölçülere göre nisab miktarı mala malik olmuş olup zengin kabul olunan kişilerin malında yardıma
ihtiyacı olan insanlar için tayin edilmiş olan Hak yalnız zekât mıdır?
Zekâttan başka bir hak var mıdır?
Hadîsimiz bu mevzua açıklık getiriyor.
Peygamberimiz “Şüphesiz malda zekâttan başka hak vardır.” buyuruyor. Bu Hakk’ın Allah’ın kitabında da
tespit buyrulduğunu açıklamak için yukarıda manası sunulan âyeti okuyor.
Bu âyette akrabaya, yetimlere, yoksullara ve diğerlerine mal vermek görevi yanısıra bir de zekât vermek
vazîfesi açıklanmaktadır.
Birbirlerinden farklı bu iki mükellefiyetin varlığı malda zekâtın dışında hak olduğunu göstermektedir.
İslâm âlimleri, zekâtın dışındaki bu “vacib hak”kın şu haklara ayrıldığını açıklıyorlar:
1- Ramazan fıtrası, 2- Akrabalık hakkı, 3- Kurban bayramında kurban eti hakkı, 4- Yemîn keffareti, 5- Zıhar
keffareti, 6- Ramazanda oruçlu iken cinsi münasebette bulunmanın keffareti, 7- Âdet halinde cinsi temasta
bulunmanın keffareti, 8- Yaşlının ve iyileşme ümidi olmayan hastanın oruç fidyesi, 9-Hasat zamanında ilk
mahsül hakkı, 10- Misafir hakkı, 11- Fakir için zaruri ihtiyaçların İslâmi toplum yönetimi tarafından karşılanması
hakkı.*
Deve üzerindeki toplum hakkı
Ebu Hureyre, Hz. Peygamber’in kendisine, “Deve üzerindeki toplum hakkının” ne olduğunu sorduğu ve
ardından şu açıklamayı yaptığını anlattı:

- Ya Eba Hüreyre! Deve üzerindeki toplum hakları şunlardır: (Şartları gerçekleştiğinde) iyice olanını (zekât)
verirsin. Sütü bol olup sağılanı (sütünden yararlanılması için sağılıp geri verilmek üzere) verirsin. Sağılmayanını
da (insan ve yük taşımacılığından faydalanılması için) ödünç verirsin. (İstendiğinde) erkek deveyi (ücretsiz
olarak) tohumlatırsın. Bir de (komşulara ve fakirlere) sütünden içirirsin.4
Motorlu araçlarımızda da toplum hakkı vardır
Deve, günümüzde de değerli bir maldır. Binek ve yük hayvanı olarak kullanımı giderek azalmakta ise de eti,
sütü ve tüyünden yararlanılmaktadır. Bu hadîsin bize vermesi gereken asıl mesaj, yararlılığı sebebiyle deve
üzerinde oluşan toplum hakkının devrimizde otomobillerimiz, kamyonlarımız ve traktörlerimiz üzerinde de
oluşacağı hususudur.
Kişi sahip olduğu bu tür motorlu araçlar üzerinde toplumun fakirlerinin hakları olduğunu bilmeli ve buna
inanmalıdır.
Bu bilgi ve inancın doğrultusunda özellikle çevresindeki fakir mü‘minlerin yardımına koşmalı; onları
araçlarından yararlandırmalıdır.
Aşağıda sunacağımız hadîs, develeri üzerindeki toplum haklarını ödemeyen kişilerin develerinin ayakları
altında azaba uğrayacaklarını bildirmekte, devrimiz mü‘minlerine de tekerlekler altında ezilerek azablanma
uyarısında bulunmaktadır.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Sahip olduğu devenin veya sığırın ya da koyunun (toplum) hakkını ödemeyen her bir kişi için devesi, sığırı,
koyunu Kıyamet Günü’nde en büyük ve en semiz bir kıvamda mutlaka getirilir. Sahibini ayaklarıyla çiğner,
boynuzları ile vurur. (Toplum hakkı ödenmeyen bu hayvanların) sonuncusu çiğneyip boynuzlayarak üzerinden
geçtikçe ilki tekrar tekrar çiğneyip boynuzlamak için üzerine gelir. İnsanların muhakemesi bitirilerek (haklarında
Cennetlik veya Cehennemlik) hükmü verilinceye kadar (bu azap böyle devam edip gider.)”*
Süs eşyasının zekâtı var mı?

Ümmü Seleme (R.) anlatıyor:
Altından süs eşyası takınırdım. Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordum:
- Ya Resûlellah! (Takınmak için bu altın süs eşyasını bulundurmam, elem verici bir azaba uğratacak türden)
bir altın biriktirme midir?
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Zekât’ı verilmesi gereken ağırlığa ulaşır ve zekâtı da verilirse (cezayı gerektiren) biriktirme değildir.5
Altının ve Gümüşün nisabı
Altın takının ağırlığı 85 grama, gümüş takının ağırlığı da 585 grama ulaşırsa kırkda bir ölçüsünde zekâtının
verilmesi farzdır.
Ümmü Seleme (R.)’nin bu suali sormasının sebebi Tevbe sûresinin 34. ve 35. âyetlerinde altın ve gümüşü
biriktirip de onlardan Allah yolunda harcama yapmayanların elem verici bir azaba uğratılacaklarının bildirilmiş
olmasıdır.

Tevbe Sûresi âyet 34-35.
“… Bir de altını ve gümüşü biriktirerek saklayıp bir kısmını Allah yolunda harcamayan kimseler (yok mu?)
İşte bunları acıklı bir azap ile müjdele!
Kıyamet Günü’nde o biriktirilen altın ve gümüşlerin üzerleri Cehennem ateşinde kızdırılacak da bu mal
toplayanların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak ve onlara şöyle denecektir.
- İşte bu nefisleriniz için biriktirip sakladıklarınız. Artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım.”
Her gün sadaka vermek Vâcib’dir
Ebu Musa (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
“(Güneşin doğduğu her bir gün) müslüman’a sadaka vermek vâciptir.”
(Sadakayı, maddî bakımdan güçlü olanın muhtaç olana nakdî yardım manasına, dar kalıplar içinde anlayan
sahâbiler) sordular:
- Ya Resûlellah! Eğer mü’min sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapması gerekir?
- Bedenen çalışır, nafakasını sağlar, (bir kısmı ile de) sadaka verir.
- Ya Resûlellah! Ya çalışacak iş bulamazsa?
- (Bu takdirde, bedenî yardıma ihtiyacı olan âciz bir kişiye yardım eder.) Bu da onun için sadaka olur.
- (Ya Resûlellah! Bu imkânı da) bulamazsa (ne yapması gerekir?)
- (Bu durumda yapabildiğince) faydalı işler yapmaya; doğrulara çağırmaya çalışsın ve insanlara zarar
vermekten korunsun. Yaptığı bu gibi işler de kişi için sadaka olur.6
Her hayırlı iş sadakadır
Peygamber’imizin açıklamalarına, göre sadaka yalnız fakire verilen mal veya para değildir. Fertlere ve
cemiyete yarar sağlayan her faydalı söz, davranış ve iş bir nevî sadakadır.
Aşağıda sunacağımız hadîsler bu gerçeği açıklamaktadır.
“Her iyi (söz, davranış ve iş) sadakadır.”
“Sadakanın en faziletlisi, dili (yalan, gıybet, iftira, kırıcılıktan) korumaktır.”
“En üstün sadaka, ihtilaflı, dargın kişilerin arasını bulmaktır. (İki kişi arasında adaletle hüküm vermek de
sadakadır.”)
“En makbul sadaka, mü’minin bir bilgiyi öğrenmesi ve sonra da onu bir müslüman kardeşine öğretmesidir.”
“Mü’min kardeşinin yüzüne gülümsemen, Allah’ın ve Peygamberinin emirlerini uygulamaya çağırman,
Allah’ın ve Peygamberinin yasaklarından sakındırman, adres sorana yolunu göstermen, bir âmâya yardım
etmen, yoldan zarar verici nesneler olan taşları ve dikenleri gidermen, kovandan mü’min kardeşinin kovasını
doldurman senin için sadakadır.”
“En faziletli sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır.”
“Sadakanın efdali, su (meşrubat) ikram etmektir.”
“Sadakanın en verimlisi, içinde düşmanlık besleyen akrabaya verilen sadakadır.

“Bir mü’min ağaç diker, ekin eker de onların mahsullerini insanlar, kuşlar ve diğer hayvanlar yerse, o
yenilenler müslüman için sadaka olur.”
“Kişinin namusunu koruması onun için sadakadır.”
“Allah katında sadakaların en değerlisi, fakirin gücü nispetinde verebildiği sadakadır.”
“Mü’mine selâm vermek sadakadır.”
“(Kişinin eşi ile sevişmesi) sadakadır.”
Olan olmayana versin

Ebu Saîd El-Hudrî (R.) anlatıyor.
Bizler bir askerî sefer sırasında Hz. Peygamber’le beraber bulunuyorken devesi üzerinde bir adam çıkageldi.
(Verilecek emre âmâde olduğunu bildirircesine) devesini sağa sola çeviriyordu.
Allah’ın Resûlü (S.) bu durumu vesile kılarak şöyle buyurdu:
-Her kimin yanında fazla bineği varsa, bineği olmayanı yararlandırsın. Kimin yanında fazla yiyeceği varsa
ondan azığı olmayana versin.
Hadîs’in ravisi Ebu Saîd diyor ki:
- (Allah’ın Resûlü’nün bu açıklamalarından; muhtaç olanlar varken) bizden hiçbir kişinin malının yetecek
kadarından fazlasını tutmak (ve ihtiyaç sahiplerinden gizlemek) hakkının olmadığını anladık.7

Mü’min artanı vermekle öğütlenmiştir
Nisab miktarı mala sahip olan mü’minin İslâm Dîni’nin belirlemiş olduğu hakları tutması ve gizlemesi
haramdır.
Bu hakları ödeyenlerin daha çok vermeye çalışmaları ise öğütlenmiştir ve mü’min için ideal olandır.*
Ebû Said ve diğer sahâbîlerin anlayışı bu ideal seviyeyi ölçü almış olmalarındandır.
Mü’minlerin özellikle yolculuk, kıtlık ve yaygın işsizlik dönemlerinde bu ideal seviyeye ulaşmak için, gayret
sarfetmelidirler.
En değerli sadaka hangisidir?
Ebu Hüreyre (R.)’den…
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordu:
- Ey Allah’ın elçisi! Sevabı en büyük sadaka hangisidir?
- (En değerli ve sevaplı sadaka) sıhhatli ve ihtiraslı olup, fakirlikten korktuğun ve zengin olmayı da
arzuladığın bir durumda iken verdiğin sadakadır.
(Sadaka vereceksen durma ver.) Can boğaza gelip de şu kadar mal falana, şu kadar mal filana (verin) diyerek
vasiyet edeceğin zamana kadar (sadakayı) erteleme. (Zira can boğaza gelince) mallar varislere intikal etmiştir.8

En güzel amel bizzat yapılandır
İnsanın en güzel ameli bizzat yaptığıdır. Ölüm hastalığına yattıktan sonra kişi ancak malının üçte biri üzerinde
geçerli olabilecek vasiyet yapabilir. Vasiyeti varisleri tarafından yerine getirilse bile bizzat verdiği gibi sevab
alamaz.
Kaldı ki ölüm döşeğinde iken bizzat verdiği bile hayatın içinde iken verdiğine eş değerde değildir.
Bu gerçeği Peygamber’imiz şöyle açıklıyor:
“Kişinin hayatını yaşarken verdiği bir birim sadaka, ölüm döşeğinde iken verdiği yüz birim sadakadan daha
hayırlıdır.”*
Fakirin gücü ölçüsünde verdiği sadaka

Ebu Hüreyre (R.)’den:
O, Allah’ın Resûlüne (S.) sorduğu soruyu ve aldığı cevabı şöylece anlatıyor.
- Ya Resûlellah! En faziletli sadaka hangisidir?
- (Gizlice verilen sadaka ile) fakir’in gücü ölçüsünde verdiği sadakadır. (Ya Ebu Hureyre!) Sen vermeye
bakımı ile sorumlu olduklarından başla.9

Akrabaya vermek daha sevaplıdır
Kişi zekâtını ana-baba-dede-çocuk ve torun gibi usûl ve furâ’a veremez. Ancak zekâtın dışında vereceği
sadakalara, yapacağı maddî yardımlara bunlardan başlaması ve kardeş-amca-dayı-hala-teyze ve yeğenlere öncelik
tanıması dînimizin tavsiyesidir ve sevabı bir misli daha fazladır.
“Akraba” bölümündeki sadaka hadîslerine bakınız.
Bir, yüz bini geçebilir
Ebu Hüreyre (R.) rivayet ediyor:
Allah’ın Resûlü (S.) (sadakalarla alâkalı bir öğütlerinde) şöyle buyurdu:
- (Bazen) bir lira, yüz bin lirayı geçer; daha çok sevap kazandırır.
Sahâbîler (hayret ederek) sordular:
- Bu nasıl olabilir ya Resûlellah!
- Şöyle olur; kişinin iki lirası vardır. Bunun birini çıkarır ve onu sadaka verir. (Diğer) bir kişinin de pek çok
malı (ve parası) olur ve bu malından yüz bin liralık cüz’i bir miktarını alır ve onu sadaka verir.
(İki lirası olup da birini verenin biri, böylece milyonları olup da yüz binini verenin yüz binini geçer.)10
En şerli kişi, varken vermeyendir

İbn-ü Abbas’tan… (R.)
Hz. Peygamber (bir sohbetleri sırasında sahâbîlere şöyle) buyurdu:
- Size insanların en şerlisini tanıtayım mı?
(Sahâbîler tarafından;
- Tanıt Ya Resûlellah! denildi.)
Allah’ın Resûlü şu açıklamayı yaptı:
- Bu şerli kişi (gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu bildiği bir kişi tarafından kendisinden) Allah’ın adı aracı
kılınarak bir şey istendiğinde (vermeye gücü ve henüz vermediği zekâtı da varken) O’nun rızası için
vermeyendir.11

Üzerinde haklar varken vermeyen şerlidir
Mü‘min kişi Allah için her istenildiğinde vermediğinden şerli olmaz. Şerli kişi başta zekât olmak üzere üç
numaralı hadîsin izahında açıklanan hakları ödemeyendir. Allah bilir hadîsimiz bunu açıklamaktadır.
En çok zarara uğrayacaklar malları çok olanlardır

Ebû Zer (R.) anlatıyor.
Kâbe’nin gölgesinde oturuyorken Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) yanına vardım. Beni görünce şöyle buyurdu:
- Kâ’be’nin Rabbi olan Allah’a andolsun; onlar en çok zarara uğrayacaklardır.
(Anlamadığım için) sordum:
- Anam-babam uğruna fedâ olsun (Ya Resûlellah!) En çok zarara uğrayacaklar kimlerdir?
- Onlar malları çok olanlardır. Onlar içinde şöylece ve şöylece, önünden, arkasından, sağından ve solundan
verenler, ancak onlar zarara uğramayacaktır. Onlar da ne kadar azdır!12
Ne biliyorsun Cennetlik olduğunu?
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Ashâb-ı Kiram’dan bir zat vefat etti. (Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bulunduğu bir toplulukta) bir sahâbî, (ölen
mü’min hakkında):
- (Gireceği) Cennet’le mutlu olsun, deyiverince, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Sen biliyor da mı (konuşuyorsun? Ne biliyorsun onun Cennet’lik olduğunu?) Belki de O, kendisini
ilgilendirmeyen konularda yalan ve gıybet gibi sözleri konuşmuş, vermesi mal varlığını azaltmayacak (zekât,
nafaka, fitre gibi malî)vazîfeleri yapmakda cimrilik etmiştir (de Cennetlik olamamıştır.)”13
Kişinin Cennetlik olduğu kesinlikle bilinemez

Bu hadîste hiçbir kimsenin kesinlikle cennetlik olacağının bilinemeyeceğine dair bir işaret var olduğu gibi,
haram kılınmış sözlerin ve cimriliğin ebedi saadetimizi erteletecek- engelleyecek günahlar olduğuna da işaret
vardır.
Zekâtsızlık kuraklık sebebidir
(Tabîatta ve insanın vücud yapısı üzerinde geçerli olan sebeb-netice kanununun rûhî ve sosyal hayat için de
geçerli olduğunu açıklayan bir hadîslerinde) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Beş (ilahi ceza), beş (isyan)a karşılıktır.
Sahâbîler sordu:
- Beş (isyan)a karşılık, beş (ceza) nedir ya Resûlellah?
Şöyle buyurdular:
Bir topluluk Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlı kalarak yaşamak taahhüdünü bozarsa Allah onların
düşmanlarını onlara musallat eder. (Düşmanları da ellerindeki maddî ve mânevî bütün varlıklarını zapt ederler.)
Bir topluluk Allah’ın indirdiği (sosyal, iktisadî, hukuki ve ahlâkî) kanunları tatbik etmezse onların arasında
fakirlik yaygınlaşır.
Zina ve homoseksüelliğin yaygınlaşarak açığa vurulduğu toplumda (akli hastalıklar ve) ölüm oranı artar.
Ölçü (ve tartıda) adaleti çiğneyen topluluğa yer bitkileri kısılır ve onlar kıtlığa uğratılır.
Zekâtını vermeyen topluluğa ise yağmur yağdırılmaz, (onlar kuraklığa bırakılır. Eğer hayvanlar olmasa onlara
hiç mi hiç yağmur yağdırılmaz.)14

Her sebeb-netice ilişkisini kavrayamayabiliriz
Tabîatta ve insanın maddî yapısı üzerinde sebeb-netice kanunu hakimdir. Zuhur şekli pek çok olan bu umûmi
kanunu koyan Allah’tır.
Allah dilediği ve dilediği şekilde düzenlediği için bulut yağmura, tohum bitkiye, döllenme yavrulamaya
sebebtir. Bu sebeb netice ilişkisini müşahede edebildiğimiz için kabul ediyoruz.
Peygamber’imizin yukarıdaki hadîsimizde ve benzeri hadîslerde açıkladığı sebeb-netice alâkasını ise kafa
gözü ile müşahede edemediğimiz için kavrayamıyoruz.
Aslında sebeb-netice münasebetlerinin cereyan ettiği eşyadaki bütün ilişkileri tesbit edebilmiş değiliz. Bu
sebeble Peygamberimizin Allah’ın kendisine bildirdiği için bildirebildiği manevî gibi görülen sebeblerle maddî
neticeler arasındaki bağlantı gerçeğini kavrayamamamız normaldir. Kaldıki aşkla cinnet, üzüntü ile ülser ve bir
çift sözle cinayet arasında sezinleyebildiğimiz fakat tam bir açıklık getiremediğimiz türden, bize göre karmaşık
pek çok sebeb-netice ilişkisi önümüzde çözüm beklemektedir.
Netice olarak deriz ki; biz mü‘miniz. Rûhî ve içtimaî hayatımız üzerindeki müesseriyeti Kur’ân ve Sünnetle
açıklanan sebeb netice münasebetlerinin gerçekliğini –mevcut bilgilerimizle kavrayamasak da- kabûl ederiz.
Hakiki yoksul kimdir?
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Hakiki yoksul kişi, durmadan dolaşıp ihtiyacını arz ederek insanlardan isteyen ve onların da bir iki lokma
veya bir iki hurma ile savdığı asalak bir kişi değildir.
Sahâbîler sordular:
- Peki, hakiki yoksul kimdir ya Resûlellah?
- O, ihtiyaçlarını karşılayacak mal varlığını bulamayan, fakat insanlardan da bir şey istemeyen, (istemediği
için de) hali bilinerek yardım olunmayan kişidir.”15

Yan geliri olmayan çok çocuklu işçi-memur yoksuldur
Bu hadîs bize ihtiyacını arzetmeyen, arzetmediği için de hali bilinerek yardım yapılamayan insanların hakiki
yoksul olduğunu açıklarken bu gibi yoksulların araştırılarak yardım yapılması lüzumunu da öğretmektedir.
Yardım isteyen insanlara hoşgörülü davranmalıyız. Ancak kanaatkâr davranarak sıkıntılarını sinesine gömen
fazîletli insanları da araştırmalıyız. Kaldı ki araştırmaya da pek gerek yoktur. Zira çevremizde gelirleri sabit olan
ve gayr-i meşru gelirleri de bulunmayan nice çok çocuklu aileler vardır ki geçim sıkıntısı çektiklerini anlamak
için derin derin düşünmeye veya kehanette bulunmaya ihtiyaç yoktur.
Kim Zekât alamaz
Abdullah İbn-ü Mesud (r.a.) rivayet ediyor:
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Yetecek kadar mal varlığı varken dilenen kişi, dilendikleri tırnak yara-beresi şeklide (yüzüne vurmuş olduğu
halde) Kıyamet gününde (Allah’ın huzuruna) gelecektir.
Ashâb-ı Kiram tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! (S) ona yetecek miktar ne kadardır?
- Elli derhim (147 gram gümüş) veya o değerde (22 gram) altındır.16
Aslî ihtiyaçları dışında 147 gr. gümüş değerinde para-mal varlığı olan Zekât
alamaz
Ev, ev eşyası, yazlık-kışlık elbise ve sanat aletleri gibi şahsı ve bakımı ile mükellef olduğu aile fertleri için aslî
ihtiyaçlarını sağlamış bulunan kişi 585 gr. gümüşe veya 85 gr. altına veya bunlara eş değerde nisab miktarı paramal varlığına sahip olur da bu varlığı üzerinden bir yıl geçerse zekât vermekle mükellef olur.
Acaba aslî ihtiyaçlarını sağlamış olsa da, nisab miktarı mal varlığı olmayan kişi günaha girmeksizin zekât
alabilir, insanlardan yardım isteyebilir mi?
Hadîsimiz bu soruyu cevaplandırmaktadır.
Eğer para-mal varlığı 147 gr. gümüş veya 22 gr. altının değerinin altına düşerse günaha girmeksizin zekât
alabilir, yardım isteyebilir. Ne varki sabredici fakirlerin yüksek derecelerine ulaşmak isteyen müslüman aşağıdaki
hadîsin sunduğu takva ölçüsüne göre davranmalıdır.

Sabah-Akşam karnını doyuracak malı olanın dilenmesi haramdır
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Kendisine yetecek kadarı varken (mal çoğaltmak için) dilenen kişi ancak (azaplanacağı cehennem) korlarını
arttırmış olur.
Sordular:
- Ya Resûlellah! Kişiye yetecek miktar ne kadardır?
- Onu sabah akşam doyuracak miktardır.17
Varisin malı mı kendi malın mı?

Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (yüce sahâbîlere) sordular:
- Hangi birinize varisinin malı kendi malından daha değerlidir?
- Ya Resûlellah! Şüphesiz her birimize, ancak kendi malı daha kıymetlidir.
- (İyice biliniz ki,) kişinin gerçek malı, ölümünden önce muhtaç fertlere ve topluma yararlı müesseselere
verdiği (ve ahiret hayatında mükâfatını göreceği) maldır.
(Ölümünden) sonraya bırakacağı mal ise varisin malıdır.18
Kadın kocasının malından ancak onun izni ile verebilir
Ebu Umame (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Allah bütün hak sahiplerinin hakkını verip, belirlemiştir. Varis için (oran belirleyici) vasiyete gerek yoktur.
(İyice biliniz ki;) kadın kocasının malından ancak onun iznini alarak verebilir.
(Bu açıklaması hayret uyandırdı da) soruldu:
- İzin almadan yiyecek bir şey de mi veremez.
-Yiyecek bir şey de veremez. Zîra yiyecekler, mallarınızın en değerlisidir.”19
Haramdan kazanılandan makbul sadaka olmaz
“Hz. Cabir (r.a.)’den:
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) alkollü içkilerin ticaretinin haram kılındığını açıkladı. (Bu ilahi yasağı öğrenen) bir
A’rabî ayağa kalktı ve şöyle sordu:
- Ben içki ticareti yapan bir adamdım. İçki ticaretinden (çok) mal kazandım. (Zekât, sadaka ve Hac gibi
amellerle) Allah’a itâat yolunda harcamada bulunsam, bu mal(dan harcamalarım ahiretim için) bana fayda
sağlar mı?
Allah’ın Resûlü (bu suali şöyle) cevaplandırdı:
- Allah, ancak halâl yollardan kazanılmış tertemiz kazançlardan yapılacak hayırları, kabul eder.”
Yüce Allah (c.c.) da Peygamber’inin (cevabını) doğrulamak için Maide Sûresi’nin yüzüncü âyetini vahyetti:

“(Ey Peygamber!) söyle:
Pis’in çokluğu hoşuna gitse bile, pis ile temiz (haram ile halâl) bir olmaz. O halde ey akıl sahipleri; (Haramlar
hususunda) Allah’ın yasaklarına aykırılıktan korunun ki kurtulasınız.”20
Haramdan kazananların sevapları giderilecektir
Ebû Ümametül-Bahili (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) bir öğütlerinde şöyle buyurdu:
Kıyamet gününde, beraberlerinde Tihame dağının benzerlerinin büyüklüğünde sevapları bulunan bir takım
insanlar getirilecek, Allah’ın huzuruna çıkarıldıklarında Allah onların bütün sevaplarını giderecek, sonra da
onlar Cehennem’e atılacaklardır.
Sahâbîler tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! Nasıl ve niçin bu sonuçla karşılaşacaklar?
Allah’ın Resûlü şu açıklamada bulundu:
- (Evet) onlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekât verirler ve Hac’ca giderlerdi. Fakat önlerine haram
(kazanç fırsatları) çıktığı zaman da ona yapışırlardı. (Toplum haklarına tecavüz ederek haram yollarla
kazandıkları, haramla vücutlarını besledikleri ve haramdan kazandıkları ile zekât verdikleri ve Hac’ca gittikleri
için) Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır.”21
Fakir aldığı zekâttan hediye verebilir
Hz. Enes (r.a.)’den
“Hz. Peygamberin sofrasına et(li bir yemek) getirildi. Allah’ın Resûlü (s.a.v.) sordu:
- Bu nedir? (Nereden geldi?)
- (Aişe’nin hizmetçisi) Berire’ye sadaka olarak verildi, dediler.
Bu bilgiyi alan Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- O halde yiyebiliriz. Zira bu yemek Berire’ye sakadır, bize de (onun tarafından verilmiş) hediyedir.”22
Fakirin aldığı zekâttan verdiği hediye yenilebilir
Allah’ın Resûlü’ne ve mensup olduğu Haşim oğullarına zekât ve sadaka haram kılınmıştır. Bu sebeble
Peygamberimiz zekât veya sadaka olarak verileni almaz, yemez ve kullanmazdı.*
Evinde bulunmadığını bildiği et yemeğinin durumunu bunun için soruşturmuştur.
Bu hadîs bize şu hususu da öğretmektedir. Bir fakire zekât veya sadaka olarak verilen mal artık onun malıdır.
Fakir aldığı bu maldan diğer bir kişiye hediye verebilir.
Bu sebeble kendisine zekât ve sadaka malı haram kılınan zengin fakirin hediye ettiği malı yiyebilir, giyebilir
ve kullanabilir.

Hac

Allah’ın Kitabı’ndan:
“İnsanları hacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen çeşitli vasıtalarla
sana varsınlar.
Böylece onlar dünyada ve âhirette yararlanacakları menfaatlerini görsünler ve belli günlerde,
Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği ot yiyen dört bacaklı hayvanları kurban ederken, Allah’ın
adını ansınlar. Siz de onlardan yeyin, yoksula ve fakire yedirin.”*
Hac 27-28.
Hac size farz kılındı
Ebu Hüreyre (r.a.)’den...
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) bize hitap ederek şöyle buyurdu:
- Ey insanlar!
Allah haccı size farz kıldı. Hac yapın.
Sahâbîlerden biri sordu:
- Ya Resûlellah! Her sene mi (Hac yapmak bize farz kılındı?)
Allah’ın Resûlü bu suale cevap vermedi. Sahâbi sualini üç defa tekrarlayınca şöyle buyurdu:
Evet (her yıl farz kılındı) deseydim, (her yıl) farz olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz. (Bunun için de
azaba uğrardınız). Size açıklamadığım hususlarda beni kendi halime bırakın. (Üzerime varıp beni cevaba
zorlamayın.)
Sizden önceki topluluklar çok sual sormaları ve peygamberleriyle ayrılığa düşmeleri sebebi ile yıkıma
uğradı.1
Hac için acele edilmelidir
İslâm binasının beş temelinden biri olan Hac Allah’ın Al-i İmran Sûresinin 97. âyeti ile mü’minlere farz
kıldığı bir ibâdettir.
İslâm âlimlerinin çoğunluğuna, özellikle Hanefi mezhebi müctehitlerine göre hac şartlarının gerçekleştiği ilk
yılda yapılması vâcib olan rûhî, malî, bedenî bir vazîfedir.*
Hac, mü’min fertleri günahlardan arındıracak, âhiret şuuru ve sevdasıyla kuşatacak, müslüman ülkeleri de
siyasî birliğe, iktisadî ittifâka ve kültürel kaynaşmaya yöneltecek ilâhi ve evrensel bir kurumdur.
Faniliğin karanlıklarından ebedîliğin nûruna çıkaran ihramı ile, İslâm Dîni üzerinde yaşanacağının taahhüdü
olan telbiyesi ile, mahşeri ve muhakemesini andıran vakfesi ile, kulluk imzası olan kurbanı ile, şeytanlarla birlikte
bütün kötülükleri ve kaynaklarını kınamak olan şeytan sembollerini taşlaması ile, İslâm dışı düşünce ve duyguları

koparıp atmak olan saç kesmesi ile ve dîn gerçeği etrafında pervaneleşmeyi remzeden tavafı ile Hac, ancak
yapıldığı ve yaşandığı zaman kavranacak bir ibâdettir.
Haccın İslâm Dîni’ndeki önemini yüce Peygamberimiz-önderimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle
açıklamaktadır:
“Hac farîzasını yerine getirmek için tam anlamıyla acele ediniz. Zira sizden biriniz başına ne geleceğini
bilmez.”**
“Bir kimse yemek-içmek ve gidip gelmek masraflarına gücü yetip de Hac farizasını ifâ etmezse, onun Yahudi
veya Hristiyan olarak ölmesine engel yoktur.” ***
Hac kime farzdır?

Allah (c.c.) şöyle buyurdu:
“Hac’ca yol bulabilen insanlar için O’nun evi (Kâbeyi) ziyaret etmek Allah’ın yüklediği bir görevdir…”
(Hac’cın farziyetini bildiren Al-i İmran Sûresinin bu âyeti inince Ashâb-ı Kîram tarafından âyetle ilgili olarak
Allah’ın Resûlü’ne şöyle) soruldu:
- Hac’cın yapılabilmesi için gerekil olan “yol bulabilmek” şartı nedir, (açıklar mısınız Ya Resûlellah?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- “Yol bulabilmek” (kişinin nefsi ve geride bıraktığı ailesi için) yiyecek ile (kendisini götürüp getirecek) binek
(vasıta bulabilmesi) dir.
(Bu iki ihtiyacı karşılayacak mal varlığı veya parasının olmasıdır).”2
Hac Cennet’e yaklaştırır
Süveyd İbn-ü Hacir (r.a.) dayısının şöyle rivayet ettiğini anlatıyor:
“Arafat ile Müzdelife arasında Hz. Peygamber’le (s.a.v.) karşılaştım. Devesinin yularına yapışarak şu ricada
bulundum.
- Ya Resûlellah! Beni Cennet’e yaklaştıracak ve beni Cehennem’den uzaklaştıracak (ameller) nelerdir (Bana
öğretir misiniz?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Allah’ı yemin ederim ki, sen meseleyi özetleyerek (sordun.) Fakat (pek) büyük bir gerçekten, kelimelerle
izahı uzun bir hakîkatten söz ed(erek cevap iste)din. (O halde iyi dinle:)
- Beş vakit namazı kıl, (farz olduğunda) zekâtı ver. Kabe’yi hac et ve bir de insanların sana yapmalarını
sevip-istediklerini onlara karşı yap, insanların sana karşı yapmalarını sevip-istemediklerini de onlara karşı
yapma.
(Öğreneceğini öğrendin. Artık) devenin yularını bırak bakalım.”3
Önce borcunu öde

Ebu Hüreyre (r.a.)’den…
“Bir adam Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! Hac yapmak bana farz oldu. Ancak borcum da var. (Ne buyurursun?)
- (Önce) borcunu öde.”4
Önce nefsin için hac yap
İbn-ü Abbas (r.a.v.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.), bir adamın “Lebbeyk an şübrüme” diyerek telbiyede* bulunduğunu işitti. (İlgilendi
de adama) sordu:
- Şübrüme kimdir?
- Kardeşimdir… Ya Resûlellah!
- Peki sen kendi adına hac yaptın mı?
- Hayır (Yapmadım, Ya Resûlellah!)
- Önce nefsin için hac yap. Sonra da Şübrüme için yap(arsın.)”5
Karına yetiş ve onunla hac yap
İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle emir buyurdu:
- (Gerektiği zaman mü’min) kişi ancak ve ancak yanında mahremi bulunan kadınla bir arada bulunsun.
(Yanında mahremi bulunmayan kadınla bir arada yalnız kalmasın.)
Allah’ın Resûlü’nü (s.a.v.) dinleyen bir sahâbî ayağa kalktı ve şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Karım hac yapmak için (yanında bir mahremi olmaksızın yalnız yola) çıktı. Ben de şu şu
askerî sefer için orduya yazıldım. (Şimdi ne yapmamı emir buyurursunuz?)
- Hemen yola çık. (Karına yetiş ve) Onunla hac yap.”6

Mahremler ve namahremler kimlerdir?
Ana-baba, kardeş-kız kardeş, amca-hala, dayı, teyze, kardeş ve kız kardeş çocukları gibi kendileriyle ebediyen
evlenilemeyecek olan akraba fertlerinin her birine mahrem denir.
Namahrem; mahremin zıddı olup kendileri ile evlenmekte dînî bir mahzur (sakınca) bulunmayan her bir kişi
için kullanılan bir tabîrdir.
Umre yapman hayırlıdır

Cabir İbn-ü Abdullah’dan… (r.a.)
“Bir Arabi Allah’ın Resûlüne (s.a.v.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! (Bana Umrenin hükmünü bildirir misiniz?) Umre vacip midir?
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu açıklamayı yaptı:
- Hayır, vacip değildir. Fakat Umre yapman senin için çok hayırlıdır; (pek çok sevaba ermene vesiledir.)”7
Umre nedir?
Umre, “küçük hac” ismi de verilen ve sünnet-i müekkede olan bir ibâdettir.
Hac günleri olan arefe günü ve kurban bayramının dört gününde yapılması mekrûh ise de yılın her gününde
yapılabilir.
Umre ihrama girerek Kâbeyi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında Sa’y edip saçların bütününü veya bir
kısmını traş etmekten ibarettir.
Hac ile Umre arasındaki ana farklar haccın ancak açıklanan hac günlerinde yapılabilmesi, ihram, tavaf, sa’y ve
traşın yanı sıra Arafat ve Müzdelife vakfelerini, şeytan sembollerini taşlamayı ve kurbanı ihtivâ etmesidir.
Biz kadınlar cihad yapmayacak mıyız?

Hz. Âişe (r.a.) Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! Biz cihadı amellerin en değerlisi olarak görüyoruz. (Böyle iken) biz cihad yapmayacak
mıyız?
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Hayır. (Yapmayacaksınız. Ama bilmelisiniz ki sizin için) cihadın en değerlisi şartlarına uygun, kabul olunur
hac (yapmak)dır.
Hz. Âişe validemizin:
- Ya Resûlellah! Kadınların cihad görevi var mıdır, şeklindeki sualini de Allah’ın Resûlü şöylece
cevaplandırmıştır:
- Evet vardır. Fakat onlara silahlı çatışması olmayan cihad; Hac ve Umre yapmak (cihadı) vardır.8

Umre ve Hac niçin kadın için cihaddır?
Silâhlı savaş manasına cihad, erkeklere farz kılınmıştır. Ancak kadınların geri ve özellikle sağlık
hizmetlerinde istihdam olunmaları caiz olup, Peygamber’imizin tatbikatı ile sabittir.
Hac ve Umrenin kadınlar için cihad sevabına erdirecek bir amel olması, husûsiyle onlar için güçlüklerle dolu
birer ibâdet olmalarındadır.
Ticari amaçla da gitsen hacı olursun

Ebû Umâmetüt-Teymî (r.a.) anlatıyor:
“Ben Hac Yolu’nda ücretle adam taşıyan bir kişi idim; (Alâkalı olduğum) insanlar (bana) sen (ticarî bir
amaçla Mekke’ye gidiyorsun, bu sebeble) hacı olamazsın, diyorlardı.
Ben de karşılaştığım İbn-ü Ömer’e bu meseleyi sordum.
O da bana sordu:
- Sen ihrama giriyor, telbiye (duasını) yapıyor, Kâbe’yi tavaf ediyor, Arafat(ta vakfeye duruyor, ve ora)dan
(Müzdelife’ye, Müzdelife’den de Mina’ya) iniyor, (şeytanların sembollerini) taşlıyor musun?
Ben de:
- Evet, (bütün bunları yapıyorum) dedim.
Bu cevabım üzerine:
- Sen hacı olursun, dedi ve şu hadîsi rivayet etti.
Mü’min bir adam (senin bana sorduğun) bu meseleyi Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu. Fakat O sorulanla
ilgili (bir açıklamada bulunmayıp) sükût buyurdu.
Sonra da Bakara Sûresinin 198. âyeti nazil oldu:
“(Ticarî atılımlarla) Rabb’inizin lütfunu aramanızda sizin için bir günah yoktur…”
Allah’ın Resûlü soruyu yönelten adama haber saldı. (Gelince de) ona indirilen âyeti okudu ve de şöyle
buyurdu:
- Sen hacı olursun.”9

Hacca görevli olarak gidenler
Tarihi asırlarda develerle, devrimizde de kara, deniz ve hava yolu ile Hacc’a yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.
Ticarî amaçlarla yapılan bu taşımacılıkla ilgili organizasyonlarda onbinleri aşan mü‘min görev almaktadır.
Ücretli görevli olarak Mekke’ye gelen ve hizmetini sürdürürken farzları ve vâciplerini yerine getirerek hac
yapan bu mü’minler hacı olabilirler mi yoksa olamazlar mı?
Hadîsimiz Haccın Kâbe’yi tavaf, Arafatta vakfe gibi farzlarını, ihramlanma ve şeytan sembollerini taşlama
gibi vâciblerini yerine getiren mü‘minlerin diğer mü’minler gibi hacı olacaklarını açıklamaktadır.
Zilhicce ayının Arefe’den bir önceki Terviye adı verilen sekizinci gününden Kurban bayramının dördüncü
günü akşamına kadar yalnız zaruri gıda maddeleri üzerinde alış-veriş yapılarak nefsi ibâdete vermek, kafayı ve
kalbi meşgul edecek, ihlası törpüleyecek meşguliyetlerden kaçınmak haccın manevî feyzinden daha çok
yararlanmak için gereklidir.
Ancak mezkûr günler dışında her bir mü’minin alarak ve satarak yararlanmak istemesi Allah’ın muradıdır.
Zira Yüce Allah Hac Sûresinin 28. âyetinde “(İnsanlar Hacca gelsinler de) kendileri için (çeşit çeşit) faydaları
görsünler…” buyurmaktadır.
Bu ilahî buyruktan ilham alarak her yılın hac mevsiminde Mekke’yi İslâm ülkelerinde üretilen maların teşhir
ve mubadele olunabileceği bir fuar, İslâmın ülkelerinin geleceği ile alâkalı kararların alınabileceği siyasî bir
merkez, dînî ilimlerin ve müsbet bilimlerin her dalındaki yeni çalışma keşif ve nazariyelerin teati edilebileceği bir
ilim beldesi haline getirmek mü’minlerin özellikle müslüman yöneticilerin temel görevleridir.

Bir tavsiye
Burada bilvesile aşağıda isimleri verilen Hacla ilgili kitapcıklarımızın okunmasını tavsiye ederiz.*
1- Yorumları ve Duâlarıyla Hac ve Umre
2- Allah’ın Resûlü’nün Dilinden Hac ve Umre’nin Fazîletleri
3- Allah’ın Resûlü’nün Veda Haccı
4- Hac Yüceliğe Çağrıdır
5- Kutsal Yolcuya Bilgiler/Uyarılar

Kurban

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.”
Kevser Sûresi, âyet 2
Kurbanın her bir kılı için sevap vardır
Hz. Zeyd ibn-ü Erkam (r.a.) rivayet ediyor:
“Ashâb-ı Kiram sordular:
- Ya Resûlellah! Nedir bu kurbanlıklar? (Niçin kurban kesmekle emrolunduk?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Kurban babanız Hz. İbrahim’in uyguladığı bir ibâdet’tir.
(Kurban kesiniz.)
- Peki Ya Resûlellah! Kurban kesme ibâdetinde bize sevap var mıdır?
- (Elbette vardır.) Her bir kılı için bir birim sevap vardır. (Her birim sevap da on katı artırılır.)
- (Kılı olan hayvan için böyle,) ya yünü olan hayvanın her bir tüyü için…?
- (Koyun gibi) yünü olan (hayvanın) her bir tüyü için de bir birim sevap vardır.”1

Kurbanlarımız Allah’ın huzuruna gelecek
Şartları gerçekleştiğinde Allah’ın rızasını kazanmak için kurban bayramının ilk üç günüde kurban kesmek
ibâdettir.
Hadîsimizde açıklandığı üzere kurban pek çok sevab kazandıracak bir ibâdettir. Çünkü, sosyal dayanışma
aracıdır.
Kurban, Hanefi mezhebi bilginlerine göre zenginlik (nisap) şartları oluşmuş mü’minlerin malında toplumun
muhtaçları için belirlenmiş vacib bir haktır.
Kurban kesmek ibâdetinin önemini Peygamberimiz şöyle açıklıyor:
“İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel-ibâdet
yapmadı.
Kurbanlarınız, Kıyamet Gününde boynuzları, tırnakları ve kılları ile (Allah’ın huzuruna) gelecek…
(Çok iyi biliniz ki) Kurbanlarınızın kanı yere düşmeden (Kurban ibâdetiniz) Allah (katında varacağı mekâna)
yükselir. Bu sebeble kurban kesmeyi yürekten isteyin.”
“Kurban kesecek malî gücü olup da Kurban kesmeyen kişi bizim câmimize yaklaşmasın.”*

Kurbanla ilgili bazı önemli bilgiler
“Kurban, beş yaşını bitirmiş deveden, iki yaşını ikmâl etmiş sığırdan; bir yaşını tamamlamış koyun ve keçiden
olur. Koyun ve keçi bir kişiden; deve ve sığır, yedi kişiden kurban olur. Ancak, o yedi kişinin kurban niyetinde
ittifakları şarttır. Kurban edilecek hayvanlar, vücutça sağlam; gürbüz ve arızasız olmalıdır. Bir veya iki gözü
olmayan kör; boynuzu, kulağı kökünden veya yarısından fazla kopmuş; dişlerinin çoğu dökülmüş; kesilecek yere
kadar yürüyemeyen topal; sürüyü takip edemeyecek derecede zayıf hayvanlardan kurban olmaz. Uyuz vesaire
gibi hastalıklar dolayısıyla bir deri bir kemik kalmış hayvanlardan da kurban caiz değildir.
Kurbanlar, sağlam alınıp elimizde arızalanmış bulunursa zenginler için başka bir hayvan almak lazımdır.
Hayvanı değiştirmeye gücü yetmeyen fakirlere, ellerindeki arızalı kurban kâfidir.”
Nefsi müdafaa uğrunda ve saldırıya uğrayan vatanını koruma yolunda öldürme mecbûriyetinde kalabilecek
insâna eğitim kazandırması yanısıra Allah’ın Resûlü’nün uygulamasına uygunluğu sebebiyle kurbanlık bizzat
kesilmelidir. Kadınlar da kurbanlarını kendileri kesmelidir. Sahabî Ebû Mûsel-Eş’ari, kızlarına kurbanlarını
bizzat kendi elleriyle kesmelerini emrederdi:** Ancak kişi bizzat kesemiyorsa vekâlet verip kestirebilir.
Kurban kesilirken şöylece tekbîr getirilip dûa edilir:
Bismillah. Allahu Ekber
Allah’ım Bu kurbanlık hayvan senin bize verdiğin bir nimettir. Rızan için Sana sunulmuştur. Kurban
ibâdetimi kabul et.
Kurbandan üç günlük et ayırın

Ekve’ Oğlu Seleme (r.a.) rivayet ediyor:
“(Geçim sıkıntısı çekilen bir senenin Kurban bayramında) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle emir buyurdu:
- Kurban kesenleriniz kendi evlerine üç gün yetecek kadarından fazla kurban eti ayırmasınlar.
(Bu emri tatbik eden mü’minler) bir yıl sonra (ki Kurban bayramında) sordular:
- Ya, Resûlellah! Bu sene de geçen sene yaptığımız gibi mi yapalım?
Hz. Peygamber de şöyle buyurdu:
- Geçen yıl halkta geçim sıkıntısı vardı. Bu sebeble o yılda onlara (daha çok) yardımcı olmanızı istemiştim.
(Fakat bu yıl durum oldukça iyidir.) Şimdi yiyin (fakirlerinize, komşularınıza ve misafirlerinize) yedirin. (Bir
miktar da) kendinize ayırın.”2

Sosyal şartları değerlendirmek
Yaşadığımız hayat şartları içerisinde husûsiyle sabit gelirli olan işçi ve memurlarımızın geçim sıkıntısı
çektikleri ve yeterince et alıp yiyemedikleri bir hakîkattir.
Bu şartlar devam ettiği sürece, yıl boyunca et alıp yiyebilen mü’minlerin kestikleri kurbanın etlerinden
kendilerine üç gün yetecek kadarından fazla ayırmamaları gerekir. Böylesi uygulama hadîsimiz çizgisinde
vardığımız kanaate göre Hz. Peygamber’in sünnetine ve kurbandaki sosyal yardımlaşma gayesine daha uygundur.

Yemin ve Çeşitleri

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Allah’ı, yeminlerinizden dolayı iyilik etmenize, (fenalıktan) sakınmanıza ve insanların arasını
bulmanıza engel yapmayın. Allah (her şeyi) hakkıyla işitici, gerektiği şekliyle bilicidir.”
Bakara 224.
Sporcuların yemini lağivdir
Hasan b. Ebûl Hasan (r.a.) anlatıyor:
Sahâbîlerinden biriyle birlikte Allah’ın Resûlü atış yapan bir okçular grubuna uğradı. (Bu sırada) okçulardan
biri (bir diğer okçuya):
- Allah’a yemin ederim ki ben hedefi vurdum. Allah’a and olsun ki sen isabet ettiremedin, diyerek yemini
bastı.
Yemini işitince beraberindeki sahabî:
- Ya Resûlellah! Adam gereksiz yemin etmekle günahkâr oldu, deyiverince Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Hayır, okçuların yemini bir lağivdir. Bu tür yeminden ötürü ne keffaret ne de ceza/azap vardır.1
Lağiv yemînde keffaret ve azab yoktur
Yemîn bir işi yapmak veya yapmamak için iradeyi kuvvetlendirmek veya söylenecek sözü pekiştirmek için
Allah adına yapılan and’dır.
Peygamberimiz çoğunlukla “Canım kudret ve tasarrufu altında olan Allah’a yemin ederim.” veya “Kalpleri
dilediği yöne çeviren Allah’a yemin ederim.” şeklinde yemîn ederlerdi.*
Yemînler üç kısma ayrılır:
Bunlardan biri hadîsimizde geçen yemîn türünden yemînlerdir ki bunlara yemîn-i lağiv denir.
Yemîn-i Lağiv: Dil sürçmesi sonucu yapılan ve yemîn kasdedilmeyen yemînlerle doğru olduğu inancıyla
yapılan yemînlerdir. Bu gibi yemînlerden ötürü keffaret olmadığı gibi ceza/azab da yoktur.
Yemin-i Münakidi hayırlara engel kılmayın

Avf İbn-ü Malik babasının anlattığını rivayet ediyor:

“Allah’ın Resûlü’ne (giderek içimde ukde olmuş hususu şöylece dile getirip) sordum:
- Ya Resûlellah! Amcamın bir oğlu var. (İhtiyacım olduğunda) ona gidiyor ve ondan yardım istiyorum fakat o
bana vermiyor, üstelik gelip gitme ve hatır sorma şeklinde alâka da göstermiyor.
Sonra bana ihtiyacı oluyor ve bana gelerek benden yardım istiyor. Ben de ona yardım etmeyeceğime ve ilgi
göstermeyeceğime yemin ettim. Ne buyurursunuz?
(Evet böyle sordum.) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) de bana:
- (Yeminimi bozarak yardım etmemi ve alâka göstermemi ve böylece) daha hayırlı olanı yapmamı sonra da
yeminimin keffâretini ödememi emir buyurdu.”2
Yemîni Münakid keffaret ister
Üç kısma ayrılan yemînlerin bir türü de yemîn-i münakid olup geleceğe ait olan bir hususta şöyle söyle
yapacağım veya yapmayacağım şeklinde yapılan yemîndir.
Mü’min yaptığı yemîn-i münakid’in gereğini yerine getirmekle mükelleftir. Getirmezse günahkâr olur.
Hadisimizde örneklendiği üzere yemine bağlı kalmak, akrabayla ilişkiyi kesmek gibi bir günaha sebeb olacaksa
yemin bozulur. Sonra da tövbe edilir ve kefareti ödenir. Tahrîm sûresinin 2. âyetinin hükmü de bunu gerektirir.
Bu takdirde tevbe etmesi ve yemîninin keffaretini ödemesi lâzımdır: Ne var ki hadîsimizde görüldüğü gibi Allah
ve O’nun peygamberi akrabaya yardımı ve alâkayı emrederken “Yardım etmeyecek ve ilgi göstermeyeceğim.”
şeklinde Allah’ın ve Peygamberinin emirlerini çiğneyeceğine yemîn eden kişi bu yemînini bozmalı ve yemîninin
keffaretini vermelidir.
Zira Allah’a ve Peygamber’ine isyanı gerektiren bir yemînin gereğinin yapılmaması, Allah’a ve
Peygamber’ine itâattir. Çünkü Yüce Allah zatı üzerine yapılan yemînleri, hayırların yapılmasına engel
kılmamamızı emir buyurmuştur.
Evet insan yemînine bağlı kalmalıdır. Eğer yemînin gereğini yerine getiremezse keffaretini vermelidir. Yüce
Mevlamız yemîn keffaretini Maide Sûresinin 89. âyetinde şöyle açıklıyor:
“Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bile bile yaptığınız
yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bunun da keffareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri
doyurmak veya giydirmektir. Ya da bir (harp esiri) köle azat etmektir. Bunlara gücü yetmeyen üç gün (arka
arkaya) oruç tutar.
İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Bununla beraber yeminlerinizin gereğini yerine
getirin, Allah âyetlerini size böyle açıklıyor ki şükredesiniz.” Sonra da, tövbe edilir ve kefareti ödenir. Tahrim
süresinin 2. âyetinin hükmü de bunu gerektirir.
Yemin-i Gamûs büyük günahlardandır

Medine dışında çölde yaşayanlardan biri Allah’ın Resûlü’ne gelerek sorular yöneltti ve şöylece cevaplar aldı.
“- Ya Resûlellah! Büyük günahlar nelerdir?
- Allah’a ortak koşmaktır; Allah’a inanırken putları da ilahlaştırmaktır..
- Allah’a ortak koşmanın peşi sıra gelen büyük günah nedir?

- Ana-babaya karşı gelmektir.
- Ondan sonra gelen…
- Yemin-i Gâmûs’dur.”3

Yemîn-i Ğamûs Cehennem’e batırır
Allah’a ortak koşmayı, yaşadığımız dönemin insanlarına ancak “İlahlığı, yaratıcılığı ve yasa koyuculuğunda
canlı ve cansız varlıkları, ilkeleri ve kurumları Allah’a ortak tanımaktır.” şeklinde açıklayabiliriz.
Yemin-i Gamûs sahibini önce günaha sonra da Cehennem’e batıran büyük günahlardan biridir. Bilinen
gerçeğin aksine yalan yere yemîn etmektir. Bir hadîse göre yemîn-i gâmûs özellikle zimmetine para-mal geçirmek
için yapılan yalan yemîndir.
Hanefi Mezhebi müçtehitlerine göre bu tür yemîn için keffaret yoktur. Bu tür bir yemîn eden kişi Allah’tan
bağışlanmasını dilemeli ve yemîni ile zimmetine geçirdiği hakkı da sahibine vererek hak heâllığı almalıdır.
Diğer Hak fıkıh mezheplerimizin müctehitlerinin bir kısmına göre yemîn-i Ğamûs için de keffaret vardır ve
yukarıda açıklandığı gibidir.
Putlar üzerine yemin günahtır
Sahâbî Ebu Musap anlatıyor:
“(Cahiliyet dönemi alışkanlığı ile büyük putlar olan) Lat ve Uzza üzerine yemin ettim.
Allah’ın Resûlü bu şekilde yemin ettiğimi duydu. Duyunca da şöyle emir buyurdu:
- Lâilâhe illelahu vehdehu la şerikelehü: Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur, de.
Sonra da sol tarafına üç defa tü tü diyerek tükür. (Bu gibi cahiliyet âdetinden ve şeytanın saptırmasından
Allah’a) sığın.
Bir daha da böyle yemin etme.”4
Yemîn yalnızca Allah adına yapılabilir
Yemîn yalnız ve yalnız Allah adına yapılabilir. Tarihi ve politik şahsiyetler üzerine veya putlar ve
putlaştırılmış ilkeler üzerine yemîn etmek pek büyük bir günahtır.
Bu sebeble dînî bakımdan sakıncalı bir şekilde yemîn eden kişi Peygamber’imizin sahabî Ebu Musab’a
öğrettiği gibi yaparak yemîninin günahını gidermeli, böylece yemînin ancak Allah adına yapılabileceğine inancını
tazelemeli ve bu gibi yanılgılardan da Allah’a sığınmalıdır.
Allah’ın Resûlü Ömer b. Hattab’ı babası üzerine yemîn ederken işitince ona şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Allah babalarınız üzerine yemin etmenizi yasakladı. Kim yemin edecekse Allah üzerine yemin etsin
ya da sussun.”*
Allah’a inandım gözümü yalanladım de

Ebû Hüreyre (r.a.) Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) Meryem oğlu İsa Peygamber’den şu olayı nakil buyurduğunu
rivâyet ediyor:
“Hz. İsa bir adamı hırsızlık yaparken gördü. (Görünce de ona;)
- Çaldın ha! dedi. Adam da:
- Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki hayır (çalmadım,) cevabını verdi.
Bu cevabı alan Hz. İsa (vicdanı sızlamadan Allah’ı aracı kılarak yemin eden bu adamla diyaloğu sürdürmekte
yarar görmedi ve) şöyle buyurdu:
- Allah’a inandım ve gözümü yalanladım. (Seninle tartışmaya girmiyorum.)”5
Yemîni istismar edene muhatap olmamak
Yaradanın adını istismar etmekten sakınmayan aşağılık insanlarla konuşmayı sürdürmek veya münâkaşaya
girişmek kişinin sonuçsuz kalacak öfkesine sebeb olur ve faydadan çok zarar doğurur.
Bu gibi durumlarda büyük bir maddî ve manevî zarar söz konusu değilse Allah’ın adının çıkarlara aracı
kılınmasının mümkün olamayacağına inandığımızı ifade ile yapılan yemîni kabul eder görünmeli, yemîn eden
tarafı lisan-ı hâl ile veya dille mukaddes değerlerin hafife alınmaması lüzûmuna irşad etmelidir.
Allah’ın Resûlü bir hadîslerinde “Kendisine Allah’ın adı anılarak yemin edilen kişi yemine razı olup kabul
etsin.”* buyurmakla değindiğimiz gerçeğe dikkatlerimizi çekmiş olsa gerektir.

Adak (Nezir)

Allah’ın Kitabından:
“...Adaklarını yerine getirsinler...”
“İyiler ise karışımı küfur olan içkiyi bir kadehten içeceklerdir. Bu, Allah’ın kullarının içecekleri,
diledikleri zaman ve diledikleri şekilde yararlanacakları bir pınardır. Onlar adaklarını yerine
getirirler...”
Hac 29, İnsan 6-7
Adağını yerine getir

İbn-i Abbas anlatıyor:
“Bir sahabî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Ben Buvane mıntıkasında bir deve kurban kesmeyi adadım. (Adağımı yerine getireyim mi?)
- Senin kafanda ve kalbinde cahiliyet dönemi hurafelerinden bir kalıntı var mı? (Putlar adına adamış
olmayasın!)
- Hayır (Ya Resûlellah! İçim İslâm’la doludur.)
- (O halde) adağını yerine getir…”1

Adak yapmakla değil yaptığımızda yerine getirmekle emrolunduk
Nezir (adak): Allah’ı yüceltmek için, yapılmasında sakınca olmayan bir işin yapılmasını üstlenmek; nefse
görev kılmaktır.
Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla “Şu gün oruç tutayım. Şu kadar sadaka vereyim” gibi temelde ibâdet
vasfını taşıyan görevleri nefse gerekli kılıcı adaklar caizdir. Caiz ise de bizatihi adak dînimizde tavsiye
buyrulmamıştır. Hatta Peygamberimiz tarafından sakıncalı bulunmuştur. Zira adak, gerek yok iken nefsi külfet
altına sokmaktır. Üstelik sonuca da tesiri yoktur.
Bu hususları açıklamak için olacak ki Allah’ın Resûlü konu ile alâkalı hadîslerinden şöyle buyurmuştur.
“Adak (hiçbir şeyi değiştirmez.) Öne almaz ve ertelemez…” “… Gelecek olanı da engellemez…”
“(Evet) adak insana (kader planında) takdir olunmayanı sağlamaz. O, kişiyi ancak takdir olunan kaderine
yöneltir. Ne var ki, Allah adak vesilesi ile cimriden mal çıkartır. Zirâ kişi adaktan önce veremediğini adaktan
sonra verir.”*

Adağın keffâreti yemin keffâretidir
Mü’min dînî ölçülere göre yapılabilir olan adağını yerine getirmelidir. Böylesi adağını yerine getirmeyen kişi
günahkâr olur. Adağını yerine getirmeyen/getiremeyen kişinin kefâretini ödemesi gerekir. Adağın kefâreti
yeminin kefâretidir.**
Her adak yerine getirilir mi?
İbn-ü Abbas’dan… (r.a.):
“H. Peygamber Ashâb-ı Kirâm’a hitap buyururken bir adamın güneş altında dikilip durduğunu (gördü.)
- (Kimdir? Neden güneş altında dikilip duruyor, diyerek) onunla ilgilenip sorunca sahâbîler şöylece açıklama
yaptılar:
Ya Resûlellah! (s.a.v.) Bu, Ebu İsrail (isimli bir adam)dır.
gölgelenmeyeceğine, konuşmayacağına ve de oruç tutacağına nezretti.

Ayakta

durup

oturmayacağına,

Yapılan bu açıklama üzerine Allah’ın Resûlü de şöyle buyurdu:
- (Tarafımdan) ona emrediniz. Gölgeye çekilsin ve otursun. Konuşsun da. Fakat orucunu tamamlasın.”2
Yürüyerek Kâbe’ye gitmeye nezretti
Enes İbn-ü Malik (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) iki çocuğu arasında onlara dayanarak yürümeye çalışan bir adam gördü. (Durumu
dikkatini çektiği için) adam hakkında (çocuklarına) sordu:
- (Hayrola, nesi var bu adamcağızın?)
- (Ya Resûlellah! Babamızdır,) yürüyerek Kâbe’ye gitmeyi nezretti (adadı.)
(Bu cevabı alan) Allah’ın Resûlü:
- Allah, bu adamın nefsini böylesine cezalandırmasına muhtaç değildir, buyurdu ve adama bineğe binmesini
emretti.”3

Güç yetirilemeyecek adak geçerli değildir
Allah, dînde bizler için zorluk kılmamıştır. Bizler için daima kolaylığı dilemiştir. Çünkü O, kullarına
merhametlidir. Kullarının güçlüklere katlanmasına da muhtaç değildir. Bunun içindir ki dînimiz ibâdet
maksadıyla da olsa zarar verici işleri tasvip buyurmamıştır. Nitekim Peygamberimiz kişiyi za’fa uğratacağı için
her gün oruç tutulmasını, cinsi ilişkilerin bırakılmasını, bütün gecelerin ibâdetle geçirilmesini onaylamamıştır.
Tercümesini sunduğumuz hadîs de bu gerçeği açıklamaktadır.
Sözün özü odur ki, insan yapamayacağı işlerle, maddî ve manevî varlığına zarar verecek şeyleri
nezretmemelidir. “Filanca şu şu işten zarar görürse, benim de bir kurban adağım olsun” gibi Allah’a ve
Peygamberine isyan vasfında adak da yapılmamalıdır.
Bu hususlarda yapılacak adakların bozulması lazımdır.*
Nitekim, Peygamberimiz de şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Allah’a itâat (vasfını taşıyan bir husus) ta adakta bulunursa (adağını yerine getirerek) Allah’a itâat
etsin.”
“Kim de Allah’a isyan niteliği taşıyan bir hususta adakta bulunursa (adağını yerine getirerek) Allah’a isyan
etmesin.”
“(Zira) Ancak Allah’a isyan hususundaki adakla, insanın güç yetiremeyeceği adak geçerli değildir.!*
Adağını yerine getir
İbn-ü Ömer anlatıyor:
“(Babam) Ömer (r.a.) Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! (İslâm Dîni’ne girmeden önce) cahiliyet (dönemim)de Mescid-i Haram’da bir gece itikâfa
girmeyi adamıştım. (Ne yapmamı emir buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü (ona):
- Adağını yerine getir, buyurdu.”4

a- İslâm Dîni hayır olan, hayrı emreden, hayırda yarışmayı ve yardımlaşmayı emreden bir dîndir. Dînimiz
katında hayrın kendisi önemlidir. Kim tarafıdan, ne zaman, nerede ve hatta hangi amaçla yapıldığı tali
(ikinci) derecede bir meseledir.
Bunun içindir ki Allah’ın Resûlü temelde hayır olan itikâf adağını câhiliyyet döneminde yapılmış olması
sebebiyle red etmemiştir. Üstelik gereğinin yapılmasını emir buyurmuştur.
Aşağıda sunacağımız hadîs de yukarıda işaret etmeye çalıştığınız, kaidenin bir delilidir:
“Hikmet; bilgi mü’minin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alır.”
b- İtikâf (Nefsi ibâdet için soyutlama) Peygamber’imizin sünnetidir. O, her yılın Ramazan ayının son on
gününde i’tikâfa girerdi: Kendisini ibâdete verirdi. Ahiret alemine irtihal buyurduğu sene ise yirmi gün
itikâfa girmiştir.
Bu sünneti uygulayan mü’minlerin giderek azaldığını üzülerek müşâhade ediyoruz. Oysaki bizleri çok
yönlü olarak kuşatan meşguliyetlerin, ihlasımızı za’fa uğratan problemlerin cenderesinden kurtulmaya, tüm
düşüncelerimizden arınarak Allah ile beraberliğin vicdani hazzı ve kalbi vecdine ermeye ne kadar çok
muhtacız.
Bu ihtiyacı duymayanımız var mıdır? Kaldıki Allah’ın Resûlü’nün her yıl itikâfa girmesi, girilmesi
gereğine de bir işaret değil midir?
İtikâfa girmenin gerektirdiği bazı önemli şartları annemiz Hz. Aişe’den özetleyelim:
İtikâfa Ramazanın son on gününde oruçla girilir. Oruçla sürdürülür. İtikâfa Cuma namazı kılınan merkezi
câmilerde girilir.
Mutekif, tuvalete çıkmak gibi zarûretler dışında câmiden dışarı çıkmaz. Ayrıca eşi ile sevişemez ve cinsî
ilişkide bulunamaz.
Geniş ve ayrıntılı bilgi için Bakara Sûresinin 187. âyetine ve de İlmihâl kitaplarına bak.

Ya Resûlellah! Huzurunuzda def çalmayı adadım

Amr b. Şuayb (r.a.) anlatıyor:
“(Mü’min kadınlardan) biri Allah’ın Resûlü’ne gelerek şöyle konuştu:
- Ya Resûlellah! (Savaşa çıktığınız zaman ben sizin için adakda bulundum da;) sağ-salim ve ganimet almış
olarak döndüğünüz zaman huzurunuzda def çalmayı adadım.
(Şimdi ben ne yapayım?)
Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurdu:
- Eğer gerçekten adakta bulunmuşsan adağını yerine getir, yok eğer adakta bulunmamışsan vazgeç.”5

İnsanları niyetlerine göre değerlendirmek lazımdır
Hadîsimizin kahramanı olan kadıncağızın Allah’ın Resûlü’ne sevgisinden ötürü böylesine bir adakta
bulunduğu açıktır. Ancak sevgiden kaynaklanmış olsa da pek de onaylanır bir adak olmadığı zahirdir.
Şurası bir gerçektir ki geliştirici kültürden yoksun insanlar sevgilerini her zaman seviyeli bir şekilde açığa
vuramazlar. Bu sebeble onları niyetlerine göre değerlendirmek lâzımdır.
Allah’ın Resûlü kadıncağıza “…Adağını yerine getir…” buyurmakla bize bunun örneğini vermiştir.
Hadîsimizin ana mesajı olduğu içindir ki mü’minler olarak Peygamber’imizi örnek almalıyız. Muhataplarımızın
seviyeli olmasa da samimi davranışlarına samimi duygularla karşılık vermeliyiz. Basitliği yüze vurucu
davranışlardan, kalp kırıcı tavırlardan kaçınmalıyız.
Hadîsimizin bir diğer ve konumuzla ilgili öğretisi de anlamlı ve yararlı olmasa da yaptığımız adakları yerine
getirmemizdir.

Büyük Günahlar

Büyük Günah nedir?
Bu bölümde büyük günahlardan bir kısmını hadîslerle açıklamaya çalışacağız. Önce Büyük Günah’ın ne
olduğunu açıklayalım.
a- Büyük Günah; Kur’ân âyetleri ve Peygamber’imizin hadîslerinde büyük günah olduğu açıklanan (şirk,
insan öldürmek gibi) günahtır.
b- Büyük Günah; Kur’ân-ı Kerim’de ve Peygamber’imizin Sünnetinde yapıcısının dünyada (had, kısas) gibi
cezaya, ahirette azaba uğrayacağı bildirilen (zina ve yetim malı yemek gibi) günahtır.
c- Allah’ın Kitabı Kur’ân’da ve Peygamber’imizin Sünnetinde haram kılındığı bildirilen (domuz eti ve zulüm
gibi) günahtır.
d- Kur’ân-ı Kerim’de ve Allah’ın Resûlü’nün Sünnetinde yapılması farz kılınan (namaz ve zekât gibi) bir
görevin yapılmaması sebebiyle oluşan günahtır,
e- Kur’ân ve Sünnette üzerine lanet varid olan (ilahi yasaları gizleme, kaş aldırma, faize katiplik yapma ve
karaborsacılık yapma gibi) günahtır.
Yukarıda verdiğimiz tarifler, İslâm âlimlerinin yaptığı tariflerin özü ve özeti vasfındadır.

Şirk

Allah’ın Kitabı’ndan:
“(Ey Muhammed!) Sana da, senden öncekilere de: And olsun ki, eğer Allah’a ortak koşarsan amelin
boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun, diye vahyolundu.”*
Zümer Suresi, âyet 65
Büyüklerden de büyük günahlar hangileridir?

Abdurrahman İbn-ü Ebu Berke (r.a.) Allah’ın Resûlünün (s.a.v.) (sahâbîlere öğretmek gayesiyle) şöyle
buyurduğunu rivayet ediyor:
“- Size büyüklerden de büyük olan günahları açıklayayım mı?
- (En büyük günahlar,)
Allah’a şirk; ortak koşmak,
Anaya babaya asî olmak; onlara gereken ilgi ve yardımı göstermemek,
Haksız yere insan öldürmek,
Allah’ın Resûlü yaslanır olduğu halde açıklamalarını yaparken oturdu ve şöylece devam etti:
(Büyük günahlardan biri de) yalan söylemek; (ya da tanık olduğu gerçeğin aksine) yalan şahitlik etmektir.”1

Allah’a ortak koşmak nedir?
Allah’a şirk (ortak) koşmak bağışlanmayan yegane ve en büyük günahtır. Kişiyi kâfirlerden ve ebedi
Cehennem’liklerden kılan büyük günah da odur. Bütün hayırlı amelleri de gideren bu en büyük günah Allah’ın
varlığını ve birliğine inanmamanın dışında bir kâfirlik şeklidir. Zirâ Kur’ân ve Sünnete geçen “Allah’a şirk
koşmak.” “O’na şirk koşmamak” gibi tabirlerde belirlendiği üzere açıkça Allah’a şirk koşan kişi tevhîd
esaslarına uygun olmasa da Allah’ın varlığına inanan kişidir.
Ancak o, Allah’ın dışındaki varlıklarda veya varlığı tasavvur olunanlarda yaratıcı ve yönetici güç gören ve
böylece onları yaradanın ilahlığına ortak koşan kişidir.
Kur’ân ve Sünnet açıklamalarına göre şirk iki kısımdır.
“Büyük Zulüm” olarak vasıflandırılan şirk asıl şirktir. Allah’ın affetmeyeceğini açıkladığı ebedi azaba
uğratacak şirk budur.

“Küçük Şirk” olarak nitelenen şirk ise riyâdır. Riyâ’yı kendi özel bölümünde açıklayacağız.
Kur’ân ifadesiyle büyük şirk olarak açıklanan ve konumuzu teşkil eden şirkin ise muhtelif şekilleri vardır.
Bunları şöylece özetleyebiliriz.
1- Taşlardan, ağaçlardan ve madenlerden yapılan putlarda, kutsallaştırılan hayvanlarda, güneş, ay ve
yıldızlarda veya melekler gibi semavî varlıklarda Allah’ın irade ve halk gücü gibi dilemek ve yaratmak
gücü olduğuna inanmak.
Bu nevi inanç bu varlıkları ilahlık vasfında Allah’a eş koşmaktır.
2- Muhtelif tarihî ve asrî inanç ekollerinde görüldüğü gibi hayır ve şer, nûr ve zulmet gibi tasavvur olunan
güçlerde kainatı, dünyayı ve tabîî olayları yönetme kuvveti görmek.
Böylesine bir görüş de Allah’a şirk koşmaktır.
3- Kişiliği ne derece gelişmiş olursa olsun bir insanın, tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayanı gerçekleştirici
olduğunu, hatasız bulunduğunu, yanılgıya düşmeyeceğini, buyruklarına mutlak anlamda itâat olunması
lüzumunu kabul etmek.
Bu tür kabul de insanı ilahlaştırmak ve onu ilahlıkta Allah’a eş tutmaktır. Pek tabi ki küfürdür.
4- İnsanların ferdî, ailevî ve sosyal hayatlarını düzenleyecek yasaları koyma hakkının ancak ve ancak krallar
veya parlamentolar tarafından kullanılması lüzumuna inanmak.
Allah (c.c.) seçtiği ve vazîfelendirdiği peygamberleri aracılığı ile emirleri ve yasaklarını bildirerek
insanları yönetmek hakkını kullanırken ve bu hakkın yalnız kendisine ait olduğunu açıklarken fertleri ve
kurumları bu hakla mücehhez görmek şüphesiz onları yasa koyuculukta Allah’a eş koşmaktır.
5- Yukarıda açıklanan şirk nevileri yanında özellikle İslâmi kültürden yoksun cahil müslümanlar arasında
giderek yaygınlaşan bir şirk türü daha vardır ki onu da dört numaralı hadîsin izahında açıklayacağız.
Şirk engellemedikçe kul bağışlanır
Cabir b. Abdullah (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v) şöyle buyurdu:
- Hicab engellemediği sürece ilahi bağışlama kişiyi kuşatır. Soruldu:
- Ey Allah’ın Peygamberi! Hicab nedir?
- Hicab Allah’a ortak koşmaktır. (İyice biliniz ki) hiçbir varlığı kendisine ortak koşmaksızın ölerek Allah’ın
huzuruna varan her insan için Allah’tan bir bağışlanma hakkı doğar. Artık Allah dilerse onu (belirli bir süre)
cezalandırır. Dilerse onu tamamiyle bağışlar.”2
Allah’a ortak koşmayacağınıza biat edin
Avf İbn-ü Malik El-Eşceği (r.a.) anlatıyor:
“Yedi-sekiz, veya dokuz kişi (lik bir topluluk halinde) Allah’ın Resûlü’nün huzurundaydık; şöyle buyurdu:
- Allah’ın elçisi (olan bana) biat etmeyecek misiniz?
(Biz yeni biat eden mü’minlerden olduğumuz için bu biat çağrısının bir özelliği olduğunu sezinledik, derhal)
ellerimizi uzattık fakat içimizden biri; biz size biat etmiştik, şimdi hangi hususlarda size biat etmemizi (emir
buyurursunuz) Ya Resûlellah! diyerek sordu.

Allah’ın Resûlü de (şu hususlarda biat etmemizi emir) buyurdu:
- Allah’a ibâdet edeceğinize, O’na hiçbir varlığı ortak koşmayacağınıza, beş vakit namaz kılacağınıza,
(Kur’ân yasalarını ve beni) dinleyeceğinize ve de itâat edeceğinize, insanlardan da hiçbir şey istemeyeceğinize…
(Evet bu hususlarda biat ediniz.)
Malik El-Eşceği diyor ki:
Biat eden bu topluluktan öyle kişi gördüm ki, kamçısı yere düşse, her hangi bir kişiden onu alarak kendisine
vermesini istemez (bizzat inip alır)dı.:3
Allah’ı yüceltir gibi insanları yüceltmek şirktir
Sahâbîlerden Şeddad İbn-ü Evs (r.a.) bir topluluk arasında iken ağladı. Biri tarafından soruldu:
- Seni ağlatan nedir? (Ya Şeddad!)
- Resûlullah’dan dinlediğim bir sözü hatırlamam beni ağlattı. (Evet.) Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) şöyle
buyurduğunu bizzat dinledim:
- Ümmetim için, şirk’ten ve gizli şehvet’ten çok korkuyorum.
Ben de:
- Ya Resulellah! Sizden sonra ümmetiniz Şirk mi koşacak ki; (onlar için korkuyorsunuz?) dedim.
Şu açıklamada bulundu:
- Evet, (şirk koşacaklar.) Ancak onlar, güneşe, aya, taşa ve puta tapmayacaklar. Fakat amelleri ile insanların
beğenisini kazanmaya çalışacak, (Allah’ı yücelttikleri gibi insanları da yüceltip putlaştırarak şirk koşacaklardır.)
Sözünü ettiğim ve çok korktuğum “Gizli şehvet”e gelince…
Kişi sabahleyin oruçlu olarak kalkacak, fakat arzularından biri ona arız olup galebe çalacak. O da orucunu
bozacaktır.4
Haramları helâl kılanları onaylamak şirktir
(Meşhur Cömert Hatem-i Tâînin oğlu Adî b. Hâtem kavminin reisi bir zat olup), câhiliyyet döneminde
Hıristiyan olmuştu.
Kabîle başkanı olması sıfatıyla Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) (İslâm’ın çağrısı kendisine ulaşınca,) Şam’a kaçıp
gitti.
Kabîlesi de baş kaldırdığından üzerlerine askeri güç gönderildi.
Kız kardeşi ve kabîlesinden bir topluluk İslâm askerlerine esir düştüler. Hz. Peygamber (babasının hatırasına
hürmeten) kız kardeşine ilgi gösterip ikramda bulundu. Serbest bırakıldığı için Şam’a, kardeşi Adî’ye giden bu
kız kardeş, onu müslümanlığı kabule, gidip Hz. Peygamber’le görüşmeye teşvik etti.
Adî b. Hâtem de (kalkıp) Medine’ye geldi. Gelişi halk arasında yankı uyandıran Adî, boynundaki gümüş haçla
Hz. Peygamber’in huzuruna girdi. Bu sırada Allah’ın Resûlü (s.av..) şu âyeti okuyordu:
“Yahudiler ve Hristiyanlar Allah’ı bırakarak hahamlarını ve papazlarını ve Meryem oğlu İsa’yı ilâh
edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah’a ibâdet etmekle emrolunmuşlardı. Hiçbir tanrı yok, yalnız O
vardır. Allah, onların (tabii ve kanuni hakimiyetine) eş tutageldikleri her şeyden berîdir.”
Adî b. Hâtem diyor ki: (Hz. Peygamber bu âyeti okuyup bitirince) şöyle dedim:

- Hristiyanlar ve Yahudiler, papazlarını ve hahamlarını (Rab, ilah edinerek) onlara ibâdet etmezler. (Bu âyet
bildiğimiz gerçekle çatışıyor gibi…)
Bu sözlerim üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Hayır (mesele senin anladığın gibi değil.) Papazlar ve hahamlar, Allah’ın halâl kıldıklarını onlara haram
kıldılar, haram kıldıklarını da halâl kıldılar. Onlar (da Papazları ve Hahamlarının kendi düşünceleri ve çıkarları
doğrultusunda ortaya koydukları buyrukları benimsediler ve) onlara tabi oldular. Yahudilerin ve Hristiyanların
hahamları ve papazlarına bu anlamda tabi oluşları onları Rab edinerek ibâdet etmektir.
Hz. Peygamber sözlerine devamla şöyle buyurdu:
- Ya Adî! Sen Allah’tan daha büyük olup, sana zarar verecek bir varlık biliyor musun? O halde “Allahü
Ekber” denilmesi sana zarar verir mi? Ne dersin? Ya Adî! Sen Allah’tan başka ilah biliyor musun? O halde
“Lailahe illallah” denmesi sana bir zarar verir mi?
Ve sonra Allah’ın Resûlü Adî’yi İslâm’a davet etti. O da Kelime-i Şahadet getirdi ve müslüman oldu.5
İlahi yasalarla çatışan beşerî yasaları meşru tanımak da şirktir
Bu hadîsten özellikle asrımızın bilgisiz mü’minleri arasında yaygınlaşan bir şirk nevini öğreniyoruz.
Hadîsimiz Tevbe Sûresinin 31. âyetini açıklayarak Allah’ın halâl kıldıklarını haram, haram kıldıkları halâl
kılan kişilerin bu tasarruflarını kabul edip uygulamanın Allah’ı bırakarak onlara ibâdet etmek olduğunu ve bu
şekilde ibâdet etmiş olmanın da onları Rab edinerek Allah’a ortak koşmak olduğunu açıklamaktadır.
Hadîsimize göre bir mü’min çağın gerekleri ile bağdaşmıyor inancıyla bir ilahî haramı halâl görür,
parlamentonun yasaklayıcı kanun yaptığı gerekçesiyle de bir halâli gayr-ı meşru bulursa, o kişi çağı ve
parlamentoyu ilahlaştırmış ve böylece şirk koşmuş olur.
Mesela içinde yaşadığı toplum düzeninin mantığı ve yasaları istikametinde Allah’ın halâl kıldığı taaddüd-i
zevcatın suç, haram kıldığı faizin de meşru olduğuna inanan mü’min düzeni ilah tanımış olur ki bu bir şirktir.
Burada önemine binaen şu hususu özellikle açıklamak isteriz…
Kişi halâlden yararlanmadığı için günahkâr olmaz. Haramı haram bilerek yaptığı için de sadece günahkâr
olmuş olur. Tövbe eder, suçu bağışlanır. Ancak halâli suç, haramı meşru tanırsa şirk koşmuş olur ki, inancını
tashih ederek yeniden imân etmedikçe ebedi cehennemlik olan Allah’a ortak koşuculardan olmuş olur.
Hürmet için secdeye varmak şirke götürür
Ashâb-ı Kiram’dan Muaz İbn-ü Cebel Şam’a gidince, orada Hristiyan halkın dîni önderlere secde ettiğini
gördü.
Medine’ye dönüp huzura varınca Hz. Peygamber’e (s.a.v.) secde etti.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (Muaz’ın bu davranışını tasvip etmedi ve ona) şöyle buyurdu:
- Ya Muaz! Tazim için secdeye varmak da ne oluyor?
- Ya Resûlellah! Hristiyan halkı, dîni önderlere secde ederken gördüm. Secde olunmaya siz onlardan daha
lâyıksınız. (Bunun için de size secde ettim.)
Bu cevabı alan Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- ... Ben dahil hiç kimseye hürmet veya tazim için secde etmeyiniz.6

Şirkten nasıl korunabiliriz
Ebu Mûsel-Eş’arî (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) bir gün bize şöyle hitap buyurdu:
- Ey insanlar! Gerçekten karınca yürüyüşünden daha gizli (ve görünmez) olan (ahiret hayatını felakete
götürücü) şirkten korununuz.
Allah’ın konuşmasını dilediği bir sahâbî soruverdi:
- Karınca yürüyüşünden gizli (ve görülmez) olan bu şirkten nasıl korunabiliriz ki Ya Resûlellah!
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöylece dua ederek korunmaya çalışınız, buyurdu:
“Allah’ım! Bildiğimiz varlıkları sana ortak koşmamızdan ancak sana sığınırız.
Bilmediklerimizi ortak koşmuş olmaktan ötürü bağışlanmamızı da yalnızca Senden dileriz.”7

Şirkten korunabilmek için duâya muhtacız
Allah’ın Resûlü’nün tasvir buyurduğu şirkten korunabilmek için duâyı tavsiye etmesi, Allah’ın lütfu ve
yardımı olmaksızın şirkin bütün nevilerinden korunabilmenin mümkün olamayacağı hakîkatini açıklamak için
olsa gerektir.
Bu sebeble insan şirk konusunda nefsine; bilgisi ve ameline güvenmemeli, sürekli olarak Allah’a yönelmeli,
yardım dilemeli ve af istemelidir.

Kibir

Allah’ın Kitabından:
“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen elbette yeri yaramazsın, boyca da dağlara
ulaşamazsın.”*
İsra 37.
Kibir gerçeği kabul etmemek ve insanları küçük göstermektir

Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber bir öğütlerinde şöyle buyurdu.
- Kalbinde zerre miktarı kibir olan kişi (ceza görmeksizin) Cennet’e giremez. (Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu
ürpertici açıklaması üzerine) bir sahâbî soruverdi:
- Ya Resûlellah! İnsan elbisesinin beğenilir, ayakkabısının güzel olmasını sever. (Bu duygu kibir midir?)
- (Hayır bu kibir değildir.) Zira Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir (büyüklük taslayarak) Hakkı; doğruyu
kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.1
Güzelliği sevmek kibir değildir
Sabit b. Kays b. Şemmas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’nün yanındaydım. Nisa sûresinin 36. âyetini “… Şüphesiz Allah kibirli olup kendini
beğenenleri ve büyüklenenleri sevmez.” anlamındaki son kısmına kadar okudu. Sonra da kibirden söz etti de
kibrin ne büyük bir günah olduğunu dile getirdi.
Bu sırada Sabit ağla(maya başla)dı. Allah’ın Resûlü ona sordu:
- Seni ağlatan nedir (ya Sabit!)
- Ya Resûlellah! Ben güzelliği çok severim. O kadar ki pabuçlarımın bağının güzel olması bile pek hoşuma
gider. (Benim hâlim ne olacak?)
Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurdu:
- Sen Cennetlikler(in çizgisi üzerindes)in (Ya Sabit! Güzelliği sevmek, evinin ve bineğinin güzel olmasını
arzulamak kibir değildir.) Kibir, ancak gerçeği kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”2
Giyimle çalım satma

Ebu Cerî El-Hecîmî (r.a.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e (s.a.v.) geldim ve şöyle dedim:
- Ya Resûlellah! Biz çölde yaşayan insanlarız. Uygulamamız halinde Allah’ın bizi faydalandıracağı bir ameli
bize öğret(ir misiniz?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu öğütleri verdi:
- Kovandaki suyu, isteyenin kabına boşaltmak ve mü’min kardeşine güler yüzle konuşmak (gibi) de olsa iyi,
güzel ve doğru olan hiçbir sözü, işi ve davranışı küçümseme. (Yapabilirsen hiç durma yap.) Aman büyüklük
kompleksi içinde elbiseni yerlerde sürükleyerek çalım satmaya kalkma.
Zira bu tür davranış kibirdir. Allah kibri; büyüklük taslamayı sevmez.
Bir adam bildiği bir eksikliğini (ortaya çıkararak) seni aşağılayıp söverse, sen bildiğin hatasını (açığa
vurarak) onu aşağılayıp sövme.
Bu şekilde olgun davranışının sevabı senin, ahlâk dışı davranışının günahı da onun olur.”3
Nefsi beğenmek azaba düşürücüdür
İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü mü’minleri şöylece uyarıp-irşad etti:
Üç şey helak edici-azaba düşürücüdür.
Üç vasıf (azab-ı ilahîden) kurtarıcıdır.
Üç (amel) günahları örtücüdür.
Üç amel de Ahirette dereceleri yükselticidir.
Ashâb-ı Kiram tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! Helak edici; azaba düşürücü olanlar nelerdir?
- Onlar (zekât gibi dînî-malî görevleri yaptırtmayan) cimrilik, günaha sokucu arzularına uyulan nefis ve
kişinin nefsini diğer insanlara üstün görüp beğenmesidir.
- (Azaptan kurtarıcı vasıflar nelerdir) Ya Resûlellah?
- (Onlar) yalnız bulunuyorken ve toplum içindeyken Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlılık, fakirlik halinde
ve zenginlik içinde orta yollu harcamak, sevinç halinin yanı sıra öfke halinde de adaletle hükmetmektir.
- (Peki,) günahları örtücü ameller nelerdir (Ya Resûlellah!)
- Onlar, cemâatle namaz kılmak için câmi yollarını adımlamak, bir vaktin namazını kıldıktan sonra girecek
vaktin namazını gözetlemek, soğuk günlerde şartlarına riayet ederek abdest almaktır.
- (Ya dereceleri yükseltici ameller nelerdir Ya Resûlellah!)
- (Onlar da) yemek yedirmek, çok çok selâm vermek ve insanlar uykuda iken namaz kılıp dua etmektir.”4
Sevemeyeceklerim kibirlilerdir
Hz. Cabir’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

- (İnsanların kabirlerinden diriltilerek Allah’ın huzurunda muhakeme olunacakları) Kıyamet Günü’nde
sizlerden kendilerini hiç mi hiç sevemeyeceğim ve benden pek çok da uzaklarda kalacak olanlar şunlardır:
Sersarûn: (gerekli-gereksiz, faydalı-faydasız ve sevimli-sevimsiz çok çok konuşanlar,)
Müteşeddikûn (konuşmaları ile insanlara egemen olmak isteyenler) ve
Mütefeyhikûn’dur.
Sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Sersarûn ve Müteşeddikûnu anladık. Fakat mütefeyhikûn (zümresini anlamadık. Onlar)
kimlerdir, (açlıklar mısınız?)
- Onlar, söylenildiğinde gerçeği kabul etmeyen ve insanları küçümseyen kibirli kişilerdir.5
Kibirli cehennemliktir

Harisetü İbn-ü Vehb (r.a.v.) anlatıyor:
“Yüce Peygamber(imiz sahâbîlerine) buyururlar:
- Size Cennetlikleri bildireyim mi?
- (Bildir ya Resûlellah!)
(Benlik davaları ve üstünlük iddialarından uzak, sevilen ve kaynaşılan) her önemsenmez alçak gönüllü mü’min
Cennetliktir. (Bu vasıftaki mü’min kul Allah’a dua etse katındaki değerinden ötürü şüphesiz Allah duasını kabul
eder.)
- Size Cehenneme girecekler(den bazıların)ı tanıtayım mı?
- (Tanıt Ya Resûlellah!)
- Her azgın mizaçlı, hayrı engelleyici ve kibirli kişi Cehennemliktir.”6

Zulüm

Allah’ın Kitabı’ndan.
“Zalimlere asla meyletmeyin. Aksi taktirde cehennem ateşi size dokunur. Sizin Allah’tan başka
dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz.”*
Hud Sûresi, âyet 113
Zulüm cezasız kalmaz
Hz. Cabir (r.a.) rivayet ediyor.
“Habeşistan’a hicret eden mü’minler geri dönerek Hz. Peygamber’in huzuruna geldikleri zaman onlara şöyle
buyurdu:
- Habeşistan’da gördüğünüz nakledilmeye değer vasıftaki olayları bana anlatmayacak mısınız?
Onlardan bir topluluk:
- Pek tabii ki anlatacağız Ya Resûlellah! dediler (ve şu olayı hikaye ettiler):
- Bizler beraberce bir yerde otururken onların ihtiyar rahibelerinden yaşlıca bir kadın başı üzerinde taşıdığı
su testisi ile yanımızdan geçti. Sonra da onlardan bir gencin yanından geçti. (Bu sırada) o genç bir eliyle
rahibeyi omuzları arasından (ve tam sırtının ortasından) tuttu ve sonra da itiverdi. Bu yaşlı rahibe (tökezlenip)
dizleri üzerine yere düştü, testisi de kırıldı. Ayağa kalkınca kendisini iten gence döndü ve şu sözleri söyledi:
- Ey zalim! (Sen yaptığın bu zulmün cezasını) yakında bilecek, (belânı bulacak)sın. Allah, kürsisini kurduğu
öncekiler ve sonrakileri; (bütün insanları) bir araya topladığı, eller ve ayaklar da yaptıklarını dile getirdikleri
zaman yarın (gibi yakın o yüce Gün’de) seninle aramızdaki davanın Allah katında nasıl (aleyhine) tecelli
edeceğini elbette bilecek (cezanı çekeceksin).
Bu olayı rivayet eden Hz. Cabir diyor ki:
(Hz. Peygamber vak’ayı dinledikten sonra) şöyle buyurdu:
- O rahibe çok doğru söyledi. Zayıfların hakları kuvvetlilerinden alınmayan bir topluluğu Allah nasıl arındırır
(ve mutlu eder.)”1
Zulüm üç nevidir
Yüce Peygamberimiz zulmü tarif ve tasnif eden, tevlid edeceği sonuçları da açıklayan bir hadîslerinde şöyle
buyurmuştur.
Zulüm üç nevidir:
Allah’ın günahını affetmeyeceği zulüm,
Allah’ın günahını bağışlayabileceği zulüm,

Allah’ın (zalimini) bırakmayacağı zulüm.
Allah’ın affetmeyeceği zulüm, (O’na ortak koşmak olan) şirk’tir. Kur’ân ifadesiyle “Şirk pek büyük bir
zulümdür.”
Allah’ın (dilerse) bağışlayacağı, zulüm ilâhî emirleri ve yasakları çiğneyerek kulların nefisleri aleyhine
işledikleri fakat kendileri ile Rab’leri arasında kalan zulümdür.
Allah’ın failini bırakmayacağı zulüm ise insanların birbirlerinin haklarına tecavüzle yaptıkları zulümdür ki
Allah onu zalimin yanında bırakmayacak, mazluma zâlimden hakkını alıp verecektir.”*
Zalimlerini engellemeyen toplum felâh bulamaz
Hadîsimiz kişilerin fert ve toplum haklarına tecavüzünü konu almaktadır.
Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de zâlim fertlerden müteşekkil topluluğu güven ve huzur verici bir düzeye
çıkarmayacağını bildirmektedir. (Tevbe Sûresi, 19)
Peygamberimiz de içlerinden zulmeden kişilerin zulümlerini engellemeyen toplumun bu akibete maruz
kalacağını açıklamaktadır. Zira Peygamber’imizin ifadesiyle “Allah’ın failini dünyada cezalandırmakla birlikte
ahirette de cezalandıracağı zulüm ve akrabalık bağlarını koparmak benzeri hiçbir günah yoktur.”*
Zâlimleri bekleyen geleceği Rabbimiz şöyle açıklamaktadır:
“Bu Kıyamet Günü, herkese yaptıklarının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Doğrusu Allah hesabı çok
çabuk görendir.
Ey Muhammed! Onları, yüreklerin ağza geleceği, tasadan yutkunacakları, yaklaşan Kıyamet Günü ile uyar.
Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur.” (Mü’min 17-18)
Kul hakları âhiret saadetine manidir
Hz. Aişe (R.) anlatıyor:
Sahâbîlerinden bir mü’min Hz. Peygamber’in huzurunda oturdu ve şöyle konuştu:
- Ya Resûlellah! Benim iki kölem vardır. Bunlar bana yalan söylüyor, (emirlerime karşı gelip) isyan ediyor ve
bana hıyanette bulunuyorlar. Ben de onları dövüyor ve sövüyorum. (Allah katında) benimle bunlar arasındaki
durum nasıl bir sonuç verecektir?
Hz. Peygamber onu şöylece yanıtladı:
- Onların sana karış yalan söylemeleri, isyan etmeleri ve de hiyanette bulunmalarının (günahı)
hesaplanacaktır.
Senin verdiğin ceza onların suçları ile eşit olursa lehine veya aleyhine bir durum gerçekleşmez. Onarı
uğrattığın ceza suçlarından az olursa bu senin lehine olur. (Hak’kın ölçüsüne göre onların sevablarından alır
veya günahlarından onlara yüklersin.) Yok, onlara uyguladığın ceza eğer onların suçlarından daha fazla gelirse
kısas olarak sende kalmış bulunan hakları alınarak onlara verilir.
(Allah’ın Resûlü’nden (s.a.v.) Âhiret hayatında gerçekleşecek ayrıntılı hesaplaşma gerçeğini öğrenen) bu
sahâbî sesli sesli ağlamaya başlar.
(Onun bu halini gören) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurur:
- Bu adam Allah’ın kitabın(dan şu âyet)i okumuyor (mu idi ki açıklanan gerçeği yeni öğrenmiş bir hali var.)

“Biz Kıyamet Günü’ne mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa
uğratılmayacaktır. (O şey) bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getiririz, (mizana koyarız.) Hesapcılar olarak da
biz yeteriz.” (Enbiya Sûresi âyet 47)
Kul haklarının Âhiret mutluluğuna engel olacağı, üstelik azaba uğratacağını da kavrayan bu sahâbî şöyle
demekten kendini alamaz:
“- Ya Resûlellah! (Nefsim için) bunlardan ayrılmaktan daha hayırlı bir yol bulamıyorum, sizi şahit
tutuyorum, onlar(ın ikisini de azat ettim,) hürdürler.”2
Tecavüz günahının tevbesi halâllik almaktır
Kur’ân ve Sünnet’in açıklamalarına göre dünya hayatında buhranlara ve âhirette de azablara birinci derecede
sebeb olacak günah fert haklarına tecavüzdür.
Bu sebeble mü’min haklara tecavüzden korunmalı, hadîsimizde davranışını izlediğimiz sahâbî gibi gerekirse
kendi öz haklarından feragat etmelidir. Zira fert haklarına tecavüz günahının tevbesi Allah’tan af dilemenin yanı
sıra hak sahiplerinden halâllik almaktır. İnsan bu anlamda tevbe etme fırsatını bulamayabilir. Bunun içindir ki
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Her kim bir kişinin manevî şahsiyetine ve maddî varlığına tecavüz ederek zulüm günahını yüklenmişse, aman
altın ve gümüşün bulunmayacağı Kıyamet Günü gelmeden hak sahibi ile halâlleşsin.”*
Ölen de öldüren de Cehennemdedir

Ebu Bekre (r.a.) rivayet ediyor!
“Allah’ın Resûlü’nü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- İki müslüman (vuruşmak için) kılıçlarını çekerek karşı karşıya geldiği zaman öldüren de ölen de
Cehennem’dedir.
(Ebu Bekre (R.) diyor ki; bu sonuca aklım yatmadı da) sordum:
- Ya Resûlellah! Bu katildir. (Cehennem’dedir,) Ancak öldürülen niçin? (Cehennem’dedir.)
- O da karşısındakini öldürmek istiyordu. (Bunun için Cehennemdedir.)”3
Maktul öldürmek isterken öldürüldüğü için Cehennem’e gider
İnsan günah bir fiili yapmayı tasarlar, fakat henüz tasarı halinde iken vazgeçerse günahkâr olmaz. Bilakis
şerden hayra, kötüden iyiye dönüş yaptığı için de bir birim sevab kazanır.
Peygamberimiz bu hususu şöyle açıklıyor:
“Kişi bir iyilik yapmak ister de onu yapmazsa Allah, yapmadığı iyilik için ona katında tam bir iyilik sevabı
yazar/verir. Fakat iyilik yapmak ister de onu yaparsa Allah yaptığı iyilik için ona on iyilik sevabından yediyüz
katı; hatta daha pek çok katı iyilik sevabı verir.

Kişi bir kötülük yapmayı ister de onu yapmazsa Allah yapmadığı kötülük için ona katında tam bir iyilik sevabı
verir. Eğer bir kötülük yapmayı ister de onu yaparsa Allah yaptığı kötülüğe karşılık ona bir kötülük günahı
yazar.”* Ancak insan hadîsimizde örneğini gördüğümüz adam öldürmek gibi bir günah fiili işlemek üzere gerekli
saldırıyı yapar, gücünü kullanırsa, günah işlemek de başarılı olamasa bile günahkâr olur. Hadîsimiz buna delildir.
Zulümlerin zulmü hangisidir?
İbn-ü Mesud (r.a.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- Zulümlerin zulmü (vasfını taşıyan zulüm) hangisidir, Ya Resûlellah?
Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
- Bir müslümanın, dîn kardeşinin malından bir zira toprağı zimmetine geçirmesidir. Hiç şüphesiz Kıyamet
Günü’nde o toprak parçası yerin dibine kadar olan kısmıyla onun boynuna dolatılacaktır. Yerin dibinin
uzunluğunu ise onu yaratan Allah’tan başkası bilemez.”4
Toprak gasbı sürekli zulümdür
Anlayışımıza göre toprak gasbının zulümlerin zulmü olmasının sebebi sövmek, dövmek gibi geçici bir zulüm
olmayıp acısını sürekli duyuran bir zulüm olmasıdır.
Toplum malına hıyanet büyük günahtır
Zeyd b. Halid anlatıyor:
“Mü’minlerden bir adam Hayber’de öldü. Vefatı Hz. Peygamber’e (s.a.v.) bildirildi. Allah’ın Resûlü (bu
mü’minin namazını kıldırmadı.) “Arkadaşınızın namazını kılınız,” buyurmakla yetindi.
Hz. Peygamber’in bu tavrı (mü’minleri üzdü.) her birinin yüz hatları değişti. Onlardaki bu değişikliği
görünce Hz. Peygamber (davranışının sebebini şöyle) açıkladı:
- Bu arkadaşınız Allah yolunda (savaşılarak kazanılmış ganimet malına) hiyanet etti (de zimmetine mal
geçirdi.)
Bu olayı rivâyet eden Zeyd b. Halid diyor ki; hemen gidip bu adamın eşyalarını araştırdık. Eşyalar arasında
Yahudilerin kullandığı süs boncuklarından (zimmetine geçirilmiş) iki dirhem bile etmeyecek boncuklar bulduk.”5
Fert ve cemiyet haklarına tecavüz cehenneme götürür
Fert haklarına tecavüz Cehennem azabına sürükleyecek büyük bir günah olduğu gibi cemiyet haklarına
tecavüz de böylesine büyük bir günahtır. Hadîsimiz buna delalet etmektedir.
Peygamber’imizin, İslâm Devleti’nin malı olan bir abayı zimmetine geçiren ve bu suçun günahı üzerinde iken
ölen Kırkire isimli sahâbî için “O cehennemdedir.” buyurması da bunun delilidir.*
Cemiyet haklarına tecavüzü yalnız menkûl ve gayr-ı menkûl toplum mallarının zimmete geçirilmesi şeklinde
anlamamalıdır.
a- Trafik kurallarını ihlal ederek akaryakıt ve iş gücü israfına sebeb olmak,

b- Hazineye, belediyeye, vakıflara ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait menkul ve gayr-ı menkulleri, özellikle
vapur, tren, otobüs gibi çok aşınan araçları öz malınız gibi ihtimamla kullanmamak,
c- Devlet sektöründe, özel sektörde ve diğer kuruluşlarda, başarılı olamayacağımız görevlere talip olmak,
üzerimize aldığımız vazîfeyi zamanında ve olması gereken şekilde yapmamak,
d- Cemiyet bünyesinde zararlı sonuçlar veren kötü ve yüz kızartıcı işlerin faili durumuna düşerek menfiye
örnek olmak ve bunun gibi daha nice işlerin her biri cemiyet haklarına tecavüzdür. Cemiyet haklarına
tecavüzün her bir türünden kaçınmalıdır. Zira bu gibi tecavüzlerin ma’nevî sorumluluğundan –istenilse dekurtulmak oldukça güçtür. Zira muhatabımız bir fert değil bütün bir cemiyettir. Cemiyetten nasıl hak
halâlliği alınabilir!
Az da olsa zimmetine mal geçiren haindir
Adî b. Amîre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Ey insanlar!
Sizden biriniz (yönetimle veya zekât tahsili ile ilgili) bir görevimize atanır da tahsil ettiği mallardan bir iğne
veya ondan daha büyükçe bir malı bizden gizlerse o kişi haindir. Kıyamet Günü zimmetine geçirdiği malı,
(boynuna yükletilmiş olarak) getirecektir.
(Allah’ın Resûlü’nün bu ürpertici açıklaması üzerine) Ensar’dan (daha önce göreve atanmış) bir kişi ayağa
kalktı ve şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Verdiğiniz görevden beni affediniz.
- Görevden alınmanı istemenin sebebi nedir?
- (Ya Resûlellah! Sizi dinlemiş olmamdır.) Zira sizi şöyle şöyle söylerken dinledim.
- Evet, o sözü ben (söyledim. Şimdi de) söylüyorum. Kimi bir işte görevlendirirsek (tahsil ettiğinin) azını da
çoğunu da getirsin. Görevli kişi tahsil ettiği mallardan kendisine (ücret olarak) verileni alır. Kendisine
yasaklanmış olanı bırakır.”6
Zimmetine hak geçirene cehennem vacib olur
Umametül Harisî’den (r.a.):
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (kul haklarının önemini açıklamak için) şöyle buyurdu:
- Bir kimse yemin ederek bir müslümanın hakkını zimmetine geçirirse Allah o kimsenin Cehennem’e girmesini
gerekli kılar. (Cezasını çekmeksizin)Cennet’e girmesini de yasaklar.
Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v) (Cennet ve Cehennem’e inanan her bir mü’mini ürpertecek bu sözleri) üzerine bir
mü’min O’na sordu:
- Ya Resûlellah! O hak değersiz, basit bir şey ise (ne buyrulur?)
- O hak, misvak ağacından bir dal parçası da olsa böyledir.”7
Müflis kimdir biliyor musunuz?

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“(Çok mühim bir husûsu yüce zatına has öğretim usûlü ile öğretmek için) Allah’ın elçisi sahâbîlerine
sordular:
- Müflis kimdir biliyor musunuz?
- Ya Resûlellah! (Zarara uğrayarak) hiçbir nakiti, menkul ve gayr-ı menkulü kalmamış kimseyi aramızda
müflis (olarak tanır-biliriz.)
- Bana inananlardan gerçekten iflas etmiş olan o kişidir ki Kıyamet Günü’nde namaz, oruç, zekât (gibi hayırlı
ameller)le gelir. (Gelir ama) şuna sövmüş, şunu dövmüş (olduğu için de ödenmesi gereken fert ve toplum
haklarını da beraber) getirir. (Sonuç olarak da) hayırlı amellerinden bir kısmı şuna, bir kısmı da buna verilir.
Eğer üzerindeki insan hakları ödenmeden evvel iyi amelleri tükenirse, bu defa alacaklı kulların günahlarından
bir kısmı alınır da bunun üzerine yükletilir. Sonra da kendisi Cehennem’e atılır. (İşte hakîki müflis bu kişidir.)”8
Hayvan haklarına tecavüzden de sorumluyuz
Abdullah b. Amr’dan… (r.a.)
Bir serçeyi veya daha büyükçe bir kuşu (fayda sağlama amacına dönük olmaksızın) haksız yere öldüren kişiyi
Allah, Kıyamet Günü’nde o kuştan ötürü sorguya çekecektir.
Sahâbîler tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! Serçenin hakkı nedir?
- Serçenin hakkı; onu kesmen, sonra da yemendir. Aman başını da kes(ip at)ma ki (sağa-sola) atılmasın.9
Serçe gibi küçük kuşları kesmekte sorumluluk vardır
Serçe küçük bir kuştur. Onu kesmek hüküm olarak haram değilse de abestir. Zira serçe küçüklüğü sebebiyle
eti için kesilemeyeceğinden onu kesmek anlamsız ve gayesiz bir eylem olmaktan öteye gidemez. Onu gereksiz
olarak kesmek de bir zulüm olur ve kesen aleyhine bir hak doğurur.
Tercümesi sunulan hadîsimizi açıklayıcı nitelikteki diğer bir hadîsde şöyle buyurulur.
“Gereksiz olarak bir serçeyi öldüren kişinin aleyhine o serçe Kıyamet Günü’nde Allah’a yakararak şöyle
da’va eder:
- Ya Rab; Filan kişi beni bir fayda için değil gereksiz olarak öldürdü.”*
Güçsüz mazlumlar cennetliktir
Ebu Hüreyre’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (öğretim amacıyla sahâbîlerine) sordu:
- Size Cennetliklerden bir topluluğu tanıtayım mı?
- Evet evet, tanıt Ya Resûlellah!
- Onlar zulme uğramış bulunan güçsüz kişilerdir.10

Cinsel Haramlar

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Onlar (gerçek mü’minler) Allah’ın yanında bir başkasını ilah edinip ona kulluk etmezler. Ölümü
hak edenler dışında, Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa
işlediği günahın cezasını görür.
Kıyamet günü azabı kat kat olur. O korkunç azabın içinde hor ve hakir bir halde ebediyen kalır.”*
Furkan 68-69
Mü’minin ırzını helâl görmek haramdır

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü sahâbîlerine buyurdu:
- Allah katında en büyük riba (faiz) hangisidir?
- Allah ve O’nun Peygamberi daha iyi bilicidir.
- (İyice biliniz ki) Allah katında en büyük riba mü’min kişinin şahsiyetini ve namusunu çiğnemek hakkını
kendinde bulmaktır.”1
Emeği de namusu da sömürmek haramdır
Allah bilir faiz, kayba uğramaksızın kişinin emeğini sömürmek hakkını kendinde bulmak ve sonuç olarak
toplum ekonomisini olumsuz yönde etkilemek olduğu için haram kılınmıştır.
Kişinin şahsiyetini ve namusunu çiğnemek hakkını kendinde bulmak ise emeğini sömürmek hakkını kendinde
bulmaktan daha ağır bir suçtur. Ayrıca toplumda fertler arası güveni sarsacağı, anarşiyi doğurup geliştireceği için
de toplumu olumsuz yönde daha çok etkileyicidir.
Hadîsimiz bu hakîkati açıklamaktadır.
Bu sebeble şahsiyeti ve namusu sömürmek, emeği sömürmek olan faizden daha büyük bir haram; günahtır.
Deyyûs cennet’e giremez
(Mü’minin dokunulmaz mukaddes haklarından biri olan ırzını koruması gerektiğini açıklamak için) Allah’ın
Resûlü şöyle buyurdu:
“Üç zümre vardır ki onlar (cezalarını çekmeden) Cennet’e giremez, onun kokusunu da alamazlar.

(Bunlar; sözleri, davranışları veya giyim tarzlarında) erkekleşen kadınlarla devamlı alkol olanlar ve bir de
deyyuslardır.
Ashâb-ı Kiram sordular:
- Ya Resûlellah! Deyyus kimdir?
- Deyyus: ehlini; (zevcesini, kızını, kız kardeşini vs. erkeklerden) kıskanmayan adamdır.
Bir diğer rivayete göre Hz. Peygamber deyyus’u şöyle tarif buyurdu:
- Deyyus: ailesinin pisliğini, yabancı erkeklerle düşüp kalkmasını kabullenen kişidir.2
Yolumdan sapanlar benden değildir
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’nün (nasıl ve ne kadar) ibâdet yaptığını sormak için (Hz. Ali, Osman İbn-ü Maz’ûn ve
Abdullah ibn-ü Revaha’dan teşekkül eden) üç kişilik bir sahâbî topluluğu O’nun zevceleri, (annelerimize)
geldiler.
(Hz. Peygamber’in nasıl ve ne kadar ibâdet ettiğini sordular.)
İbadeti kendilerine bildirilince O’nun ibâdetini azımsar gibi oldular ve; Hz. Peygamber’in (yüceler yücesi
durumu) nerede biz nerede, Allah onun geçmişteki ve gelecekteki bütün günahlarını affetti, dediler.
(Daha çok ibâdet etmeleri gereğine kendilerini inandırdılar da) içlerinden biri; ben ömrümce bütün geceler
namaz kılacağım, diğeri; hayatım boyunca bütün günleri oruçla geçireceğim; (hiçbir gün oruç) tutmamazlık
etmeyeceğim, dedi. Üçüncüsü ben de hanımlarımdan ayrılacak, yaşadığım sürece bir daha da evlenmeyeceğim,
dedi.
(Bu kararları ve sözleri kendisine intikal edince,) Allah’ın Resûlü onlara gitti ve şöyle buyurdu.
- Siz mi şöyle şöyle ölçüsüz laflar ediyorsunuz? Bütün bunları nereden çıkarıyorsunuz?
Bakınız, Allah’a yemin ederim ki ben sizin Allah’tan en çok saygı duyarak korkanınızım ve sizler içinde O’nun
emirleri ve yasaklarına en ziyade bağlı olanınızım. Böyle olmakla beraber, ben (bazı günler) oruç tutuyor (bazı
günler de) tutmuyorum.
(Gecelerin bir kısmında) namaz kılıp –ibâdet ediyor (bir kısmında da) uyuyarak- dinleniyorum. Kadınlarla da
evleniyor (normal aile düzenini sürdürüyor)um.
(Ben bu şekilde yaşar, ibâdet ederken, fazlası ne oluyor? İyice bilmenizi isterim ki:)
Benim yolumdan sapanlar (beni izleyenlerden)değildir.3

Mü’min, Allah’ın Rasûlü’nün yaşayışını izlemekle mükelleftir
Mü’min, Allah’ın Rasûlü’nün emirleri ve yasaklarını uygulamak ve O’nun yaşayışını izlemekle mükelleftir.
İleri derecede bir mü’min olmak arzusuyla da olsa O’nun ilkeleri ve yaşamı ile çatışacak ve tabîî hayatın
akışını aksatacak bir müslümanlık anlayışı ve uygulamasına İslâm Dîninde yer yoktur.
Hz. Peygamber’e muhalefet edilerek Allah’ın rızasına erilemez. Ancak günaha girilerek Âhiret felaketi
örgülenebilir.

Hadîsimiz genel olarak bu gerçeği açıklamakta, özel olarak da meşrû cinsel hayattan uzaklaşmanın mahzûrlu
olduğunu beyan etmektedir.
Hadımlaşmaya kalkma
Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“(Beni meşgul eden bir problemimi) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) şöylece arzettim.
- Ya Resûlellah! Genç bir adamım. Nefsim için (arzularıma boyun eğip) zinaya düşmekten gerçekten
korkuyorum. Kadınlar(dan biri) ile evlenmek için de maddî güç bulamıyorum. (Hadımlaşayım mı?)
Allah’ın Resûlü bana cevap vermedi. Ben (meselemi) aynı şekilde (bir daha) dile getirdim. Bana (yine) cevap
vermedi. Daha sonra benzeri bir üslupla tekrar arzettim. (Yine de) bana cevap vermedi. Aynı tarzda (dördüncü
defa) arzettiğimde ise şöyle buyurdu:
- Ya Eba Hüreyre! (Hayatın süresince iradeni aşacak durumlarda) karşılaşacağın (olayları içine alan Kader
senaryosunu) yazan kalemin işi bitti.
Bu duruma göre hadımlaş veya hadımlaşma (önemi yok. Ne varki sen emrolunduğun üzere yaşa,
hadımlaşmaya kalkma.).4
Cinsel arzuları köreltmek

Abdullah İbn-ü Ömer’den (R.)
“Bir sahâbî Allah’ınRasûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöylece izin istedi:
- Ya Resûlellah! Hadımlaşmama izin ver(ir misiniz?)
- Benim ümmetimin hadımlaşması (gündüz) oruç tutmak ve (gece de) namaz kılmak(la cinsel arzuları
köreltmek)tir.5
Hadımlaşmak ve hadımlaştırmak ilahi düzene baş kaldırmaktır
Allah’ın yarattığı düzeni değiştirmeye kalkışarak, örneğin hadımlaşmak, hadımlaştırmak, kısırlaşmak ve
kısırlaştırmak Allah’a baş kaldırmaktır; büyük bir günahtır. İslâm dîni değil insanların, Peygamber’imizin diliyle
hayvanların hadımlaştırılmasını bile yasaklamıştır.
Tarihimizde görülen hadımlaştırma olayları İslâmi ölçülere göre bir zulümdür.
Bekâr veya evli mü’min cinsî arzularının şiddeti dolayısıyla zina yapmak ve böylece Âhiret azabına
uğramaktan endişe duyuyorsa evlenmelidir. Veya her pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak gibi Sünnet’te
tavsiye olunan yollarla sık sık oruç tutmalıdır. Ayrıca gece namazlarına kalkarak nefsi gücünü kırmalı; rûhî
melekelerini kuvvetlendirmelidir.
Hadımlaşma, cinsel ilişkiye girme gücünü, kısırlaşma ise, dölleme iktidarını gidermektedir.
Başını örtüver

Hz. Aişe (r.a.) den:
“Allah’ın Resûlü, (eşi olan) Hz. Aişe’nin yanına geldiğinde onun hizmetçisi olan kızcağız gizlenince sordu:
- (Ya Aişe!) Bu kızcağız âdetini görüp ergenlik çağına girdi mi?
- Evet (girdi Ya Resûlallah!)
(Aldığı bu cevap üzerine) Allah’ın Resûlü sarığından bir parçasını ayırıp (kızcağıza uzatarak) şöyle emir
buyurdu:
- (Al da) bununla başını örtüver.”6
Gözünü hemen ceviriver
Cerir İbn-ü Abdullah rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlüne (s.a.v.), (mahrem olmayan kadınlara ve onların bakılmaması gereken saç, gerdan, kollar ve
bacaklar gibi uzuvlarına) ansızın bakmanın günah olup olmadığını sordum.
Şu cevabı verdi:
- Gözünü hemen (başka bir yöne) çevir.”7
Şehvetle bakmak haramdır
İradeye dayalı olmayan sözler, işler ve davranışlardan kişi mesûl değildir. Çünkü ameller niyetlere göredir.
Bu sebeble önüne çıkan bir kadına bakan kişi sorumlu değildir. Ancak bir kadına şehevî duygularla ve
güzelliklerini keşf maksadıyla ikinci bir defa bakan kişi haram işlemiş olur. Zira Peygamber’imiz Hz. Ali’ye
şöyle buyurmuştur:
“Ya Ali! Ansızın bakışa iradeli bakışı katma. İlki halâl ise de ikincisi halâl değildir.”*
Her haram fiil gibi şehvetli bakışlarımızdan da sorgulanacağımız bilinmelidir.
Sizler de mi görmüyorsunuz?
Hz. Meymüne ile beraber Allah’ın Resûlü’nün yanında bulunan Ümmü Seleme (r.a.) (başlarından geçen olayı)
şöyle anlatıyor:
“(Rabbimiz tarafından) örtünme ile emrolunmamızdan sonraydı. Biz Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
huzurundayken (Ashâb-ı Kiramdan âmâ) Abdullah İbn-ü Ümm-i Mektum çıka geldi. Hz. Peygamber’in yanına
girdi.
(O girip-oturunca) Allah’ın Resûlü (eşleri olan Hz. Meymûne ve Ummü Seleme’ye):
- Örtünüze bürünerek bu zattan korununuz, buyurdu.
Ümmü Seleme validemiz diyor ki; (bu emre muhatap olunca, ben de) şöyle dedim.
- Ya Resûlellah! Bu zat bir âmâ değil midir? Bizi göremez ve tanıyamaz (niçin örtünelim de korunalım?)
- (Evet o âmâdır,) ama sizde mi âmâsınız? Siz onu görmüyor musunuz?”8
Karşılıklı bakışmalar yasaktır
Abdullah İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:

“Abbas’ın oğlu Fazl Veda Hac’cında Allah’ın Resûlü ile aynı deve üzerinde ve gerisinde bulunuyordu. Bu
sırada Has’am oğullarından bir kadın (Hac’la ilgili) bir hususu sormak üzere Hz. Peygamber’e (s.a.v.) geldi.
(Kadın gelir-gelmez) Fazl kadına, kadın da Fazl’a bakmaya başladı. (Bu sırada) Hz. Peygamber Fazl’ın
yüzünü diğer tarafa çevirdi.
Kadın şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Allah’ın kullarına farz kıldığı hac babamın yaşlılık döneminde, binek üzerinde durmaya güç
yetiremediği bir devrede (ona) ulaştı. Onun için ben Hac yapabilir miyim?
Allah’ın Resûlü (s.) şu cevabı verdi:
- Evet yaparsın.”9
Asıl felaket yakınlarla ihtilattadır
Amir Oğlu Ukbe (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü bir öğütlerinde sahâbîlerine şöyle buyurdu:
- Yanında mahremi bulunmayan kadınların yanına gir (erek onlarla bir arada yalnız kal)maktan sakının.
(Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu öğütlerine muhatap olan) bir sahabî sordu:
- Ya Resûlellah! Kocanın kardeşi ve amca çocukları gibi akrabaya ne buyurursunuz? (Onlar da mı
kadınlarımızla bir arada yalnız kalamazlar?)
Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
- Sözü edilen koca akrabası ile bir arada yalnız kalmak ölüm (gibi aile ve ahlâk hayatının çöküşüne
sebeb)dir.10
Yalnız kalan erkekle kadına Şeytan katılır
Mukaddes yasalar ve tecrübeler cinsî duygulara hakim olmak için çok güçlü bir inanç ve iradeye sahip olmak
gerektiği kadar, bu duyguları geliştirecek ve gerçekleştirecek vasatlardan (ortamlardan) da kaçınmak gerektiğini
ortaya koymaktadır.
Bir erkekle bir kadının yalnızca bir arada bulunmaları bu olumsuz vasatların en belirginidir. Bu sebeble
yalnızca kalınılan ortamlarda cinsel duyguların iradeyi aşacak boyutlara ulaşması kaçınılmazdır.
Nitekim Peygamberimiz konu ile ilgili özetlediğimiz hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan nikahına düşebilecek bir kadınla yalnızca kalmasın. Zira
üçüncüleri şeytan olur.”
“… Şeytan da kan damarlarınızda şehvet duyguları ile akar.”
“Bu sebeble kadınlarla ancak mahremleri varken bir arada bulunun”*
Çevrenin kontrolü ve kuşkusu dışında kalacağı için hadîsimizde konu edilen şekliyle kayın ve amca çocukları
gibi akraba fertleriyle yalnız kalmaların, kan deveranı gibi irade dışında akacak cinsî duyguları daha da geliştirici
ve de gerçekleştirici olacağı şüphesizdir.
Burada şu hususa da değinmekte yarar görürüz.
Bir erkekle bir kadının bir arada yalnızca kalmalarından cinsel menşelî bir günah doğabileceği gibi
doğmayabilir de.

İslâm Dîni, değişik inanç ve irade gücü ve farklı kültürleri olan bütün insanları ölçü alarak bu nevî yasaları
koymuş, böylece doğabilecek ahlâkî mahzurların zuhurunu engellemiştir.
Vazîfemiz ilahî emirlere ve yasaklara uymaktır.
Şeytan kan damarında akar

Hz. Cabir (r.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü mü’minlere şöylece emir buyurdu:
- Yanından kocaları (veya mahremleri) bulunmayan kadınların yanlarına girip oturmayın. Zira Şeytan her
birinizin kan damarında (kanınız gibi iradenizin dışında) akar.
(Bu arada muhatap olan sahâbîler olarak) sorduk:
- Sizin (kan damarınızda da akar mı?)
- (Evet) benim (kan damarımda) da (akar.) Ne var ki Allah bana Şeytana karşı yardım eder de ben ondan
korunurum.”11
Zina haramdır
Ebu Umame (r.a.) rivayet ediyor:
“(Allah’ın haram kıldığı bir işte Hz. Peygamber yapma izni verebilir düşüncesiyle ve de İslâmi şahsiyetinin
olgunlaşmamış olması sebebiyle olacak ki) bir genç Hz. Peygamber’e (s.a.v.) geldi ve (Ashâb-ı Kiramın da
huzurunda bulunduğu bir sırada Hz. Peygamber’e şöyle) dedi:
- Ya Resûlellah! Bana zina yapmak için izin verir misiniz?
(Hz. Peygamber’den böylesine ahlâk dışı bir fiil için müsaade istemeyi hiçbir gerçek mü’min tabii
karşılayamayacağı içindir ki) Ashâb-ı Kiram bu genç adamın etrafını çeviriverdiler ve ona; bırak (ve böyle bir
talepte bulunmaktan) vazgeç, dediler ve onu (bundan şiddetle men ettiler.)
(Sahâbîlerini izleyen) Allah’ın Resûlü; onu yaklaştırın, buyurdu ve ona da “otur” emrini verdi. Genç de Hz.
Peygamber’e iyice yaklaştı ve oturdu. (Aralarında aşağıdaki şu konuşmalar geçti.)
- Annenle zina yapılmasını sever misin?
- Allah’ın beni uğruna feda etmesini diler ve O’na yemin ederim ki hayır, (sevmem.)
- Diğer insanlar da anneleri ile zina yapılmasını sevmezler. Peki kızınla zina edilmesini arzu eder misin?
- Allah’ın beni sana feda kılmasını diler ve O’na yemin ederim ki hayır (etmem) ya Resûlellah!
- Diğer insanlar da kızlarıyla zina yapılmasını arzu etmezler. Kız kardeşinle zina edilmesine razı olur musun?
- Allah’ın beni uğruna feda etmesini diler ve O’na yemin ederim ki hayır (olmam.)
- Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina yapılmasına razı olmazlar.
(Teyze ve halayı konu alan sualler-cevaplar aynı şekilde birbirini takip etti ve;)
Allah’ın Resûlü (mübarek) elini bu gencin üzerine koydu ve onun için şöylece dua buyurdu:
- Allah’ım! Onun günahını affet. Kalbini (kötü duygulardan) arındır. Onu zinadan koru.

Bu olaydan sonra artık o genç bir daha (zina yapmak arzusu gibi) duygulara kapılmadı.”12
Zina eden kişinin dünyevî cezası
Ebu Hureyre’den… (r.a.)
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) mescidde bulunuyorken bir adam geldi ve O’na yüksek bir sesle hitap buyurarak:
- Ya Resûlellah! Ben zina ettim, dedi. (Böylece suç duyurusunda bulundu.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ondan yüzünü çevirdi; ilgilenmedi. Fakat adamcağız Resulellah’ın karşısına geçerek
yine:
- Ya Resûlellah! Ben gerçekten zina yaptım, (şeklinde) itirafta bulundu.
(Medine İslâm Devleti’nin başkanı ve biricik hakimi olan) Allah’ın Resûlü (s.a.v.), aynı şekilde dört defa, suç
duyurusunda bulununcaya kadar onun tarafına yönelip ilgilenmedi. Adamcağız kendisi aleyhine dört defa
şahitlik yapınca Hz. Peygamber onu çağırdı ve sordu:
- Sende delilik var mıdır?
- Hayır, yoktur Ya Resûlellah!
- Hiç evlendin mi?
- Evet.
Bu sorgulamadan sonra Allah’ın Resûlü (çevresinde bulunan sahâbîlere şöylece) emir verdi:
- Onu götürün ve recmedin.”13
Bekâr ve de evli için zinanın cezası
Ferdi, ailevî ve sosyal hayatı çökerten haram olduğu içindir ki İslâm Dîni zinâyı geçiştirici öğütlerle
men’etmemiştir. Dünyada çekilecek, Âhirette görülecek cezalar koymuştur.
Kur’ân ve Sünnet toplumunda itiraf, hamilelik veya dört şâhidin şehâdeti ile sabit olan zina fiilinin cezası,
Kur’ân’da evli-bekar ayırımı yapılmaksızın yüz sopa olarak belirlenmiştir. Nûr Sûresinin 2. âyetiyle belirlenen bu
cezadan önce evliler için zinanın cezası Peygamberimiz tarafından Tevrat (Levililer Bab 20, Tesniye Bab 22...)
çizgisinde Recm (taşlanarak ölüm) olarak uygulanmıştır.
İslâm’a Göre Cinsel Hayat isimli kitabımızda genişçe açıkladık: Burada öneminden ötürü pekiştirerek ifade
etmek isteriz ki, recm cezası Kur’ânî cezadan önce uygulanmıştır, Kur’ânî cezadan sonra recm uygulandığına dair
hiçbir belge yoktur. Bu sebeble recmin Kur’ân’da yer almadığı gibi, Hz. Peygamberin bizleri bağlayan
yürürlükteki sünnetinde yer almadığını söyleyebiliriz.
Pek tabîîdir ki bekâr ve evliler için yüz sopa şeklindeki ceza Kur’ân ve Sünnet yasalarına göre yönetilen, İslâm
inancı ve kültürünü yayan, zinaya götürücü yolları açtırmayan, açık olanları kapatan, devlet bütçesinden
evlenemeyen bekarlar için fon ayıran ve şartları çerçevesi içinde birden fazla evliliğe ruhsat çıkaran İslâm
cemiyetinin zinakârları içindir.
Korktuğum homoseksüelliktir
Hz. Aişe (r.a.), Allah’ın Resûlü’nü üzgün gördü. (Üzgün görünce de) sordu:
- Sizi üzen nedir Ya Resûlellah?

Şöyle buyurdu:
- (Beni üzen) Ümmetim için pek çok korktuğum uygulamadır; Lût toplumunun yaptığını (homoseksüellik)
yapmalarıdır.14
Homoseksüeller azap öfkesi altındadır
Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Dört sınıf insan vardır ki bunlar sabah ve akşam Allah’ın azap öfkesi içindedirler.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Bunlar kimlerdir Ya Resûlellah!
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu açıklamada bulundu:
- Onlar:
(Sözde, davranışta, giyim tarzında v.s.) kadınlara benzemek isteyen erkekler,
Erkeklere benzemek isteyen kadınlar,
Hayvanlarla cinsî ilişki kuran kişiler ve,
Homoseksüellerdir.”15
Erkek erkeğe ve hayvanla cinsi temasın cezaları
Bu hadîs bizlere dört cinsî vasıflı haramı öğretmekte ve bunların Allah’ın azabına düşüreceğini bildirmektedir.
Bu dört haramın tercümedeki sıraya göre ilk ikisi Allah’ın yarattığını değiştirmek olduğu ve homoseksüelik ve
sevicilik sapıklıklarına yol açtığı için haramdır. Diğer ikisi de doğrudan doğruya haram kılınan cinsî
sapıklıklardır. Bu fiiller İslâm Toplumunda tazir cezasını gerektirecek şekilde suç oluştururlar.
Tenasül (üreme) uzvundan olmak şartıyla
İbn-ü Abbas’dan… (r.a.)
“Ömer İbnül-Hattab, Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöyle dedi:
- Mahvoldum Ya Resûlellah?
- Seni mahveden nedir (Ya Ömer?)
- (Ya Resûlellah!) Palanımı ters çevirdim; (döl yatağından fakat arkadan yaklaşarak ilişkide bulundum.)
Hz. Peygamber ona her hangi bir cevap vermedi. (Bu sırada) Bakara Sûresinin 223. âyeti Allah’ın Resûlü’ne
vahyedildi:
“Kadınlarınız (çocuk yetiştiren) tarlanızdır. O halde (ön uzuv olan) tarlanıza ne şekilde isterseniz o şekilde
varın. Nefisleriniz(in tatmini) için (sevişmeyi) öne alın. Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun.
Onun huzuruna varacağınızı da bilin.”
(Ey Peygamber!) Sen bu ilahi ölçüleri kabullenen mü’minleri müjdele.”
(Bu âyeti tebliğ ettikten sonra Allah’ın Resûlü her bir mü’mine yönelik olarak şöyle buyurdu:)
- Önden veya arkadan yaklaş(arak fakat mutlaka üreme organından cinsî temasta bulun.) Ancak arka uzuvdan
ve de âdet (hali gören eşinle cinsî münasebette bulunmak)tan sakın.”16

Bütün aşk oyunları helâldir
İslâm Dîni âdet ve lohusalık dönemlerinde cinsî münasebette bulunmanın, arka uzuvdan (organdan) temas
etmenin ve ağıza boşalma şeklindeki oral ilişkinin dışında karı-koca ilişkilerine bir sınır getirmemiştir.
Ön uzuvdan, bir diğer ifadeyle üreme organından olmak şartıyla karşılıklı rızaya dayalı bütün şekiller halâldir.
Ancak Allah’tan utanılarak ve bizlere refakat eden meleklere saygı duyularak örtüsüz çıplaklıktan kaçınılması
ve tülümsü bir örtüye olsun bürünülmesi Peygamberimiz tarafından verilmiş olup uyulması gereken ve de
ilişkinin şiiriyetini sağlayan dînî bir öğüttür.
“İslâm’a Göre Cinsel Hayat” isimli kitabımızın okunmasını tavsiye ederiz.
Âdet halinde cinsel temas haramdır
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
“Yahûdiler kendilerinden bir kadın adet gördüğü zaman (âdet halindeki) bu kadınla beraber yemezler,
içmezler ve evlerinde bir arada yatıp kalkmaz; cinsî münasebette de bulunmazlardı. (Sahâbîler tarafından)
Allah’ın Resûlüne (s.a.v.): “Adet halindeki kadınlarımızla bizim ilişkilerimiz nasıl olmalıdır.” şeklinde bir sual
soruldu:
Bu sorunun sorulmasından sonra Yüce Allah Bakara sûresinin 222. âyetini vahyetti:
“- Adet hali bir ezadır; (bedenî ve rûhi rahatsızlıklara sebeb olucu bir haldir. Bu sebetle) adet halinde iken
onlardan ayrılın, iyice temizleninceye kadar onlara yaklaş (ıp cinsî münasebette bulun)mayın...”
Hz. Peygamber (bu âyeti tebliğ etti ve) mü’minlere; âdet halinde bulunan kadınlarla bir arada yemelerini,
içmelerini, evlerde beraber oturup kalkmalarını ve cinsî münasebetin dışında her türlü ilişkiyi kurmalarını emir
buyurdu.”17
Âdet halinde cinsî münasebette bulunmanın keffareti
Âdet ve lohusalık hallerinde kadınlarla sevişmek halâl, cinsi münasebette bulunmak ise haramdır.
Rûhsal ve bedenî mahzurları da ihtiva eden bu büyük haramı işleyen mü’minler Allah’dan mağfiret dilemeli
ve günahına keffaret olması için de beş gram altın değerindeki malı veya parayı sadaka olarak dağıtmalıdır.
Çünkü İbn-i Abbas (Peygamberimizin şöyle emir buyurduğunu) açıklamıştır:
“Her kim adet halinin başlangıcında karısıyla cinsi münasabette bulunursa bir dinar, son demelerinde
bulunursa yarım dinar sadaka versin”*
Âdet halinde sevişmek helâl, ilişki haramdır

Muaz İbn-i Cebel (R.) anlatıyor.
“Hz. Peygamber’e (S.) sordum?
- (Ya Resûlellah!) Âdet hali görürken karımdan nasıl yararlanmam bana halâl olur?
Allah’ın Resûlü (S.) şu cevabı verdi?

– (Göbekle diz kapağı arasından) örtü üstünden (ve vücudun diğer kısımlarından örtü altından yararlanman
halâl olur.) Ancak örtü üstünden de olsa göbekle diz kapağı arasından yararlanmamak daha uygundur. “18
Hiç bir eylem çocuğun yaratılmasına engel olmaz
Ebu Saîd El-Hudri (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne sahabîleri tarafından soruldu:
- Azil ile ilgili olarak (ne buyurursunuz Ya Resûlellah!)
Şöyle buyurdu:
- Her (cinsel temasla çıkacak) meniden çocuk olmaz. Kaldı ki Allah bir varlığı yaratmak isterse onu hiçbir
güç önleyemez.
Allah’ın Resûlü azil ile ilgili diğer bir soruyu da şöylece cevaplandırdı:
- Hayır, (azli onaylayamam). Siz azil yapmamaya çalışın. Zira cinsî ilişkiden çocuk olması ancak ilahî
kaderledir.”19
Meniyi rahmin dışına akıtmak caiz midir?
a- Tercümede “la, aleyküm en lâ letef’alû” cümlesinde “la” yı sorulanı nefy ve “aleyküm…”ü de istinafiye
olarak aldık.
b- Kadının rızası alınmak şartıyla meninin rahmin dışına akıtılarak çocuğun teşekkülüne engel olmak (azil),
İslâm mantığına göre sonuca tesir edemeyecek bir işlemdir. Ancak keraheti (sakıncası) bulunsa da hüküm
olarak caizdir.
Peygamberimiz azli tasvip buyurmamıştır. Ancak kader programı içindeki gerekçesi her bir mü’min tarafından
kavranılamayacağı için de onu yasaklamamış, fakat gereksiz bir işlem olduğunu şöylece açıklamıştır:
“Siz hakîkaten azil yapıyor musunuz? Siz bunu gerçekten yapıyor musunuz? Evet siz bunu gerçekten yapıyor
musunuz? Kıyamet Günü’ne kadar yaratılması mukadder hiçbir can yoktur ki dünyaya gelmiş olmasın.”
Azil yapılması ve diğer koruyucu tedbirlere baş vurulması halinde genel olarak çocuk olmadığı için
Peygamber’imizin anlamını sunduğumuz hadîsi ve benzerleri ile fiili durum arasında bir çelişki sezinlenir gibi
olmakta, pek tabîî ki bu durum bazı îmanî tereddütlere de sebeb olabilmektedir. Oysaki basit bir muhakeme bu
konudaki hadîsleri anlamaya yeterlidir.
Kalpler ve duygular üzerinde hakim olan Allah’tır. O kalpleri dilediği şekilde yönlendirir.
Eğer çocuk takdir etmişse çocuğu sevdirir. Azil yapmak, diğer koruyucu tedbirlere baş vurmak gereğini
duymazsınız. Size çocuk takdir etmemiş veya belirli sayıda etmiş ise çocuk arzulamazsınız. Koruyucu tedbirlere
başvurursunuz, ya da ilişkilerinizden sonuç alamazsınız. Ama duygularınızın iradeniz dışında yönlendirildiğini
bilmediğiniz için çocuk isteyip istememenin kendi tasarrufunuz altında olduğunu sanırsınız.
Evet, çocuk bir kader konusudur. Takdir olunmadıysa cinsel ilişki sizi çocuk sonucuna götüremez. Evet, her
çocuk bir döllenme sonucudur. Ne var ki Allah’ın kaderi; kudreti, bilgisi, rahmeti ve hikmeti tecelli etmezse
çocuğun oluşumuna sebeb olacak döllenme gerçekleşmez. Gerçekleşmesi ihtimâli sıfırdır. Çocuğun kader gereği
olduğunu, bir başka izah getirmenin mümkün olmadığını geliniz bir ilim adamının kaleminden okuyalım.*
Cinsi münasebetlerini anlatanlar şeytanlar gibidirler
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

“Namazından hiçbir bölümü unutmaksızın Allah’ın Resûlü namaz kıldırdıktan sonra biz erkeklere döndü.
Allah’a hamd ederek O’na övgüsünü sunduktan sonra şöyle buyurdu:
- Olduğunuz yerde kalın (ve soruma cevap verin.)
Sizin içinizde karısının yanına geldiği zaman kapısını üzerine kapatan, perdesini üstüne çeken, Allah(a karşı
da haya) örtüsü ile örtünen (sonra cinsi ilişkide bulunan) adam var mı?
- Evet (var Ya Resûlellah!)
- Peki, böyle yaptıktan sonra dışarı çıkıp övünen ve de ben (karımla) böyle yaptım, ben (karımla) şöyle yaptım
diyen (de var mı?)
Bu soru karşısında sükût ettiler.
Allah’ın Resûlü (bu defa cemâat namazına katılan) kadınlara yönelerek sordu:
- Sizin içinizde (de bu şekilde) konuşan var mı?
Onlar da sükût ettiler.
(Allah’ın Resûlü’nün yerici ve yasaklayıcı vasıftaki bu soruları üzerine)gögüsleri henüz tomurcuklanmış genç
bir kız Allah’ın Resûlü’nün kendisini görebilmesi ve sesini duyabilmesi için bir dizi üzerine dayanarak uzandı da
şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! (Allah’a yemin ederim ki) sözünü ettiğiniz şekilde erkekler de konuşuyorlar, kadınlar da
konuşuyorlar.
Kızcağızın bu açıklaması üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Bu şekilde konuşan (erkekler ve kadın)ların benzerleri (kimlerdir) biliyor musunuz?
(Evet) bu şekilde konuşan (erkek ve kadın) sokakta dişisi erkeğine rastlayan, sonra insanlar kendisine bakar
dururken erkeği dişisi ile cinsî münasebette bulunan erkek ve dişi şeytan gibidir.”20

Cinsel ilişiki ile iftihar haramdır
A- Cinsî hayat insan hayatının önemli bir bölümünü teşkil ettiği için İslâm Dîni cinsî hayatın düzenlenmesi ve
eğitimine ehemmiyet vermiş çok yönlü düsturlar ve yasaklar koymuştur.
Meselenin özü vasfında bir özet çıkaracak olursak şu bilgileri verebiliriz.
a- Dînimiz, evliliğe teşvik etmiş, çocuklarımızın evlenmelerine yardımcı olmamızı öğütlemiş, taaddüd-i
zevcata ruhsat çıkarmıştır. Dîni ve tıbbi bir engelleri yoksa kadınların kocalarının arzularına anında icabet
etmelerini emretmiştir.
b- Dînimiz zinayı, zinaya götürücü eylemler olarak şehvetle bakışmayı, nikâh olmaksızın kadın erkek
beraberliğini, cinsî arzuları tahrik eden musîkiyi yasaklamıştır. Ayrıca cinsî duyguları sömürücü fuhuş
edebiyatı ve fuhuş işletmeciliğini yasaklamıştır. Öğretici vasıf taşımayan seksüel neşriyatı da yasakları
arasına almıştır.
c- Dînimiz rontgenciliği, teşhirciliği, homoseksüelliği, seviciliği haram kılmıştır.
d- Dînimiz kadınlara arka uzuvdan ilişkiye girilmesini, adet ve lohusalık halinde cinsî teması yasaklamıştır.
Cinsel hayatla ilgili bu yasalar dizisi dînimizde cinsî hayata verilen önemi belgelemektedir.

İslâm Dîni’nin bağlısı ve uygulayıcısı olan mü’minin cinsel hayatla ilgili konularda tavizsiz olması ana
görevidir.
B- Cinsi hayatı mizah konusu yapmak, tahrik edici fıkra yazmak, hikaye anlatmak, karükatürizme etmek ve
benzeri vakarı giderici eylemler içine girmek yapılanın türüne göre ya haramdır ya da harama yakın bir günahtır.
Özellikle aile hayatının mahremiyeti içinde kalması gereken cinsel tavırları söz konusu etmek hadîsimizin delalet
ettiği üzere açık bir haramdır.
Bu haram umumiyetle cinsel ilişki ile iftihar etmekten ve bu tür ilişkideki beceri ile övünmekten kaynaklanır
ki bu da haramdır. Çünkü Peygamberimiz; “Cinsel ilişki ile iftihar haramdır”* buyurmuştur.
Erkeğin karısının, kadının kocasının cinsel davranışlarını açığa vurması çok değişik ahlâk dışı duyguların
çağrışımına sebeb olur;
a- Cinsel özellikleri bilinen erkekler ve kadınlar üzerine olumsuz yorumlar yapılmasına, şahısların
görülmelerine,
b- Kıskançlıklara, nefretleşmelere ve alaya alınmalara neden olur.
c- Cinsel davranışlarının açığa vurulacağı endişesi ve korkusu cinsel hayatta rahat davranamadıkları için
tatmine ermeyen kadınların daha da donuklaşmalarına vesile olur.
Bu tür mahzurlarından ötürüdür ki İslâm Dîni aile hayatının mahremî sırlarını açığa vurmayı
Peygamber’imizin diliyle şöylece yasaklamıştır.
“Kıyamet Günü Allah katında insanların en kötülerinden biri de kendisi karısıyla karısı kendisi ile oynaşıpilişkide bulunduktan sonra karısının davranış özelliklerini açığa vuran adamdır.”*
“İslâm’a Göre Cinsel Hayat” isimli eserimizi okumanızı tavsiye ederiz.
Hulle yapan melundur

Ukbetü ibn-ü Amir rivayet ediyor:
“(İslâm Aile Hukuku ile alâkalı bir ilâhî yasanın bazı mü’minler tarafından gayesinden saptırılarak istismar
edilmesi sebebiyle) Allah’ın Resûlü sahâbîlere şöyle buyurdu:
- Size emanet alınan koç nedir bildireyim mi?
- Bildiriniz Ya Resûlellah!
- O, üç talak ile boşandığı ilk kocası ile evlenebilmesi için kadını boşamak üzere nikah eden kişidir.
Allah bu kişiye de, kendisi için hulle işlemi yapılan kişiye de lanet etsin.”21

Hulle nedir?
Bu hadîs insanımız arasında “Hülle” olarak isimlendirilen ve İslâm’ın muarızı olan gerici ve gerileticiler
tarafından istismar edilen bir mevzua değinmektedir.
Bilgisiz mü’minler için inancı zedeler bir durum arzeden bu konuya açıklık getirmekte yarar görüyoruz.

Gerekli olduğu için açıklamamızı, İslâm Aile Hukuku’nda Boşanma mevzu ile alâkalı bilgiler sunarak
yapmaya çalışacağız.
a- İslâm’da boşamak hakkı erkeğe verilmiştir. İslâm hukukçularının bir bölümüne göre kadın boşanmak
hakkını ancak nikâh akdi sırasında ileri sürüp kabul ettireceği bir şartla sağlayabilir.
Kocasının cinsî iktidarsızlığı veya aşırı geçimsizliği sebebiyle kadının mahkemeye başvurarak boşanmak
hakkını sağlaması da mümkündür. Ayrıca aldığı mehrin tamamı veya bir kısmını iade ederek kocasından
kendisini boşamasını da dileyebilir.*
b- Boşamak hakkı niçin erkeğe verilmiştir? İslâm toplumunda kadının geçim problemi olamayacağı, ayrıca
bekâr veya dul olan bir kadının da istediği dışında evlendirelemeyeceği hususu kesin bir gerçektir. Bu
sebeble gereksiz boşama yoluna girmiş erkeğin evleneceği yeni bir kadını kolaylıkla bulamayacağı, bulsa
da mehir gibi maddî bir sorunla karşılaşacağı, sonuç olarak da boşamadan kadından çok erkek de
etkileneceği için erkeğin ve kadının yaratıcısı tarafından boşamak hakkı genel olarak erkeğe verilmiştir.**
c- Erkek boşamak hakkını nasıl kullanır?
Kur’ân ve Sünnete bağlı mü’min erkek bu hakkını şu yolları izleyerek kullanır:
Saldırganlaşarak, flört veya zinaya sürüklenerek, kocasını hiçe sayarak vs. aile içinde problem olmuş kadına
önce öğüt verilir. Sonuç alınmazsa ev içinde kadınlığına boykot edilir. Bu da sonuç vermezse yaralamayacak
şekilde dövülür.
Dövmek de etkili olmazsa geçimsizlik problemi, çözümlemeleri için erkeğin ve kadının ailesinden seçilen
birer hakeme arzolunur.***
Onların da müessir olamaması halinde erkek boşama yoluna girer.
Kur’ân-ı Kerim’in Talak Sûresi’nin birinci âyetine göre koca karısını bir ay halinin bitimi sonrasındaki
temizlik döneminde ilişkiye girmeden boşar. Bakara Sûresi’nin 228. âyetine göre, kadın takriben üç ay süren üç
temizlik dönemi iddet bekler ve kocasından boşanmış olur. Ancak boşanan bu karı koca karşılıklı rıza ile yeniden
bir nikâh akdi yaparak evlenebilirler. Koca karısını, bu şekilde ikinci bir defa daha boşayabilir ve akabinde
karşılıklı kabul ile yeniden evlenebilirler.* Ancak üçüncü defa boşama yapılırsa, Bakara Sûresi’nin 230. âyetine
göre erkek üçüncü defa boşadığı karısıyla artık yeniden nikah aktederek evlenemez.
Evlenebilmesi için, bir sonraki hadîsde açıklanacağı üzere kadının cinsî münasebeti de ihtiva eden yeni bir
evlilik yapması, bu ikinci kocasından da boşanmış bulunması veya kocasının ölümü ile dul kalmış olması
lâzımdır.
İşte bu gereklilik Hulle ortamını oluşturmaktadır.
Erkek tarafından pişmanlığı duyulacak bir boşama yoluna girilmemesi için yaradanın koyduğu etkileyici
değeri büyük bir ikinci evlilik engelini tabîî doğrultuda aşmak imkânı nadir olarak doğabileceği için Hulle, inancı
zayıf ve ahlâkı kıt mü’minler tarafından baş vurulabilir aşağılık bir çözüm formülü olabilmektedir. Baş
vurulabilmekte ise de hulle haramdır. İtiraf yoluyla hukuken tesbit edilmesi halinde ceza uygulanacak bir suçtur.
Çünkü İslâm Hukuku’nda süreli nikâh geçersiz olacağı için bir kadının boşandığı kocası ile evlenebilmesi için bir
erkekle muvakkat nikâh yapması bâtıldır, vuku bulacak zifaf da zinadır. Ancak niyetler bilinemeyeceği için itiraf
edilmeksizin Hulle amacıyla yapıldığı tesbit olunamayacak ve böylece üzerinde hukûkî işlem yapılamayacak bu
gibi evlilik şüphesiz Allah katında geçersiz bir evliliktir. Bu evlilik aracılığıyla kurulacak ilişik de haramdır.
Haram olduğu içindir ki hadîsimizde hulleyi yapan da kendisi için hulle yapılan da Peygamber’imizin diliyle
lanetlenmiştir.

İşte İslâm Dîni’ne mal edilmek istenen hulle budur. Kaldı ki açıkladığımız ilahî hüküm engelini haram yolla
aşmak isteyenler için Hulle sanıldığı gibi kısa sürede çözüm getirici bir çare değildir.
Çünkü İslâm Toplumunda boşanmış bir kadının hulle yolu ile de olsa ikinci bir evlilik yapabilmesi için üç
hayız veya üç temizlik dönemini geçirmesi lazımdır. Hamile ise çocuğunu doğurması gereklidir.
Hulleci kocasından boşanan kadının ilk kocası ile evlenebilmesi için de üç hayız veya üç temizlik dönemi
iddet beklemesi gerektiğinden maksadın hasıl olması için asgarî altı aylık bir zamanın geçmesi lazımdır.
Yukarıda arzettiğimiz boşama yollarına başvuran bir kocanın üç defa boşadığı karısını almak istemesi ve hulle
yoluna baş vurması gerçekten ender olarak zuhur edebilecek bir olaydır. Bu haram olayı istismar etmek takdir
olunacağı üzere bu olaydan da iğrenç bir olaydır.
İkinci koca balcağızından tatmadıkca kadın ilk kocası ile evlenemez
Hz. Âişe’den... (r.a.)
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) (şu mesele) soruldu:
- Adamın biri karısını boşadı. Karısı da bir başkası ile evlendi. Ancak bu ikinci koca (da) cinsî münasebette
bulunmaksızın zifafa girdiği bu kadını boşadı.
Şimdi bu kadın (boşandığı) ilk kocası ile evlenebilir mi?
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu cevabı verdi:
- İkinci koca kadının balcağızından kadın da bu ikinci kocanın balcağızından tatmadıkça; (aralarında cinsî
münasebet vuku bulmadıkça) bu kadın ilk kocası ile evlenemez.22
Cinsi temasta tatmin amaçtır
Bu hadîs vesîlesiyle aşağıdaki önemli bilgileri sunmakta yarar görüyoruz.
a- Hadîsimiz, bir önceki hadîsin açıklamasında mahiyetini açıklamaya çalıştığımız hullenin gerçekleşmesi için
nikâh sözleşmesinin yeterli olmayacağını, cinsel ilişkinin vaki olması lüzumunu bildirmektedir. İşaret
olunduğu üzere gereksiz olarak boşama yoluna gidilmesini engelleyici bir manevî kurum olan hullenin asıl
etkili yönü cinsel ilişkiyi içermesidir.
b- Hadîsimizin bir önemli mesajı da cinsel ilişkinin her iki taraf için cinsel doyumu sağlayıcı lüzumuna
dikkatlerimizi çekmesidir.
Peygamber’imizin “sen onun balcağızından, o senin balcağızından tatmadıkça” buyurarak cinsel ilişkiyi
“balcağız” ifadesiyle dile getirmesi sunulan görüşün özel delilidir. Ne varki cinsel ilişkinin cinsel doyumu
gerçekleştirmesi lüzumunu bildiren pek çok genel ve özel dînî ölçü vardır. Genel ölçüleri şöylece özetlemek
mümkündür:
- Erkeğin sünnet olması, sakal bırakması.
- Diş sağlığı ve temizliğine önem verilmesi.
- Koltuk altı ve etek traşı.
- Küçük ve büyük abdestte su ile tahâret alınması.
- Erkeğin ve kocasına karşı kadının koku sürünmesi.
- Kadınların kocalarının yanında pejmürde kıyafetler içinde bulunmaması, seksüel filmler izlenmemesi.

Evet, dînimizde emir ve tavsiye olunan bu görevler cinsel doyuma ortam hazırlayıcı vasıftadır.
Ayrıca cinsel doyumu amaçlatan özel peygamberi ölçüler de vardır.
Peygamberimiz,
a- Mü’minlere oynaşmaksızın cinsel ilişkide bulunmayı yasaklamıştır.
b- Rahmin dışına boşalma olan azli onaylamamıştır.
c- Kadını doyuma ulaştırmadan ilişkinin bırakılmamasını emir buyurmuştur. O, şöyle buyurur;
“Sizden biriniz cinsi münasebette bulunduğu zaman karısı ile oynaşsın, eşinden önce doyuma ulaştığı
zaman, o da doyuma ulaşmadan eşini yarıda bırakmasın.”*
d- Peygamberimiz ayrıca daha çok tatmin edici olacağına değinerek bakire ile evlenmeye teşvik buyurmuştur.
Cinsel tatminin bedenî sükûneti, rûhsal tatmini sağlayıcı, zina ve zinaya götürücü eylemlere gerek
duyulmasını engelleyici, iş alanında verimi artırıcı, sonuç olarak da kalbi duyguların arılığını ve aile yuvasını
koruyucu vasfı onu amaçlamayı mü‘mine vâcib kılmaktadır.
Allah kendisinden utanılmaya daha layıktır
Ebû Behz (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- Ey Allah’ın Peygamber’i! Hangi organlarımızı örtelim, hangilerini (gerekirse) örtmeyelim.
- (Vücudunun göbekten diz kapağına kadar olan bölümünü teşkil eden) avret yerini eşinden…….. başka
herkesten koru.
- Ya Resûlellah! Topluluk bir arada erkek erkeğe bulunduğu zaman da (avret yerimizi örtelim mi?)
- Hiçbir kişinin avret yerini görmemesini sağlayabiliyorsan (hiç durma sağla.)
- Peki Ey Allah’ın Resûlü! Birimiz yalnız kaldığı zaman da (avret yerini örtmeli mi?)
- Allah, insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya layık olandır.”23
Cinsel haramlar cehenneme sokan amellerdendir

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“(Öğütlerini iyice kavrayabilmemiz için ilgimizi çekmek maksadıyla) Allah’ın Resûlü (bize) sordu:
- İnsanları Cennet’e sokan daha çok hangi amellerdir? Biliyor musunuz?
(Sordu ve) kendisi açıkladı:
- Takva (Allah’ın emir ve yasaklarına bağlılık) ve güzel ahlâktır.
(Allah’ın Resûlü öğretimine devam buyurmak amacıyla yine sordu):
- İnsanları Cehenneme sokan en ziyade hangi (organlardan sadır olan) amellerdir? Biliyor musunuz?
(O ameller) iki boşluk olan ağız ve üreme organı (ndan çıkan ameller)dir. (Haram yemek, yalan söylemek,
gıybet etmek gibi ağız yoluyla işlenen günahlarla, zina ve eşcinsellik gibi cinsel organ aracılığı ile yapılan
günahlardır.)24

Faiz, Rüşvet ve Karaborsa

Allah’ın Kitabı’ndan.
“Faiz yiyenler, yerlerinden, şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların: “Alışveriş de aynen faiz gibidir.” demelerindendir. Halbuki Allah, alış-verişi helal, faizi ise haram
kılmıştır. Kime Rabbinden öğüt gelir de yaptığını terk ederse, geçmişte aldığı onundur. Ve onun işi
Allah’a aittir: Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar, cehennemliktirler. Orada ebedi olarak
kalacaklardır.”
Bakara Sûresi âyet 275
Faiz yedi büyük haramdan biridir
Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) (büyük günahları öğreten bir hitaplarında şöyle) buyurdu:
- Felakete götürücü yedi büyük haramdan sakının.
(Sahabiler tarafından büykü bir alâka ile) soruldu:
- Ya Resûlellah! Bunlar nelerdir (açıklar mısınız)?
Allah’ın Resûlü bu yedi büyük haramı şöylece açıkladı:
(Allah’tan başka varlıklarda yaratıcı güç vehmederek, insanlarda Allah’ın koyduğu ölçülerle çatışacak yasalar
koyma hakkını görerek v.s.) Allah’a ortak koşmak.
Sihir yapmak.
İslâm Hukukuna göre ölüm cezası verilen kişiyi sorumlu bir görevli olarak öldürmenin dışında Allah’ın
(öldürülmesini) haram kıldığı bir insanı öldürmek.
Faiz alıp-yemek.
Yetim malını (zimmetine geçirmek ve) yemek.
(İnançlar çizgisinde özgürce yaşanılan vatanının korunması uğrunda yapılan savaşta) çatışma günlerinde
ordudan kaçmak ve bir de,
Emel ve eylem olarak zinadan uzak mı uzak olan mü’min kadınlara zina iftira etmektir.”1

Faiz câhiliyyet uygulamasıdır
Faiz Allah’ın kitabı Kur’ân’da ve Peygamber’imizin Sünnet’inde ağır ve korkutucu ifadelerle şiddetli bir
şekilde yasaklanmış şerli bir haramdır.

Rabbimiz bu yasağını şöylece bildiriyor.
“Ey İman edenler! Allah’(ın faiz yasağına aykırılık)tan korkun. Eğer inanıyorsanız faizden (henüz alınmayıp)
geri kalan kısmı bırakın, (almayın.) Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Peygamberi ile savaşa girdiğinizi bilin.
Tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. (Faiz alarak) ne zülmediniz ve ne de (falz verici olarak) zulme
uğrayınız.”*
Faizin her bir nevini ilkellik ve câhiliyyet olarak vasıflandıran Peygamberimiz ise bu ilahî yasakla ilgili
hadîslerinde şöyle buyurmuştur:
“(Biri ve başlıcası) faiz olan yedi büyük günahtan kaçının.”
“… Zira faiz artık kaldırılmıştır. Câhiliyyet döneminde yürürlükte olan faizin bütün nevileri haram
kılınmıştır…”
“Faiz yiyene, faiz verene, katipliğini yapana ve faiz muamelesine kâtiplik ve şâhidlik yapanlara Allah lanet
etsin.”**
Faiz rûhî ve ahlâkî değerleri tahrip eden, kalkınmayı geciktiren, para babalarını topluma egemen kılan bir
sömürü aracıdır.
Ayrıca faiz zincirleme olarak maliyetlerin artmasına-alıcı gücün azalmasına-tüketimin kısılmasına-üretimin
sınırlandırılmasına-işsizliğin çoğalmasına-işçi ücretlerinin düşmesine-sabit gelirliler için hayatın yaşanmaz hale
gelmesine sonuç olarak sosyal patlamalara sebeb olan bir haramdır.
Faizin çok büyük bir haram oluşu yalnız alıcı ve vericisi üzerindeki etkisi sebebiyle değil, bütün toplumun
kazancını sömüren korkunç bir zulüm çarkı olması nedeniyledir. Zira tüketilen mallar aracılığı ile tefecilere ve
modern tefeci olan bankacı ve bankerlere faizleri ödeyen tüketici kitle olan halktır.
İslâm, Dünya ve Âhiret nizamı olduğu için faiz İslâmi yönetimlerce cezalandırılması gereken bir suçtur. Kabir
ve Cehennem azabına uğratacak büyük günahtır.
İslâm Hukukuna göre faizi meşru-helâl gören kişi dînin sınırları dışına çıkmış bir mürtedtir.
Faizci fert ise, yürütmenin önceden belirleyeceği tazir cezası uygulanır, malı musadere olur. Faizciler bu
haramı yapmakta ısrarlı bir kitle ise tecziye etmek için üzerlerine yasal güç gönderilir.
Yaş ile kuru hurmaların mübadelesi
Sa’d İbn-ü Vakkas (r.a.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber’e (s.a.v.) kuru hurma karşılığında yaş hurma satın alınıp alınamayacağı hususunda (bir
soru) sorulduğunu bizzat duydum.
Allah’ın Resûlü, “kuruduğu zaman yaş hurmanın ağırlığı eksilir mi?” buyurdu.
- Evet (eksilir Ya Resûlellah!) dediler.
(Aldığı bu cevap üzerine aynı ölçü ve ağırlıktaki yaş ve kuru hurma alışverişini faiz şüphesi taşıyacağından
dolayı) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) yasakladı.”2
Bir cinsi sat, diğer cinsi al
Ebu Sa’îd el-Hudrî’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) Hayber için zekât tahsil memuru olarak Sevad İbn-ü Gazyetül-Ensariyi görevlendirdi.

Sevad, iyi cins bir hurma ile (dönüp) Hz. Peygamber’e (s.a.v.) geldi.
(Hurmaların kalitesi dikkatini çekmiş olacak ki,) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) sordu:
- Hayber’in bütün hurmaları böyle iyi cins midir?
Sevad şu cevabı verdi:
-Allah’a yemîn ederim ki hayır, böyle (iyi cins değildir) Ya Resûlellah!
Biz iki ölçek vererek bu cinsten bir, üç ölçek vererek iki ölçek alıyoruz.
Bu durumu öğrenen Allah’ın Resûlü şu talimatı verdi:
- (Ya Sevad! Faiz bulaşabileceği için) böyle yapma. (Elindeki) muhtelif cins hurmaları para karşılığı sat.
Sonra da bu parayla iyi cins hurma satın al.
Tartıya konu mallar da ölçeğe giren mallar gibidir. (Ancak aynı miktar aynı miktarla değiştirilebilir.)3
Faizin tozları olsun bulaşacak

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“(Faizi konu alan ve ondan sakındıran hitabelerinden birinde Hz. Peygamber (s.a.v.) faizin mü’minler
arasında da yaygınlaşacağını haber vererek) şöyle buyurdu:
- İnsanların yaşadığı öyle bir dönem gelecek ki o dönemde bütün insanlar faiz yiyecekler.
(Sahabiler tarafından) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) soruldu:
- Bütün insanlar mı (faiz yiyecekler Ya Resûlellah?)
- (Evet bütün insanlar, ne var ki) Onlardan faiz yemeyene faizin tozları bulaşacak.”4
Suht rüşvettir
İbn-ü Ömer (r.a.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Suht ile beslenen vücut ateşe (girip yanmaya) daha layıktır.
Sahabiler tarafından soruldu:
- Suht nedir Ya Resûlellah?
- Suht, yönetimde ve yargıda alınan rüşvettir.”5
Rüşvet alan da veren de Cehennem’dedir
Fert ve toplum haklarına tecavüzün en belirgin şekillerinden biri olan rüşvet, genel ahlâkı, sosyal güveni,
içtimai adâleti zedeleyen, ferdî zillete ve toplum anarşisine yol açan pek büyük bir suç, ahiret felaketini örgüleyen
pek azim bir günahtır. Bakara Sûresinin 188. âyetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“(Ey İman Edenler!) Mallarınızı aranızda (faiz, aldatma, kumar, zina ve içki bedeli gibi) haram yollarla
yemeyin. Haksızlığınızı bile bile fert ve toplum mallarından günah yolu ile yemek için de, o mallardan idarecilere
ve hakimlere rüşvet vermeyin.”

Rüşvet genellikle bir ferde veya topluma ait olan bir hakın zimmete geçirilmesi için verildiği ve böyle bir
zulme aracı olabilecek yönetici ve hakimler kadrosu tarafından alındığı için rüşveti yasaklayan mezkûr âyette
özellikle idareci ve hakimlere rüşvet verilmemesi emrolunmuştur.
Peygamberimiz fertleri Hak’tan saptıran, cemiyette fesadı yaygınlaştıran rüşvetin her nevinin haram
kılındığını bildirmiş, icra ve kaza organlarındaki cari rüşvete husûsiyle dikkat celbetmiştir.
Yüce Peygamber’imiz şöyle buyuruyor:
“Rüşveti alana, verene ve aracı olana Allah la’net etsin.”
“Allah’ın la’neti özellikle cemiyet haklarını çiğnemek ve muhakemede haklıyı madur etmek için rüşveti veren
ve alanlar üzerine olsun.”
“(Çok iyi biliniz ki) rüşveti alan da veren de cehennemdedir.”*
Peygamberimiz rüşveti alanı da vereni de aracı olanı da la’netlediği için İslâm bilginlerinin bir kısmı şartlar ne
olursa olsun rüşvet almak kadar vermek de günahtır görüşünü ileri sürmüşlerdir.
Ancak İslâm müctehitlerinin çoğunluğu rüşvet vereni sebebi ve gayesine göre değerlendirmişlerdir. Bunlara
göre eğer kişi hakkını korumak, zulmü ve zararı defetmek için rüşvet vermeye mecbur kalırsa Allah katında
suçsuzdur. Fakat bir hakkı iptal etmek, zimmete hak geçirmek ve lehte karar çıkartmak için verilen rüşvet
haramdır ve veren için azâb sebebidir.
Rüşvet İslâm Hukukunda, subutu halinde tazir yoluyla cezalandırılması gereken bir suçtur.
Memurların aldığı hediyeler rüşvettir
Ebu Humeyd (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü Esed oğullarından İbn-ü Tülbiye isimli bir zatı zekât tahsil memuru olarak vazîfelendirdi.
İbn-ü Tülbiye (zekât tahsili için gönderildiği yerden aldığı zekât mallarıyla) dönünce:
“Şu mallar siz mü’minlerin (Beytül-Mali için verilen zekât malları)dır. O mallar da bana verilen
hediyelerdir” dedi (ve bir kısım malları kendine ayırdı.)
Bu olay üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) minbere çıktı. Allah’a hamd ve övgüde bulundu. Sonra da şöyle
buyurdu:
- Gönderdiğim memura ne oluyor da bunlar sizler (için İslâm Devleti Beytûl-Malin)e verilenlerdir, bunlar da
bana hediye olunanlardır, diyor.
Anasının evinde veya babasının (hanesinde) otursa da bakıp dursaydı ya; bakalım kendisine hediye verilecek
miydi, yoksa verilmeyecek miydi?
Muhammed’in canı, kudret ve yönetimi altında bulunan Allah’a yemîn ederim ki sizden her biriniz zekât
mallarından aşırdığı deveyi böğürür, ineği öğürür veya koyunu meler bir vaziyette boynuna yüklenmiş bir şekilde
Kıyamet Günü mutlaka Allah’ın huzuruna gelecektir.
(Bu hadîsi rivayet eden Ebu Humeyd diyor ki):
Konuşmasını bitirdikten sonra Allah’ın Resûlü (s.a.v.) koltuk altlarının beyazımsı rengini görebileceğimiz
şekilde ellerini kaldırdı ve (mübarek) ağzından şu sözler döküldü:
- Allah’ım! Tebliğ ettim mi? Allah’ım! Tebliğ ettim mi?”6

Hâkimlerin hediye alması kâfirliğe yakın bir günahtır
Peygamberimiz hediyenin rızkı artırıcı, sevgiyi geliştirici ve kırgınlıkları giderici olduğunu açıklayarak
hediyeleşmeyi teşvik buyurmuştur. Ancak yine Peygamberimizin şu hadîsleriyle yöneticilerin, hakimlerin ve
memurların hediye almasını yasaklamıştır:
“Yöneticilerin hediye alması haram, hakimlerin hediye alması ise kâfirliğe yakın bir günahtır.”
Çünkü onlara verilecek hediye gerçekte rüşvettir. Onlar ancak vazîfe almadan önceki dönemde
hediyeleştikleri kişilerden hediye alabilirler.
Narh koymak caiz midir?

Enes b. Malik’ten… (r.a.)
Hz. Peygamber döneminde Medine’de ölçüsüz fiat artışları oldu.
(İşbilir sahâbîler Hz. Peygamber’e (s.a.v.) başvurarak şöylece) ricada bulundular:
- Ya Resûlellah! Ölçüsüz fiat artışları oldu. Bizler (alıcı ve satıcılar) için fiatları belirleyiniz; narh koyunuz.
Allah’ın Resûlü (bu teklifi olumlu karşılamadı ve) şu gerekçeyi ileri sürdü:
- Hiç şüphesiz (çok veya az mahsûl vererek) rızıklandıran, rızkı bollatan ve daraltan (böylece ucuzluğun ve
pahalılığın ortamını hazırlayarak) fiatları belirleyen Allah’tır.
Ben sizden birinizin can ve mal hususunda bir haksızlığa uğramasından ötürü benden davacı olmadan
Rabbime kavuşmak istiyorum.”7
Karaborsacılık haramdır
Peygamber’imizin bu hadîsinden ilham alan İslâm âlimleri sömürücü kişi ve kurumların dıştan müdahalesi
olmaksızın normal arz ve talep kanunlarına göre oluşacak fiatlara müdahale ederek fiatları sınırlandırmayı caiz
görmemişlerdir.
Peygamberimiz fiatları artırıcı ihtikâr (karaborsa) girişimlerinin pek büyük bir günah olduğunu şöyle
açıklamıştır:
“(Çok kazanmak ve sömürücü gruplara kazandırmak için fiyatları yükseltmek maksadıyla) müslümanların
koyduğu fiatlara olumsuz yönde tesir eden kişiyi büyük bir ateş azabına uğratmaya Allah and içmiştir.”
İslâm Hukuku’nun yürürlükte olacağı toplumda karaborsacılık tazîr yoluyla cezalandırılacak bir suçtur.
“Tazir” için lügâtçeye bakınız.

Alkollü İçkiler Haramdır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey îman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları sadece şeytanın işinden birer pisliktirler. Bu
pislikten kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.”*
Maide 90
İçki hastalıktır

Tarık b. Süveyd Allah’ın Resulü’ne alkollü içki (kullanılması ve üretilmesin)den sordu.
Allah’ın Resûlü onu içki kullanmaktan men etti; içki yapmaktan sakındırdı. Tarık aynı şekilde tekrar sordu.
Fakat Hz. Peygamber yine yasakladı.
Bunun üzerine Tarık:
- İyi ama Ya Resûlellah! İçki bir ilaçtır. Ben onu ilaç olması için yapıyorum, dedi.
(Deyiverince de) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- İçki ilaç değildir. Bilakis hastalıktır.1
Sarhoşluk verici mayi ve katı bütün içkiler hamr’dır ve haramdır
İçki içmek Rabbimizin Maide Sûresinin 90. âyetiyle haram kılmış olduğu ilahî bir yasaktır.
Kur’ân ve Sünnet’te sarhoşluk verici içkilerin genel adı aklı örten nesne anlamına Hamr’dır. Peygamberimiz
“Her sarhoşluk verici madde hamr’dır” buyurarak bu ilahî yasağın sarhoşluk verici bütün mayi içkilerle, esrar ve
eroin gibi katı içkileri içine aldığını açıklamıştır.
Alkollü içkilerle ilgili diğer haramlar
Alkollü içkiler insan vücudunu tahrip eden ve aklı giderdiği için de ferdi, ailevî ve içtimaî felaketler doğuran
maddelerdir.
Akıl, insanı ilahi emir ve yasaklar çizgisinde yaşatan unsurdur. O’nun giderilmesi her türlü fenalığa ortam
hazırlar. Bu sebeble içki haram olan ve de haramlara vesîle olan bir şerdir. Bunun içindir ki Peygamberimiz içki
yasağını farklı bir gerekçe ile şöyle sunmuştur:
“Sarhoşluk verici her bir içkiden sakının. Zira ağacın dallara ayrıldığı gibi içki hatası da diğer hatalara
ayrılır.”

Burada alkollü içkiler ile ilgili bilinmesinde zaruret gördüğümüz hususları kısaca özetleyeceğiz.
a- Kur’ân’da Rabb’imizin haram kıldığı hamr, yalnız üzümden ma’mul şarap değildir. Peygamber’imizin
açıklamalarına göre hamr; sarhoşluk verici her bir mayi ve katı içkidir.
Bu sebeble hangi maddelerden yapılırsa yapılsın, ismi ne olursa olsun içki haramdır.
b- İçkilerin yalnız sarhoşluk verici mikdarı değil azı da haramdır. Zira Peygamberimiz “Çoğu sarhoşluk
verenin azı da haramdır.” buyurmuştur.
c- Peygamberimiz, “Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır.” buyurmuşlardır. Bu
sebeble alkollü içkilerin tedavi maksadıyla kullanılması da haramdır. hadîsimiz de buna delildir.
d- İçki içmek, üretiminde bulunmak ve satışını yapmak, topluma karşı işlenmiş bir zulümdür. Bu nedenle
Kur’ân ve Sünnet’le yönetilen cemiyetlerde içkinin uygulanacak dünyevî cezası da vardır.
Kurduğu İslâm Devleti’nin Peygamber Devlet Başkanı olan Allah’ın Resûlü, içki içenleri bizzat
cezalandırmış, uyguladığı ceza da Kıyamet Günü’ne kadar tatbik olunmak üzere İslâm Ceza Hukuku’ndaki yerini
almıştır:
“Hz. Peygamber’e içki içmiş bir sarhoş getirildi. Peygamber de ona yaprakları soyulmuş iki hurma sopası ile
kırk sopa vurdu.”
Açıklamamızı bir hadîsle bağlayalım:
Ebud-Derda (r.a.) anlatıyor:
“(Öğüt istediğim) dostum (Peygamber’im) bana şöyle öğüt verdi:
- (Ey Ebud-Derda!) parça parça edilsen ve yakılsan da (şahısları, ilkeleri, kurumları ve rejimleri) Allah’a
ortak koşma.
Farz olan (beş vakit) namazları bile bile asla bırakma. Zira namazı bile bile kasten terk eden kişinin
üzerinden Allah’ın koruması (Cennet’e koyma taahhüdü) kalkar.
İçki de içme. Çünkü içki bütün şerlerin anahtarıdır.*
Alkoliklere cehennemliklerin irinleri içirilir
Abdullah İbn-ü Amr rivayet ediyor.
“(Hz. Peygamber mü’minlere alkollü içkilerin haramiyetini bildirirken, içkiciliğin Âhiret sorumluluğuna da
değinerek şöyle buyurdu:)
- Bir kişi içki içer de sarhoş olursa (Allah katında) kırk sabah, namazı kabul olunmaz.
(Tövbe etmeden) ölürse (cezasını çekmek üzere) Cehennem’e girer. Tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.
(İkinci defa) içkiye döner, içer ve sarhoş olursa kırk sabah namazı kabul olunmaz. Eğer (tövbe etmeden)
ölürse Cehennem’e girer. Tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.
(Üçüncü defa) içkiye yönelir, içer ve sarhoş olursa (yine) kırk sabah namazı kabul olunmaz. (Tövbe etmeden)
ölürse Cehenneme girer. Tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.
(Tövbe etmez de) tekrar içki içerse Kıyamet Günü’nde Allah onu Redğatül-Habâl’den içirmeyi üstlenir.
Sahabiler sordular:
- Ya Resûlullah! Redğatül-Habâl nedir?
- O, Cehennem’liklerin irinleridir.”2

İçilmesi haram olanın satılması da haramdır
İbn-ü Abbas’dan… (r.a.)
Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) Sakîf kabîlesinden bir dostu vardı.
Bu adam Mekke’nin fethi günü beraberinde bulunan içki dolu kırba ile Hz. Peygamber’le (s.a.v.) karşılaşınca
bu kırbayı ona hediye etmek istedi.
Hz. Peygamber (bu davranışı karşısında ona şöyle) buyurdu:
- Ya fülan! Sen Allah’ın alkollü içkileri haram kıldığını bilmedin, öğrenmedin mi?
Bu ikaz-ı peygamberîye muhatap olan adamcağız yardımcısına dönerek:
- Git bunu (pazarda) satıver, dedi.
Hz. Peygamber (adamın yardımcısına bir şeyler söylediğini görünce mahiyetini sezdi de) sordu:
- Yardımcına ne emrettin?
- (Kabul buyurmadığınız) içkiyi satmasını emrettim.
Bu cevabı alan Hz. Peygamber (Kıyamet Günü’ne kadar geçerli olacak şu dustûru) açıkladı:
- İçilmesini haram kılan Allah satılmasını da haram kıldı.3
Laik uygulama haramı helâl kılmaz
Evet, Allah içimini yasak kıldığı alkollü içkilerin satışını da yasaklamıştır.
Allah’ın haram kıldığını hiçbir güç helâl kılamayacağı için laik toplum düzenlerinde içkilerin üretiminin ve
alım satımının meşru olması mü’minler için içki üretimi, alım ve satımını helâl kılmaz.
Allah’a isyan hususunda yaratıklara itâat olunmayacağı, ayrıca içki üretimi ve satımına da icbar edici bir
müeyyide bulunmadığı için hiçbir mü’min suçu yürürlükteki düzene yükleyerek bu haramı helâl göremez. Helâl
gören kâfir ve ebedi Cehennemliklerden olur.
İçkiyi bırakmayan toplulukla savaşın

Sahabî Deylem El-Himyeri anlatıyor:
“(İçki hususundaki bir meselemizi) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) arzettim ve şöylece sordum:
- Ya Resûlellah! Soğuk bir bölgede bulunuyor ve orada çok ağır işlerde çalışıyoruz. İçerek işlerimizde (güç
kazanmak) ve bölgemizin soğuğuna karış dayanıklı olabilmek için bir tür buğdaydan içki yapıyor (ve içiyoruz.
Ne buyurursunuz?)
- (Bu içki) sarhoşluk veriyor mu?
- Evet (veriyor Ya Resûlullah!)
- Bu içkiyi içmekten sakının.
- Halk bu içkiyi bırakmaz (Ya Resûlellah!)

- Eğer onu bırakmazlarsa (bıraktırıncaya kadar) onlarla savaşın.”4
İlahî yasaları çiğnemek cezayı gerektirir
Kur’ân ve Sünnet’le yönetilen cemiyetlerde zekât vermemek, faiz kurumları kurmak, içki üretmek ve içmek,
gibi suçların failleri şiddetle cezalandırılır. Bu ilahi emirleri ve yasakları çiğneyenler büyük bir topluluk ise
cezalandırmak üzere üzerlerine yasal güçler gönderilerek onlarla mücadele edilir.
Hadîsimiz bu nevi cezalandırma işleminin delillerinden biridir.

Yetim Malını Yemek

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Yetimlerin mallarını haksız ve haram olarak yiyenler karınlarına ancak ateş yemiş olurlar. Onlar
çılgın bir ateşe; Cehennem’e gireceklerdir..”*
Nisa 10
Yetim malını yiyenlerin ağızlarından ateşler fışkıracak
Ebu Berze’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (Âhiret hayatımızla ilgili açıklamalarından birinde şöyle) buyurdu:
- Kıyamet Günü’nde bazı insanlar ağızlarından ateşler fışkırır bir şekilde kabirlerinden diriltileceklerdir.
(Bir sahâbî tarafından) soruldu:
- Bunlar kimlerdir Ya Resûlellah?
- (Bunlar yetim malı yiyenlerdir.)
Sen Allah’ın (Nisa Sûresinin onuncu âyetinde) şöyle buyurduğunu öğrenmedin mi?
“Yetimlerin mallarını haksız ve haram olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın
bir ateşe; Cehennem’e gireceklerdir.”1
Yetim malı ateştir
Yetim malını yiyenlerin Cehennem ateşi ile azâblandırılacaklarının Rabbimiz tarafından bildirilmiş olması bu
suçun ne âzim bir günah olduğuna delildir.
Çocuğunu dövebileceğin durumda yetimi de dövebilirsin
(Zülmederek yetim malını yemenin Cehennem azabına uğratacağını bildiren ilahî tehditlerden sonra özellikle
velayetleri altında yetim bulunan sahâbîler hassasiyetlerini artırdılar.)
Bu sahâbîlerden biri çıka geldi ve Hz. Peygamber’e (s.a.v.) şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Himayem altında (velisi olduğum) bir yetim var. Bu yetimin malından yiyebilir miyim?
- (Onun malından, nefsin için) mal biriktirmeksizin ve kendi malını onun malı ile korumaya kalkışmaksızın
normal hayat standartlarına göre yetecek kadar (yiyebilirsin.)
- (Peki Ya Resûlellah! gerektiğinde terbiyesi için) onu dövebilir miyim?
- Kendi öz çocuğunu dövebileceğin durumlarda (onu dövebilirsin.)2
Yetimi okşa

Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) kalbinin katılığı, acımasızlığından şikâyet etti (ve öğüt istedi).
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (ona) şöyle öğüt verdi.
- Yetimin başını okşa, fakiri doyur.”3
Manevî hastalıklar da tedavi edilmeye muhtaçtır
Verem, tifo ve kızamık gibi hastalıklar vücudumuza arız olan hastalıklar olduğu gibi ibâdetsizlik, yalan ve
aldatma gibi haramlar da rûhumuza arız olan hastalıklardır.
Bedenî hastalıklar tedaviyi gerektirdiği gibi rûhî hastalıklar da tedâviyi gerektirir. Ne var ki pek çok insan rûhî
sıhhatin ve huzurun ne olduğunu bilemediği için yalnız dünya hayatlarını değil, Ahiret hayatlarını da kemiren
rûhî hastalıklarının farkına varamazlar.
Rûhî hastalıklar genel olarak Kur’ân ve Sünnetin öğrettiği ve yükümlü kıldığı amellerle tedavi edilebilir.
Allah’ı zikir ve Kur’ân okumak da bir tedâvi yoludur.
Gerçek İslâm âlimleri ve ahlâk adamlarının Kur’ân’a ve Sünnet’e müstenid öğütleri, sohbetleri ve nefesleri de
şüphesiz şifa aracıdır.
Kalp katılığı; acımasızlık da tedâviyi gerektiren bir rûhî hastalıktır. O’nun nasıl bir tedavi uygulamakla
giderilebileceğini ise bu hadîsle Peygamberimiz bize öğretmektedir.
Yetimi üstlenen cennetliktir
İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (müjdeleyerek) buyurdu:
- (Kız olsun-erkek olsun) bir yetimi yiyeceği ve içeceğine ortak kılan; onların geçimini üstlenen kişiyi
(Allah’a ortak koşmak ve zulüm gibi) bağışlanmayacak bir günah işlemedikçe Allah mutlaka ve mutlaka
Cennetliklerden kılacaktır.
Üç kızı(nı)n veya üç kız kardeşinin geçimini sağlayan, onları güzelce terbiye eden ve Allah kendilerini (mîras
veya koca gibi bir sebeble) ihtiyaçsız duruma getirinceye kadar da onlara şefkatini esirgemeyen kişiyi (evet onu
da) Allah mutlaka Cennetliklerden kılacaktır.
Konuşmasının bu bölümünde bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! İki kızı veya iki kız kardeşi olsa da kişi böyle mi mükâfatlanacak?
- Evet iki de olsa…
Hadîsi rivayet eden İbn-ü Abbas diyor ki:
- Bir kızı veya bir kız kardeşi olursa da böyle mi… deselerdi Allah’ın Resûlü:
- Bir de… diyecekti.
Allah’ın Resûlü müjdelemelerine devam ederek şöyle buyurdu:
- Allah’ın iki “kerime”sini aldığı kişi de mutlaka Cennetlik olacaktır.
Soruldu:
- Kişinin iki “kerimesi” nedir Ya Resûlellah?

- İki gözüdür.”4

Yalan

Allah’ın Kitabı’ndan:
“… Yalan sözden kaçınınız.”
Hac Sûresi âyet 30
Mümin yalancı olamaz

Süleym oğlu Safvan (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) (bir sahâbî tarafından ayrı ayrı) soruldu:
- (Ya Resûlellah!) Mü’min korkak olabilir mi?
- Evet, olabilir.
- Mü’min cimri olabilir mi?
- Evet, mümkündür, olabilir.
- (Peki Ya Resûlellah!) Mü’min yalancı olabilir mi?
- Hayır, olamaz.”1
Yalanın caiz olduğu yerler
Yalan Allah’ın ve Peygamber’inin yasakladığı bir haramdır.
İnsanları istismar etmek ve onlara zarar vermek gayesini gütmeyen hiç bir insan yalan söylemek gereğini
duymaz. Özellikle “… Yalan sözden kaçınınız.” İlahî buyruğuna muhatap olan ve yalanlarından ötürü Allah’ın
huzurunda muhakeme olunarak ceza göreceğine inanan bir müslümanın yalan söylemesi mümkün değildir.
Mü’min de bir insandır. Şüphesiz bu mevzuda o da yanılabilir. Ancak Allah’a ve Âhiret Gününe îman yalancı
olarak vasıflandırılacak şekilde devamlı yalan söylemeye manidir.
Peygamberimiz mü’mini, “… Sözlü ve fiilî bir zarar gelmeyeceği hususunda insanların kendisine güven
duyduğu kişi…” olarak tarif buyururken şahsiyeti zaafa uğratacak ve kişi üzerindeki toplum güvenini giderecek
yalan gibi bir aşağılığı gerçek bir müslümanın üstlenmesi mümkün değildir.
Peygamber’imizin açıklamasına göre yalanı ancak;
a- Geçimsiz eşini yatıştırmak için koca,
b- Taktik olarak harpte düşmana karşı asker,
c- Ara bulmaya çalışan kişi söyleyebilir.*

Açıklamamızı bu mevzuda sözün özü olacak bir hadîsle bitirelim:
“Yalandan sakının. Zira yalan îmana zıttır”.**
Çocuğuna karşı da olsa vereceğim dediğini vermemek günahtır
Abdullah b. Âmir (r.a.) anlatıyor:
“(Günlerden) bir gün Allah’ın Resûlü evimizde oturuyorken annem:
- Gel sana bir şey vereceğim, diyerek beni çağırdı.
(Bu şekildeki çağrısı üzerine) Allah’ın Resûlü anneme sordu:
- Ona ne vermek istedin?
- Hurma vermek istedim (Ya Resûlellah!)
- Çok iyi bilmeni isterim ki, eğer ona bir şey vermeyecek olsaydın senin için bir yalan günahı yazılırdı.2
Yalanda hayır yoktur
Safvan b. Süleym (r.a.) anlatıyor:
“(Mü’minlerden) biri Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! Karıma yalan söylüyorum. (Ne buyurursunuz?)
- Yalanda hayır yoktur.
- (Ya Resûlellah! Yalan söylüyorum diyorsam da) ben ona vaatlerde bulunuyor, gönlünü alacak sözler
söylüyorum.
- O halde günaha girmezsin.”3
Yalan Cehennem azabına uğratır
Abdullah İbn-ü Amr’dan.. (r.a.)
Bir sahâbî, Allah’ın Resûlü’ne gelerek (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! (Kişiyi) Cehennem azabına uğratacak amel (Söz, davranış ve iş) hangisidir?
- Yalan söylemektir. Zira kişi yalan söyledimi doğruluktan sapar. Doğruluktan saptıkça (da giderek) kâfir
olur. Kâfir oldu mu da Cehennem’e girer.4

Yalan nasıl kâfirliğe götürür?
Peygamber’imizin açıklamalarına göre Cehennem azabına düşürecek amellerin başında dil suçları
gelmektedir. Dil suçları içinde en belirgin olanı da yalandır.
Yalan pek büyük bir günah olsa da şüphesiz doğrudan kâfirliğe düşürmez. Ancak kişiyi kâfirliğe yöneltecek
ortamı hazırlar.
İnançlı ve ahlâklı insanların arasında yaşayamayacağı için yalancı kişinin inancı zayıf ve ahlâkı kısır insanlar
arasına düşeceği açıktır.

Özellikle laik kültürün İslâm kültürüne egemen olduğu toplumda bu gibi insanlar arasında yaşamını sürdüren
kişi doğrulardan kopacak, bâtıllara yönelecektir.
İnsan giderek yaşadığı gibi inanacağı için de meşrulaştırdığı bâtılları Hak tanıyacaktır. İşte bu tanıma küfre
açılmadır ki hadîsimizde buna işaret buyurmaktadır.
Küfre açılmaya ortam hazırlayan bir durum da yalancıdan meleklerin uzaklaşmasıdır. Peygamberimiz şöyle
buyuruyor:
“- Kişi yalan söylediği zaman yalanıyla getirdiği kokuşmuşluk sebebiyle melekler ondan bir birim uzaklaşır.”*
Yalanda aşağılık vardır

Hz. Esma (r.a.) naklediyor:
“Bir mü’min kadın Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! Benim bir kumam var. (Ona; kocam bana şunları şunları aldı ve benimle şöyle şöyle ilgilendi
şeklinde yalan söyleyerek) kocamın bana vermediklerinin (verilmiş gibi) doyumluluğunu açığa vursam günahkâr
olur muyum?
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
- Verilmeyenle doymuş görünmeye çalışan başkalarına ait bir çift elbiseyi (benimdir diyerek) giyen (ve
böylece toplumda kendi kendisini küçük düşüren) gibidir.”5

Gıybet

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey îman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin
kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten
hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan korkun. Şüphesiz ki Allah, tevbeleri daima kabul eder,
çok merhametlidir.”
Hucurat 12
Söylediklerin gerçekse gıybet olur

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî tarafından Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) soruldu:
- Ey Allah’ın Peygamberi! (Uğratacağı azabı açıklayarak bizi gıybet etmekten şiddetle sakındırıyorsunuz.)
Gıybet nedir?
- Gıybet, mü’min kardeşini, (duymasından) hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır.
- Peki, Ya Resûlellah! Ya o mü’min kardeşim hakkında söylediklerim gerçekse… Buna ne buyurursunuz?
- Onun hakkında söylediklerin onda varsa ona gıybet etmiş olursun. Yok onunla ilgili söylediklerin (doğru
değilse ve) onda yoksa ona iftira etmiş olursun.”1

Gıybet dil afetidir
Hadîste tarifi yapılan gıybet İslâm Dîni’nin haram kıldığı bir dil afetidir.
Mü’minler arasında ilginin alâkasızlığa, sevginin nefrete, feragatin de yericiliğe dönüşmesine sebeb olan
gıybet, toplum hayatını kemiren bir günahtır.
Peygamber’imizin Âhiret azabına uğratacağını bildirdiği gıybet, Kur’ân-ı Kerîm’in Hücûrat Sûresinin başlıkta
anlamını sunduğumuz on ikinci âyetinde yasaklanmıştır.
Bir kişiye öfkelenmek ve düşmanlık beslemek onu gıybet etmeye vesîle olduğu gibi kişinin kendisini
beğenmesi ve çevresindeki insanları küçümsemesi de gıybete sebeb olur. Ayrıca çekememezlik, öğünme arzusu
ve kötü zan da gıybetin ana sebeblerindendir.
Bu sebeble gıybet haram olan ve ancak haram kılınan sözler, davranışlar ve işlerden kaynaklanan bir günahtır.

Gıybetten nasıl korunulur?
Gıybetten korunabilmek için;
a- Allah’a dûa etmeliyiz.
b- Gıybetin yapana bir fayda sağlamadığı gibi yapılana da zarar vermediğini bilmeli ve değinilen gıybet
sebeblerini daha da kuvvetlendirerek rûhumuzun urları haline getirdiğini anlamalıyız.
c- Âhiret Hayatına inandığımız gibi gıybetin âhiret azabına uğratacağına da inanmalı, gıybet yapmakla kendi
felaketimizin ağını ördüğümüzün şuuruna varmalıyız.
Kur’ân ve Sünnet ölçülerinden yararlanan İslâm Âlimleri ancak zalim yöneticilerin, büyük haramları açıktan
işleyen günahkârların ve dînin aslında bulunmayan düstûrları dînin yapısına sokmaya çalışan bidatçilerin ve
benzerlerinin gıybetinin yapılmasının caiz olduğu görüşünü ileri sürmektedir.
İnsanı Allah ve toplum katında aşağılatan gıybet suçundan pişmanlık duyanlar kendileri ve gıybetini yaptıkları
kişiler için Allah’tan af dilemeli, ayrıca gıybetlerini yaptıkları insanlardan haklarını bağışlamalarını
istemelidirler.
Hz. Hasan’ın (r.a.) “köpek aşı” olarak vasıflandırdığı gıybetle ilgili açıklamayı Peygamber’imizin bir hadîsiyle
bitirelim:
“Rabbimin beni yüce alemlere yükselttiği geceydi. Bir topluluğun yanına uğradım. (Bir de ne göreyim;) bakır
türü madenî tırnaklarıyla yüzleri ve göğüslerini tırmıklıyorlar.
Refakatcım olan Cibril’e sordum;
- Bunlar kimlerdir ya Cibril?
Şu cevabı verdi:
- Onlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şahsiyetlerine dil uzatanlardır.”*
Gıybet zinadan daha büyük günahtır
Cabir’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (bir sohbetlerinde şöyle) buyurdu:
- Gıybet (suçunun günahı) zina (suçunun günahın)dan daha büyüktür.
(Hayrete düşen) sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Gıybet zinadan daha büyük nasıl olabilir?
- (Şöyle olur:) Kişi zina eder. Sonra da (pişman olup) tövbe eder, Allah da onun tövbesini kabul eder; onu
bağışlar. Fakat gıybetini yaptığı kişi kendisinin gıybet (suçunu) bağışlamadıkça gıybetçi (Allah tarafından)
bağışlanmaz.2
Zinanın cezası
İslâm Dîni’nde zina suçuna Âhiret cezasının yanı sıra Kur’ân’ımızın Nûr Sûresinin ikinci âyetiyle yüz sopa
cezası verilmesi ne büyük bir suç olduğuna delildir. Ancak karşılık rızaya dayalı zinada ilahî yasağı ve toplum
düzenini ihlâl varsa da fert hakkı yoktur. Ceza uygulanması halinde de günahı düşebilir.

Gıybet hangi yönüyle zinadan büyük günahtır
Gıybet ise fert hakkına tecavüz günahıdır. Keffaret olacak vasıfta dünyevî bir cezası bulunmadığı için Hak
sahibi tarafından bağışlanmadıkça affolunmayacak bir suçtur.
Gıybet bütün yönleriyle değil, yalnız değinilen yönüyle zinadan büyük bir günahtır. Yoksa zina, Allah’a ortak
koşma ve insan öldürmeden sonra gelen üçüncü en büyük günahtır.
Yukarıdaki gibi bir açıklama yapılmadıkça hadîsi bu şekilde anlayamayışımızın sebebi Allah bilir söyleniş
nedenini bilmeyişimizdir.
Bu söz deniz suyunu bozardı

Sevgili Peygamber’imizin eşi Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:
“(Kumam Hz. Safiye’nin kısa boyluluğuna çağrışım yaptırarak) Hz. Peygamber’e:
- Safiye’nin şu şu vasfı (ona ilgin için) sana yeter, dedim.
Allah’ın Resûlü (Hz. Safiye’nin hoşlanmayacağı şekilde anılmasını tasvip buyurmadı, böylesine bir anışın
günahını açıklamak için de şöyle) buyurdu:
- Ya Aişe! Öyle (günah) sözler söyledin ki o sözler deniz suyuna karışsaydı, deniz suyunu (n husûsiyetlerini
de) bozardı.”3
Gıybet ve zina günahının cezası
İbn-ü Ömer’den… (r.a.)
Ma’iz (isimli sahâbî) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şu itirafta bulundu:
- Ya Resûlellah! Ben zina yaptım. (Gereken cezayı bana uygulayın.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) Maiz’in (bu itirafını önemsemedi ve) ona ilgi göstermedi.
Fakat Maiz aynı itirafı dört defa tekrarladı. Beşinci defa itirafta bulununca Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Zina mı yaptın?
- Evet (Ya Resûlellah!)
- Zinanın ne olduğunu biliyor musun?
- Evet (biliyorum Ya Resûlellah!) Bir erkeğin karısına meşrû bir şekilde yaptığını ben bir kadına haram
işleyerek yaptım.
- Bu sözlerle (itiraf edip durmakla) ne istiyorsun Ya Maiz?
- Beni (bu günahtan) arındırmanı istiyorum Ya Resûlellah!
- Milin sürmedanlığa ve kovanın kuyuya girip kaybolduğu gibi senden ona bir şey dahil oldu mu?
- Evet, (oldu Ya Resûlellah!)
(Bu sorgulamadan sonra) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) Maiz’in recm olunmasını emretti. Maiz de recmolundu.)
Bu sırada Allah’ın Resûlü (Maiz’in taşlanarak öldürülmesine şâhid olan) iki sahabîden birinin diğerine
Maiz’le ilgili olarak şöyle deyiverdiğini duydu:

- Allah’ın suçunu gizlediği bu adama ne dersin? Nefsi onu (rahat) bırakmadı, (itirafa zorladı da) köpeğin
taşlanarak öldürülmesi gibi adam taşlanarak öldürüldü.
(Canını vererek tövbe den Maiz hakkında bu gıybeti duyan) Hz. Peygamber yürümeye devam etti.
Önüne bir eşek ölüsü çıkınca da gıybet yapan o iki kişi için:
- Falanca ve filanca kişiler nerede? (Çağırınız bana onları) buyurdu.
(Huzuruna geldiklerinde onlara şöyle emretti.)
- Yanına giderek bu eşek ölüsünden yiyiniz.
(Bu emir karşısında irkilen) bu gıybetçi sahâbîler:
- Allah seni bağışlasın Ya Resûlellah! Bu leş yenir mi? dediler.
(Onların çekimserliği üzerine) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Biraz önce gıybetinizle Maiz’in ölüsünün etini yemeniz bu eşek ölüsünü yemekten daha iğrençti. Allah’a
yemîn ederim ki o şimdi Cennet nehirlerine dalmış yıkanıyor.4
Recm Kur’ânî cezadan önceydi
Bu hadîs, gıybetin ne iğrenç bir iş olduğunu açıklamamanın yanı sıra Hz. Peygamber’in recm uyguladığını da
göstermektedir. Ancak bu uygulamanın zinanın cezasını 100 sopa olarak belirleyen Nûr Sûresinin ikinci âyetinin
indirilişinden önce olduğu şüphesizdir.
Şeytan insanın kan damarlarında dolaşır
Safiye Bintü Hay (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) itikâfdaydı. Bir gece O’nu ziyarete gittim. O’nunla konuştum. Sonra da dönmek için
kalktığımda beni uğurlamak için benimle beraber kalktı.
Bu sırada Ensardan iki kişi (yanımızdan) geçti. Fakat onlar Hz. Peygamber’i (s.a.v.) görünce (rahatsız etmiş
olmamak için) acele acele yürüdüler.
Hz. Peygamber onlara şöyle buyurdu:
- Yavaş olunuz. Acele etmenize sebeb yok. Zira bu (yanımdaki kadın eşim) Safiye’dir.
- Fe sübhanellah! Ey Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (Aklımıza ne gelebilir ki? Niçin eşiniz olduğunu hatırlatmak
lüzumunu duydunuz?)
Hz. Peygamber hatırlatma sebebini şöyle açıkladı:
- Şeytan insanın kan damarlarından dolaşır. Ben onun kalplerinize şer (tohumları) atmasından korktum.5
Gıybet ve kötü zanna sebeb olmamalıdır
Mü’min, sözleri davranışları ve işlerini sürekli bir şekilde kontrol altında tutmalı… İnsanlar tarafından yanlış
anlaşılıp değerlendirilmesine sebeb olmamalıdır. Zira gıybet, kötü zan ve iftira gibi bir günaha sebeb olmak da bir
günahtır.
Kişi ayrıca ilk bakışta kavranılıp anlaşılamayacak olan ve bu sebeble de aleyhine propaganda yapılmasına ve
girişimlerde bulunulmasına vesile olacak sözleri, davranışları ve işlerine de gerektiğinde şüpheleri giderici bir
açıklık kazandırmalıdır.

Çünkü şeytan insanların kalplerine şer tohumlarını atarak onları yanılgıya düşürebilir.
Peygamber’imizin iki Ensarîyi durdurup yanındaki kadının eşi Safiye olduğunu bildirmesi bizim için pek
anlamlı bir örnektir.
Dil günahları Cehennem’e götürür
Ebû Hureyre’den (s.a.v.)
(Sahabiler tarafından) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) soruldu:
- (Ya Resûlellah!) İnsanları, Cehennem’e sokan günahların çoğunluğunu (hangi günahlar oluşturur?)
Şu cevabı verdi:
- Dil (ile işlenen yalan ve gıybet gibi günahlarla) cinsiyet organı (ile yapılan zina ve eşcinsellik gibi günahlar
oluşturur.)6

Ara Bozmak ve Uzlaştırmak

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ancak mü’minler kardeştirler. (İman kardeşliğinin gereği olarak, ihtilaf ettikleri zaman) iki
kardeşinizin arasını düzeltin. Allah’ın buyruklarına aykırılıktan da korunun ki merhamet
olunasınız.”
Hucurat Sûresi âyet 10
Uzlaştırmak pek hayırlı bir ameldir
Hz. Ebud Derda (r.a.v.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü öğretmek amacıyla sordu:
- Size (farz olanların dışındaki nâfile) oruç, namaz ve sadaka derecesinden daha üstün (ve sevablı) bir amel
öğreteyim mi?
- Evet, (evet öğret Ya Resûlellah!)
- (Sözünü ettiğim amel) ihtilaflı kişileri; kuruluşları uzlaştırmaktır.
Ara bozmak ise kökten kazıyıcıdır.
Saçın kökünü kazır demiyorum ha! Dînin (öğütlediği îman, ahlâk ve adâlet hayatının) kökünü kazır.”1
Uzlaştırmak iman kardeşliğinin gereğidir
Hadîsimizden anlaşılacağı üzere uzlaştırmak pek sevablı bir ameldir. Başlıkta sunduğumuz Hucürat Sûresinin
onuncu âyetine göre uzlaştırmak îman kardeşliğinin yüklediği ilk görevdir.
Uzlaştırmak çok sevablı bir amel olduğu gibi arabozuculuk da pek büyük bir günahtır.
Bu sebeble fertler ve kurumlar arasında ara bozucu sözler ve davranışlardan kaçınmakla mükellefiz.
Ayrıca ara bozucu kişilerin şahsiyetlerini araştırmaksızın sözlerini önemsememekle de yükümlüyüz.
Hucurat Sûresinin altıncı âyeti bizleri şöyle uyarmaktadır:
“Ey İman edenler! Açıktan günah işleyici (olup güvenilir olmayan) bir adam size bir haber getirirse onu
araştırın. (Araştırmazsanız) bilmeyerek bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.”
İhtilafa düşenleri barıştır
Eba Eyyub el-Ensarî’den… (r.a.v.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ona şöyle buyurdu:
- Allah için kızıl develeri bağışlamaktan daha hayırlı olan sadaka vasfındaki bir ameli sana öğreteyim mi?

- Evet, öğret Ya Resûlellah!
- İhtilafa düşen insanları uzlaştırır, bir birinden kopanları kaynaştırırsın.2
Dedikoduyu bırak
Abdullah İbn-i Mesud (r.a.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöylece ricada bulundu:
- Bana öğüt ver(irmisiniz Ya Resûlellah!)
Allah’ın Resûlü de (şu öğütleri) verdi:
- “Ona şöyle denildi. O da böyle dedi.” gibi dedikoduları, çok sual (soru) sormayı ve de lüzumsuz mal
harcamayı bırak.”3
Söz taşıyanlar en kötülerinizdir
Hz. Esma binti Yezid’den.. (r.a.)
Allah’ın Resûlü bir sohbetleri sırasında Ashâb-ı Kirâm’a (saygıdeğer arkadaşlarına) şöyle buyurdu:
- Size en hayırlı olanlarınızı bildireyim mi?
- Evet, bildir Ya Resûlellah!
- Görüldükleri zaman Allah’ın anıldığı, (O’nun emirleri ve yasaklarının hatırlandığı) kullardır.
- Size en şerlilerinizi; kötülerinizi de bildireyim mi?
- Evet, (evet bildir Ya Resûlellah!)
- Dostlar arasını bozan, (insanların birinden diğerine) söz taşıyan suçsuz kişilere çamur atmak isteyenlerdir.4

Irkçılık

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O’nun varlığını gösteren
delillerindendir. Şüphesiz ki bunda, bilenler için nice ibretler vardır.”
Rum Sûresi âyet 22
Irkçılık soyuna zülmü üzerinde yardım etmektir
Filistinlilerden Kesîr oğlu Ubade kendilerinden Fesîle isimli kadının –babamı şöyle anlatırken işittimdediğini rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! (Siz soyculuğu-ırkçılığı yeriyorsunuz.) Acaba kişinin ırkını sevmesi ırkçılık mıdır? (Ne
buyurursunuz?)
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Hayır değildir. Ne var ki ırkçılık kişinin ırkına (diğer ırklara karşı yaptığı) zulüm üzerinde yardım
etmesidir.1
Irkçılığın helâl ve haram kısımları
Allah’ın Resûlü “(İslâm’î ölçüleri aşarak) günaha girmedikçe sizin en hayırlınız soyunu-ırkını
savunanınızdır.”* buyurmuşlar, bu ve benzeri hadîsleri ile olumlu soyculuk-ırkçılık davasını tasvip ve bir
anlamda da teşvik etmişlerdir.
Bu sebeble İslâm Dînine yaptığı büyük hizmetler dolayısıyla soyunu-ırkını sevmenin veya İslâmî çizgide
gelişmesi için mücadele vermenin ya da bu anlamdaki milliyetçiliğin meşru olduğu açıktır.
Müslümanların kurmakla mükellef oldukları kültürel, siyasî ve iktisadî birliğin oluşmasına engel olan veya
kurulu birliğin zafa uğramasına veya çökmesine sebeb olan soyculuk-ırkçılık ise olumsuzdur ve
Peygamber’imizin diliyle şiddetle kınanmış, bağlıları da şöylece yerilmiştir.
“Soyculuk-ırkçılık davasına çağrıda bulunan bizden değildir. Soyculuk-ırkçılık davası uğruna savaşan bizden
değildir. Soyculuk-ırkçılık yolunda ölen de bizden değildir.”*
Sahabî Ebûl-Fesîle soyculuk-ırkçılık anlayışının İslâm’a göre olumlu olup-olmadığını öğrenmek için sual
sormuştur.
Peygamber’imizin verdiği bu cevaptan ve genel Kur’ân ve Sünnet düstûrlarından yararlanarak İslâm Dîni’nin
reddettiği soyculuk-ırkçılık davasının vasıflarını üç madde halinde şöylece özetleyebiliriz.

a- İslâm’ın bağlısı olmasa da damarlarındaki asil kandan ötürü gibi hurafelerle soyunun-ırkının büyüklüğüne
inanmak,
b- Zulmedici de olsa onu zulmü üzerinde desteklemek ve bir de,
c- İslâm’dan kaynaklanmayan emperyalist bir emelle diğer soy ve ırklara hakim olmasının kültürel, siyasî,
iktisadî yollarla ve sıcak harple mücadelesini vermek.
Menfi soyculuk-ırkçılık davası tarih boyunca müslümanlara zarar vermiştir.
Burada bilvesile işaret edelim ki, 19. asırda ve 20. asrın başlarında Osmanlı Devleti’ni parçalamak için
çırpınan batı emparyalizmi, İslâm’ın reddettiği menfi soyculuk-ırkçılık (milliyetçilik) fikirlerini müslümanların
arasına sokarak bu emelinde başarıya ulaşmıştır.
İslâm ülkelerinin İslâm çizgisinde birleşerek siyasî ve iktisadî bir blok oluşturamamaları, böylece rahatlıkla
sömürülebilmeleri için Amerika ve Avrupa emperyalizmi ile Rus emperyalizminin devrimizde yerli
işbirlikçileriyle tahrik ettiği en büyük manevî unsur da yine bu menfi soyculuk ırkçılık (milliyetçilik) davası
olmuştur ve olmaktadır. Bu sebeble özellikle dil kökenleri bakımından Türk, Kürt, ve Arap olan müslümanların
duyarlı olmaları gerekir.
Soyunu anıp hücuma geçmekte mahzur yoktur
Sahâbî Ebüd-Derda’nın (r.a.) dostu olan Bişr Et-Teğlebî anlatıyor:
“Dımaşk’de Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) sahâbîlerinden İbnü Hanzeliye adında, toplum içine pek çıkmayan bir
sahabî vardı. Kendisini namaza vermişti. Namazını cemâatle kıldıktan sonra (evine;) ailesinin yanına dönünceye
kadar tesbih ve tekbir ile zikir yapması, insanlarla pek az oturup sohbet etmesine sebeb olurdu.
(Bir gün) Ebud-Derda’nın yanında otururken yanımıza uğrayınca Ebud-Derda ona; “Bize fayda verip sana
zarar vermeyecek bir çift söz (söyleyiver bakalım)” dedi. O da şöyle anlat(maya başla)dı.
Hz. Peygamber bir askerî müfreze çıkarttı. Bu müfrezenin dönüşünden sonra müfrezeye katılanlardan biri
Resûlellah’ın bulunduğu bir toplulukta oturdu ve yanındaki sahâbîye anlat(maya başla)dı.
- Düşmanla karşılaştığımızda bizi bir göreydin. Filanca yiğit (ortaya çıkıp düşmanın üzerine) atıldı. (Atılırken
de;)
- Ben Gifar Oğullarından bir yiğidim, al sana benden bir darbe, (karşı durabilirsen dur bakalım diyerek)
darbesini indirdi.
Sahi sen bu muharip gencin böyle diyerek hücuma geçmesini nasıl değerlendiriyorsun?
- (Soy taassubu ile hareket ettiği için) ben onun ecrini (sevabını) zayi ettiği kanaatindeyim. Bu konuşmayı
işiten bir diğer sahâbî de söz alarak:
- Ben bir sakınca görmüyorum, dedi.
Çelişen bu iki görüş çatıştı. (Fikrî çatışma süre dursun) Hz. Peygamber dinle(yerek ihtilafın mahiyetini
öğren)di. Öğrenince de şöyle buyurdu:
- Sübhanellah! (Bu yiğit savaşçının cihâdı sebebiyle) Allah tarafından mükâfatlandırılmasına ve insanlar
tarafından övülmesine bir engel yoktur.”
Hadîsi rivayet eden Bişr şöyle diyor:
“Bu olayı dinlemiş olmaktan ötürü Ebud-Derda’yı pek sevinmiş gördüm. Başını İbn-ü Hanzeli’ye doğru
kaldırdı ve ona sordu:
- Bu hadîsi Allah’ın Resûlü’nden (s.a.v.) bizzat sen duydun mu?

- Evet (duydum.)
Ebud-Derda bu suali ona tekrar tekrar sorarak öylesine yaklaştı ki İbn-ü Hanzeliye’nin dizleri üzerine
çökecek demekten kendimi alamadım.”2
Irkçılık konusunda sahâbîler de ihtilaf etmiştir
Sahâbî Ebûd-Derda’nın: “Bu hadîsi bizzat sen Allah’ın Resûlü’nden duydun mu?” şeklinde sual sorması ve
“evet” cevabını alınca da pek sevinmiş olması ırkçılık konusundaki görüşlerinde yanılmamış olmasından ötürü
olsa gerektir.
Bu hadîs ve Ebûd-Derda’nın suali göstermektedir ki devrimiz mü’minleri arasında olduğu gibi Allah’ın
Resûlü’nün ırkçılıkla ilgili açıklamalarının bütününü bilmeyen sahâbîler arasında bile bu konuda farklı görüşler
ileri sürülmüştür.
Niçin kafir ırkınla öğünüyorsun

İran asıllı ve azadlı bir sahâbî olan Ebu Ukbe (r.a.) anlatıyor:
“Uhud harbinde Allah’ın Resûlü ile beraber (savaş)dım.
Sıcak çatışma sırasında bir ara Mekkeli putperestlerden birine bir darbe indirdim. (İndirirken de):
- Ben İranlı bir yiğidim. Al bakalım benden de bir darbe, diyerek kükredim.
(Sözlerimi duyan) Allah’ın Resûlü bana dönerek şöyle buyurdu:
- (Niçin öyle söyledin?) Ben Ensardan bir gencim, al bakalım benden de bir darbe, demeliydin.”3
Kâfir ırkla iftihar günahtır
a) Ensar, yalnız Medine asıllı müslümanlara değil, Mekkeli muhacir müslümanların dışındaki bütün sahâbîlere
verilen genel isimdir.
b) İran, Uhud savaşı sırasında müslüman değildi. Bunun içindir ki Peygamberimiz Ebu Ukbe’yi kendisini kâfir
ırkına nispet ettiği için tasvip buyurmamıştır.
Irkına değil, kâfir ırkına nispet ettiği için tasvip buyurmamıştır. Nitekim Peygamberimiz bir önceki hadîste
geçtiği üzere “Ben Gifar Oğullarından bir yiğidim” diyerek nefsini soyuna nisbet ettiğini öğrendiği kişinin bu
davranışında bir sakınca görmemiştir.
Müslüman, kendisini İslâm toplumunun üyesi bilmeli, Hak inancı ırka üstün tutmalıdır. Peygamber’imizin
Ebu Ukbeyi “Ensarlı bir yiğidim” demeye teşvik buyurmasının sebebi budur.
Sunduğumuz bu hadîs iftihar ederek nefsimizi kâfir ırkımıza nisbet edemeyeceğimizi öğretirken, müslüman
ırkımızın kâfirlik döneminin İslâm’la örtüşmeyen kültürüne sahip çıkamayacağımızı da öğretmektedir.
Kötü soyu ile anılabilir
Hz. Aişe’den… (r.a.)

(Müslüman olarak bilindiği halde henüz kalbine îman akmamış bulunan) bir adam Allah’ın Resûlü’nün
huzuruna kabul edilmek için izin istedi.
Allah’ın Resûlü:
- Filanca soydan olan bu adam ne kötü bir adamdır, dedi ve sonra da, içeri girmesi için izin veriniz, buyurdu.
Adam içeri girince Hz. Peygamber (ilgi göstererek) onunla güzel güzel konuştu. (Adam ayrılıp gidince) Hz.
Aişe şöyle deyiverdi:
- Ya Resûlellah! Siz bu adam hakkında (şöyle şöyle) konuşmuş iken (huzurunuza gelince) ona güzel sözler
söylediniz. (Sizden bir başka örneğini görmediğim bu davranışınıza bir anlam veremedim.)
Hz. Peygamber şu açıklamayı yaptı.
- Ya Aişe! Kıyamet Günü’nde Allah katında insanların en aşağılık olanı ahlâksızlığından korunmak için
insanların kendisinden ilişkiyi kestiği (veya dilinden sakınmak için kendisine ikramda bulunduğu) kişidir.4
Sünnet bazen caiz olanı öğretir
İlk bakışta Peygamber’imizin yüce ahlâkı ile uzlaşmaz görülen bu hadîs, üç mühim gerçeği öğretmektedirki;
şöylece ifade edebiliriz.
a- Allah’ın Resûlü Muhammed (s.a.v.)’ın mukaddes hayatında zaman zaman görülen ve O’nun bilinen ahlâkî
yaşayışı ile tenakuz (çelişki) arzeden sözleri davranışları ve işleri, o konudaki bir ruhsatı (izni) açıklamak
içindir. Meselâ; bu hadîste görüldüğü üzere O’nun hoşlanmayacağı tarzda bir insanın gıyabında konuşması,
zina, faiz, ferd ve toplum haklarına tecavüz gibi haramları açıkça işleyen insanların gıyabında onlardan söz
edilebileceğini öğretmek içindir.
b- Kötülüğü ile bilinen bir kişi ile konuşurken kötülüklerini mazur görmeksizin ve onu övmeksizin onunla
güzel güzel konuşmak ahlâkî bir yüceliktir.
Peygamber’imizin yerdiği kişi ile onu mazûr görmeden ve övmeden güzel güzel konuşması bizlere fiili bir
örnek olmuştur.
c- Allah’ın Resûlü Medine’de Kurduğu İslâm Devleti’nin Peygamber devlet başkanı olması sıfatıyla manevî
bakımdan güçlü olduğu gibi maddî bakımından da otoriteli idi. Dilediği kişi için ürkütücü, korkutucu ve
cezalandırıcı olabilirdi.
Eğer bu kişiye layık olduğu şekilde olumsuz davransaydı zarar geleceği endeşiseyle o, Peygamberimizle
irtibatını koparırdı. Oysaki alâkasını kesmesinden değil, ancak sürdürmesinden bir hayır doğabilirdi.

Aile Fertleri ve Görevleri

Aile’de kadın ve koca
Allah’ın Kitabı’ndan:
“Müslüman erkeklerle müslüman kadınlara, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara, ibâdete devam
eden erkeklerle ibâdete devam eden kadınlara, sadık (dosdoğru) erkeklerle sadık kadınlara, sabırlı
erkeklerle sabırlı kadınlara, Allah’tan hakkıyla korkan erkeklerle Allah’tan hakkıyla korkan
kadınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkeklerle oruç tutan
kadınlara, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlara, Allah’ı çok zikreden
erkeklerle Allah’ı çok zikreden kadınlara, şüphesiz ki Allah mağfiret ve büyük bir mükâfat
hazırlamıştır.”*
Ahzab Sûresi âyet 35
Kız zorlanarak evlendirilemez
Hz. Aişe’den… (r.a.)
Genç bir kız Hz. Aişe’nin yanına geldi ve şöyle dedi:
- Ben istemediğim halde değersiz kişiliğini benimle yüceltmek için babam, beni kardeşinin oğluna verdi.
Hz. Aişe, ona Allah’ın Resûlü (s.a.v.) gelinceye kadar oturuver, (gelince şikâyetini bizzat iletirsin,) dedi.Hz.
Peygamber geldi. Kızcağız da şikâyetini ona arzetti.
Hz. Peygamber babasına haber gönderip onu çağırttı. Evleneceği erkeğin seçim kararını verme hakkını kıza
verdi(ğini açıkladı.)
(Bu gelişme üzerine) kızcağız şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Ben babamın yaptığını onayladım. Fakat ben kadınların evlilik konusunda yetkili olup
olmadıklarını bilmek istedim. (Bunun için size gelip şikâyet ettim ki bu mevzuda kesin talimatınızı veresiniz de
babalar yanılgılarını sürdürmesinler.)1
Kadın da erkek gibi haklara sahiptir
Fizikî yapıda, vicdanî kişilikte ve hayatın biyolojik vazîfelerinde farklı bir karakter arzeden kadın, İslâm
Şeriati’nde haklarla-görevler arası dengeler bakımından erkekle tam bir eşitlik içindedir.
İslâm Dîni’nde namaz, zekât, oruç, hac gibi ibâdetler, erkeklere emredildiği gibi, kadınlara da emredilmiş,
içki, zina ve faiz gibi yasaklar her iki cins için müşterek olarak konulmuştur. Mülk sahibi olma gibi tasarruf
çeşitlerinin her biri erkekler için olduğu gibi, kadınlar için de yasallaştırılmıştır.

İslâm Nizâmı’nda, düzenin yapısından doğan içtimaî, iktisadî ve rûhî zarûretler nedeniyle, birden fazla evlilik,
mîras, mahkemede şâhidlik, ailede ve cemiyette idarecilik, belirli iş ve davranışlarda hürriyette sınırlılık, cihâdla
yükümlülük gibi konularda kadınla erkek arasında farklılık arzeden durumlar mevcuttur.
Ancak bu farklar, sahip oldukları haklar mükellef kılındıkları vazîfelere tekabül eden erkekler için üstünlük
sağlayıcı bir nitelik arzetmemekte, bilakis İslâm Nizamı’nın bütünü içerisinde tam bir eşitliği ve adâleti
billurlaştırmaktadır.
Erkeğin alacağı kadını görme ve seçme hakkına sahip olması gibi kadının evleneceği erkeği görme ve seçme
hakkına sahip olması da İslâm Dîni’nde kadın erkek eşitliğinin bir delilidir. Hadîsimiz bu konuya açıklık
getirmekterdir.
Bakirenin izni susmasıdır

Ebu Hüreyre’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (evlilikle ilgili kadın haklarından birini şöylece tesbit) buyurdu:
- Dul kadın kendisinden onay alınmadan evlendirilemez. (Zira dul kadın kendisi için velisinden daha çok
yetkilidir.)
- Bakire de kendisinden izin alınmadan evlendirilemez.
Sahabiler sordular:
- Ya Resûlellah! Bakirenin izni nasıldır?
- (Utanır da açık bir beyanda bulunmazsa) susması (izin vermesi anlamında)dır.2
Ölçü İslâmdır, gelenekler değil
İslâmi ölçülere göre dul olsun, kız olsun hiçbir kadın istemediği bir evliliğe zorlanamaz.
Peygamberimiz bu hususta sözlü uyarılarda bulunur, fiili örnekler de sunardı.
O, akrabasının ve yakın dostlarının kadınlarından birini evlendireceği zaman, evlendireceği kadının yanına
gelir, bir perde arkasından (olsun) şöyle buyururdu:
- Ey kızcağızım! Filanca kişi seninle evlenmek istiyor. İstemiyorsan, “Hayır” de: Bu söz kâfidir. Zira hiç
kimse “hayır” demekten sıkılmaz. Eğer istiyorsan sükut etmen arzuladığını gösterir.*
Şimdi dul kadının evlendirilmesi bir tarafa, arzusu olmaksızın bakire kızın evlendirilmesini bile tasvip
etmeyen İslâm prensipleri nerede, bu kutsal prensipleri çiğneyen gelenekler doğrultusunda bazı cahil mü’minlerin
yaptıklarını ve sürdürdüklerini müşahede ettiğimiz garîp uygulamalar nerede?
Ölçü İslâm mıdır? Yoksa asgârî ölçüler içinde olsun İslâmî bir kültür almamış ve aldıramamış olan başına
buyruk mü’minler midir?
Burada bilvesile ifade edelim ki, bir bölümünü cahil mü’minlerin teşkil ettiği doğu insanının evlilik
konusunda kadının görüşünü önemsemeyen hatasına karşı, kadını bu konuda yapayalnız bırakan batı insanı da
azîm bir hata içindedir.
Alacağın kadını gör

Muğire b. Şu’be (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne geldim de evlenmek istediğim kadından söz ettim. Bana:
- Git onu gör. Zira görerek almak aranızda kaynaşma sağlama bakımından daha etkilidir, buyurdu.
- Ben de Ensar’dan olan (o) kadının evine gittim ve onu ana-babasından istedim. Bu arada onlara Hz.
Peygamber’in alınacak kızın görülmesi ile ilgili buyruğunu da duyurdum. Kızın ana-babası Allah’ın Resûlü’nün
buyruğunu içlerine sindiremez bir tavır takınır gibi oldular.
Bu sırada bulunduğu bölmeden konuşmamızı işiten kadıncağız da bu durumu iyice yadırgamış gibi (bana
hitaben şöyle) deyiverdi:
- Eğer Allah’ın Resûlü (bana) bakmanı emir buyurdu ise bak. Ancak O’nun böyle bir buyruğu yoksa, Allah
aşkına böyle bir talepte bulunma.
Kendisi ile ilgili bu hadîsi açıklayan Muğire sözlerini şöyle sürdürdü:
- Onu görüp beğendim ve onunla evlendim.
Muğire evlendiği bu kadının uyumlu bir eş olduğunu da dile getirdi.”3
Çöplükte yetişen güzel bitkiden sakın
Allah’ın Resûlü bir öğütlerinde şöyle buyurdu:
“- Çöplük-gübrelikte yetişen göz alıcı güzel bitkiden sakının.
(Bu öğüde muhatap olan sahâbîler tarafından) soruldu:
- (Sözünü ettiğiniz) nedir Ya Resulellah?
- O, kötü bir çevrede yetişen güzel kadındır.”4

İslâm terbiyesi almamış kadın problemdir
Kişi evleneceği kadını İslâmi inanç geleneği olan bir soydan, ibâdetli ve ahlâklı bir aile muhitinden seçmeye
çalışmalıdır. Zira mazbût bir çevrede, normal bir İslâmî terbiye görerek yetişen bir kadın, üstün vasıflı olmasa
bile kocasına intibak edebilir ve olgun bir kadın gibi onu mutlu kılabilir.
Gayr-i İslâmî ve ahlâki bir çevrede şahsiyeti teşekkül etmiş bir kadının ise İslâmi ölçüler çerçevesinde hayatını
sürdürmek isteyen bir erkek için problemli bir kadın olması muhtemeldir. Böyle bir kadının kocasını kadınlık
câzibesinin etkisi altında tutacak bir fizik güzelliğine sahip olması İslâm açısından aile sorunlarını daha da
çözümlenemez bir hale getirebilir.
Bir koyunla olsun ziyafet ver

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü, Abdurrahman b. Avf’ın üzerinde sarı renkli kokulu bir süs maddesinin izini görünce sordu:
- Bu ne böyle (ya Abdurrahman?)
- Beş dirhem altın mehirle bir kadınla evlendim (Ya Resûlellah!)

- Allah sana giderek artan oranda sürekli bir güç-sağlık ve mutluluk ihsan buyursun. (Ya Abdurrahman!) Bir
koyunla da olsa (dostlarına) ziyafet ver.”5
Kadının kötülüğü geçimsiz olmasıdır
Esma bintu Umeys’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Üç şey; evin kötü olması, bineğin kötü olması (ve bir de) kadının kötü olması dünya hayatında kişinin
bahtsızlığındandır.
Hz. Esma sordu:
- Ya Resûlellah! Evin kötülüğü nedir?
- Kurulduğu alanın sağlıksız ve çevresindeki komşuların da ahlâksız olmasıdır.
- Bineğin kötülüğü nedir? (Ya Resûlellah!)
- Serkeş olması, sırtına (yük vurdurmaması ve adam) bindirmemesidir.
- (Peki Ya Resûlellah!) kadının (erkeği açısından) kötülüğü nedir?
- Kısır ve geçimsiz olmasıdır.6
Kısırlık kusur değildir
Kadın için geçimsizlik bir kusur ise de, kısırlık bir kusur değildir. Çünkü kadının kısırlığını gidermesi,
mukadder olmayanı doğurması mümkün değildir.
Bu bakımdan kısırlık ancak çocuk arzulayan koca açısından bir kusurdur. Nitekim Peygamberimiz de kadının
kısırlığını erkeğin bahtsızlığından bir bölüm olarak değerlendirmiştir.
Mümin kadın kişinin en değerli varlığıdır
Hz. Sevban (r.a.) anlatıyor:
“(Askerî) seferlerinden birinde Resûlellah ile beraberdik. Tevbe Suresinin: “Altını ve gümüşü biriktirip de
onları(n bir kısmını) Allah yolunda harcamayanlara gelince; onlara elem verici bir azabı müjdele.” anlamındaki
34. âyeti vahyedilince sahâbîlerden bir kısmı şöyle deyiverdi:
- (En değerli mallar olarak bildiğimiz) altın ve gümüş hakkında ilahî hüküm indi mi, indi. Bu durumda hangi
malın daha hayırlı olduğunu bilseydik onu sağlamaya çalışırdık.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (bu arzularını öğrenince) şöyle buyurdu:
- Kişinin (sahip olabileceklerinin) en değerlisi Allah’ı zikreden bir dil, O’(na) şükreden bir kalp ve de îmanı
doğrultusunda yaşamasına yardımcı olacak mü’min bir eş’tir.”7
Zikreden dil, şükreden kalp ve dindar kadın
Allah’ı zikreden bir dilin ve O’na şükreden bir kalbin yanı sıra sahip olunabilecek en değerli varlığın bir
mü’min kadın olabileceğinin Hz. Peygamber (s.a.v.) diliyle açıklanması İslâm Dîni’nde ana olarak pek yüce bir
değer verilen kadına eş olarak da ne büyük bir kıymet verildiğinin delilidir.
Bu mevzudaki bir diğer hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Dünya bir meta’dır. Dünya varlıklarının en hayırlısı ise inançlı, ibâdetli ve ahlâklı bir kadındır.”
En büyük hak kocanındır

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir?
- Eşidir,
- (Peki Ya Resûlellah!) Erkek üzerinde en büyük hak sahibi olan insan kimdir?
- Annesidir.”8
Kocasının hizmetindeki kadın mücahid gibi sevab kazanır
Hz. Enes’den… (r.a.)
(Mü’min kadınlarımız için eşsiz örnekler sunan Peygamber devri) kadınlarından bir topluluk Allah’ın
Resûlü’ne (s.a.v.) geldiler.
(Allah’ın rızasına ve âhiret nimetlerine ermek arzusuyla dolu olan bu sahâbîyeler) şöyle dediler:
- Ya Resûlellah! Erkekler (güç yetirdikleri bazı) fazîletli amellerle ve Allah yolunda cihâdla ilerlediler.
(Büyük sevablar kazandılar.) Bize uygun olan ve yapmamız sebebiyle Allah yolunda cihâd eden erkeklerin
sevabına ulaşacağımız ameller yok mudur?
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (bu inanç ve ihlas dolu arzulu suali) şöyle cevaplandırdı:
- Sizden biriniz evinde oturur, (kocasının hizmeti ve çocuklarının terbiyesi ile meşgul olur)sa o, Allah yolunda
cihâd eden erkeklerin amelinin (sevabına) ulaşır.9
Kadın mücahid gibi nasıl sevab kazanır?
Peygamberimiz, mezkûr sualin benzerine verdiği cevapta ise soruyu yönelten kadıncağıza şöyle buyurmuştur:
- (Benim tarafımdan) gördüğün her bir kadına duyur. Kadının kocasına itâat etmesi ve koca haklarını
tanıması ile sağlayacağı sevab, kocaların gazâ ve şehâdetle kazanacakları sevablara denk olur. Ne var ki bu gibi
kadınlar ne kadar da azdır.
Evini uğraşı alanı haline getirerek kendisini kocasına ve çocuklarına adayan bir kadın, nasıl olur da Allah
yolunda silahlı savaş veren mücahitler gibi sevab alabilir?
Silahlı savaşın iki büyük gayesi vardır:
a- Canlara ve mallara yönelik saldırıları karşılamak, b- İnsanları düstûrlarını insanların koyduğu yönetimlerin
zulmünden Allah’ın koyduğu yönetimlerin adâletine erdirmek.
Silahlı savaşın bu iki amacı da sonucu itibariyle insana dönüktür; ona hizmettir.
Çok yönlü hizmeti ile kocasını bedenî ve rûhî tatmine erdiren ve ona sıcak bir yuvaya sahip olmanın
mutluluğunu tattıran ve böylece kocasının toplum için yapıcı ve üretici bir güç olarak hazırlanmasına yardımcı
olan kadın eş olarak insana hizmet vermiş olmuyor mu?

İnsanın vücuda gelmesine sebeb olmak gibi soylu bir görevi üstlenerek çocuk doğuran, ibâdetli, merhametli,
tutumlu ve sabırlı bir ana olarak çocuklarını yetiştirmeye çalışan ve bir ömür boyu onların mutluluğu için her
fedakârlığa katlanan kadın ana olarak insana hizmet vermiş olmuyor mu?
Mücahit savaş alanlarında, kadın ise evinde Allah rızası için hayatlarını insan mutluluğuna adamış
bahtiyarlardır. Sevabları da elbet bir olacaktır.
Ya Âişe! Öfkeni seziyorum
Hz. Âişe’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ona (kendisi ile ilgili tespitlerini) şöylece açıklamıştı.
- Ya Aişe! (Açığa vurmamaya çalışsan da) ben senin öfkelendiğin zaman kızgınlığını (seziyor,) mutlu olduğun
zaman da hoşnutluğunu anlıyorum.
- Peki bunu nasıl anlıyorsunuz, Ya Rsûlellah?
- (Ya Aişe!) Öfkelendiğin zaman “Ya Muhammed!” diyorsun. Hoşnut olduğun zaman da “Ya Resûlellah!”
şeklinde hitap ediyorsun.10
Ailede geçici kırgınlıklar tabîîdir
Peygamber’imizin diğer bir tesbitine göre Hz. Aişe (R.) validemiz, kendisinden hoşnut olduğu zaman yemîn
ettiğinde “Hayır, Muhammed’in Rabbi olan Allah’a yemîn ederim,” şeklinde yemîn eder, öfkelendiği zaman da
“Hayır, İbrahim’in Rabbi olan Allah’a yemîn ederim” şeklinde yemîn ederdi.
Bu hadîs bize, her ailede zaman zaman öfkeyi gerektirici bazı durumların olabileceğini öğretmektedir. Zira
Allah’ın Resûlü gibi en büyük ahlâk sahibi yüce bir eşe karşı kırgınlık izhar olunması, en olgun kadınların bile
hissi davranabileceklerine ve onlara karşı anlayışlı ve sabırlı olunması lüzumuna dikkatlerimizi çekmektedir.
Kocan Cennetin ve Cehennemindir
Sahâbî Huseyn b. Hasan, teyzesinin kendisine şöyle anlattığını naklediyor.
“Bir iş için Allah’ın Resûlü’ne geldim. Bana:
- Ey kadıncağız! Kocan var mı? buyurdu. Ben de:
- Evet var, dedim. (Daha sonra aramızda şu konuşma geçti.)
- Kocanla aran nasıl?
- Âciz kaldığım hizmetleri dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum, (Ya
Resûlellah!)
- O senin Cennetin ve Cehennemindir.
(Ona karşı takındığın tavır sebebiyle) bak bakalım sen neredesin? Cennete mi yoksa Cehennem’e mi yakın bir
yerdesin.”11
Hadîsimiz kadının sorumluluğuna değinmektedir. Ancak hiç şüphesiz kocalar da mesüldür. Abese Sûresinin
26. âyetinde, hak iddia ederler korkusuyla, kişilerin hanımlarından da kaçacakları açıklanıyor. Bu sebeble
kadınlar için kocalar Cennet ve Cehennem olduğu gibi kocalar için de kadınlar Cennet veya Cehennem olacaktır.
Bir diğer anlatımla, karı-koca birbirlerine karşı takındıkları tavırlardan sorgulanacaklar, ceza veya mükâfat
alacaklardır.

Kadınların en hayırlısı hangisidir?

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne soruldu:
- Kadınların hangisi daha hayırlıdır?
- Kocası kendisine baktığı zaman (güleç yüzü ve saygılı tavrıyla) onu hoşnut eden, (Allah’a ve O’nun
Peygamber’ine isyan vasfını taşımadıkça) emrettiği zaman kocasına itâat eden, kendisini arzuladığı zaman
kırılacağı bir tavırla kocasına diretmeyen ve bir de kocasının olup tasarrufu altında bulunan maldan onun
onaylamayacağı şekilde harcama yapmayan kadın (kadınların en hayırlısıdır.)”12
Eşlerinizi dövmeyiniz
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (sahabilerine şöyle) öğüt verdi:
- Allah’ın kulları (eşlerinizi) dövmeyiniz.
(Bu öğütten bir süre sonra) Hz. Peygamber’e başvuran Hz. Ömer şöylece şikâyette bulundu:
- Ya Resûlellah! (Emriniz üzerine dövülmedikleri için) kadınlar kocalarına baş kaldırmaya, huysuzluk etmeye
başladılar.
Allah’ın Resûlü (gereğinde) dövülmelerine izin verdi. (Verince de kadınlar sopaya çekildiler.) Fakat (dövülen
kadınlardan) kalabalıkca bir grup (bir gece) Hz. Peygamber’in ailesini ziyaret ederek kocaları ile ilgili
şikâyetlerini duyurdular. (Şikâyet gecesinin sabahında) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Dün gece yetmiş (kadar) kadın Muhammed ailesini ziyaret etti. Her bir kadın da kocası (tarafın)dan
(dövülmesini) şikâyet ediyor. Kadınlarını dövenleri (sosyal ilişkilerinizde) hayırlılarınız olarak
değerlendirmemelisiniz.13

Kadın dövülebilir mi?
Bu hadîs vesilesiyle “Kadın Dövülebilir mi?” konusuna bir açıklık getirmek isteriz.
Dövmek, ıstırap vermektir. Bu sebeble dövmek İslâm Dîni’nin merhamet ve adâlet prensiplerine zıttır ve bir
nevî zulümdür. Ancak gereğinde dövmek bir terbiye metodu olarak icra edilemez mi? Teoride karşı çıkılmış olsa
da özellikle profesyonel suçluları konuşturmada dövmenin bütün dünyada geçerliliğini koruduğu bir gerçektir.
“Dövmek” meselesine konumuz açısından bir açıklık getirebilmek için şu suali cevaplandırmamız
gerekmektedir.
Geçimsizliği aile hayatında problem olmuş ve kocasında huzur bırakmamış bir kadına nasıl davranılabilir?
Kocasına saldıran, eşiyle ilişkiye girmeyen, gerektiği zaman gusül abdesti almayan, ana babasına gitmek gibi
meşru gerekçeler dışında kocasından izin almaksızın sık sık evinden çıkıp gezmeye giden, flört yapan, zina
yoluyla cinsel ilişkiye giren, kocasını küçümser tavırlar sergileyen ve bu gibi hatalarında ısrar eden kadına ne
yapılabilir?
Boşamak yoluna mı gidilmelidir?

İlk aşamada boşamak yoluna gitmek şüphesiz gerçekçi ve de doğru olamaz. Zira boşamak aile hayatının sona
erdirilmesidir ve bazen daha büyük problemler ortaya çıkarabilir.
O halde ne yapmalıdır?
Yaradanı olduğu için kadının bedenî ve rûhi yapısını en iyi bilen Rabbimiz, yapmamız gerekeni bize Nisa
Sûresinin 34. âyetinde şöylece emir buyurmaktadır.
“…. Şerlerinden/serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince: Onlara (evvelâ) öğüt verin, vazgeçmezlerse
kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Yine kâr etmezse onları dövün. Size itâat ederlerse aleyhlerine bir yol
aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.”
Bu ilahî emirden açıkça öğrenilebildiği gibi kadından kaynaklanan geçimsizlik problemini aile dışına taşırıp
boşama yoluna gitmeden evvel yapmamız gereken üç görevimiz vardır.
a- Öğüt Vermek: İnsan hata edebilir. Bu sebeble kadın da bir süre yanılmış, kocasını üzmüş olabilir. Koca ona
öğüt vermeli, sevdiğini söylemeli, arzularını gerçekleştirmeye çalışacağını bildirmeli, sabırlı olmasını rica ederek
şefkatle bağrına basmalıdır.
b- Kadınlığına Tavır Koymak: Özellikle kocasının verdiği öğütleri önemsemeyip, olumsuz davranışlarını
sürdüren kadınların dişiliklerini silah olarak kullanmaya çalıştıkları bir vakıadır.
Erkek bu silahın kendisi üzerinde etkili olmadığını, kadınlık câzibesine kapılarak hatalarına göz
yumamayacağını bildirmek ve onu bu hususta kendisine güvensiz kılabilmek için bir müddet onunla beraber
yatmamalı; cinsî münasebette bulunmamalıdır.
c- Yaralamayacak Şekilde Dövmek: Kadınlığına tavır konulmasından etkilenmeyen ve problem olmakta
devam eden kadın için boşama yoluna gitmeden aile içinde baş vurulabilecek son çare onun anlamsız gururunu
kırmak; yaralamayacak şekilde dövmektir.
İslâm Dîni’nin yukarıda açıklanan şartlar altında verdiği dövmek ruhsatı bazılarınca iddia olunduğu gibi
erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğini tescil değil, geleceğini düşünemeyen başına buyruk hırçın kadına
yuvasını korumak için yapılmış bir yardımdır.
Bu dinî ruhsat istismar edilemez mi?
Elbette edilebilir. Ancak ciddî bir müslüman bu ruhsata dayanarak kadınını gereksiz dövmenin Allah’ın
huzurunda cezası görülecek bir zulüm olduğunu bilir.
Zulüm olduğunu bilerek dövenler ise zaten bizim hayırlılarımız değillerdir. Döverek eşlerine
zulmedebilecekler boşama/boşanma yoluna gitmelidirler.
“Cuma Mesajları” isimli kitabımızın konumuzla ilgili bölümlerini okumanızı tavsiye ederiz.
Kocam beni dövüyor
Ebu Saîd (r.a.) anlatıyor:
“Bizler yanında bulunuyorken Allah’ın Resûlü’ne bir kadın geldi ve şöylece şikâyette bulundu:
- (Ya Resûlellah!) Kocam Safvan b. Muattel namaz kıldığım zaman beni dövüyor. Oruç tuttuğum zaman
orucumu bozduruyor. Sabah namazını da güneş doğduktan sonra kılıyor.
Allah’ın Resûlü huzurunda bulunan Safvan’a karısının şikâyetlerine ne diyeceğini sordu. (Sorunca da) Safvan
şöylece konuştu:

- Karımın “namaz kıldığım zaman beni dövüyor” demesi (doğrudur).Ancak (bir namazda) iki (uzun) sûre
okuyor, ben de onun böyle iki uzun sûre okumasını men ettim. (Ama söz geçiremedim.)
Allah’ın Resûlü Safvan’ın bu açıklaması üzerine şöyle buyurdu:
- Evet (okunan sûre) bir (kısa) sûre de olsa namaz kılan her bir kişi için kâfi gelir.
Safvan cevaplandırmaya devam ederek şöyle dedi:
- “Oruç tuttuğum zaman orucumu bozduruyor.” şeklindeki şikâyeti (‘de gerçektir. Ama bir sebebi var).
(Ya Resûlellah! Karım) nafile oruçlara devam edip gidiyor. Ben ise genç bir adamın, (üstelik gece
çalışıyorum). Bu sebeble (cinsel arzularımı dizginlemekte) sabredemiyorum.
Safvan’ın bu sözleri üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Kadın ancak kocasının izni ile (nafile) oruç tutabilir.
- (Ya Resûlellah! Karımın) sabah namazını güneş doğduktan sonra kılıyor şeklindeki şikâyetine gelince…
Ben sanatkârım. Yaptığım iş de geceleri yapıla geliyor. (Geç yattığımız için de) neredeyse hemen hemen
güneş doğmadan uyanamıyorum…
Safvan’ın bu beyanı üzerine ise Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Ya Safvan: Uyandığın zaman sabah namazını hemen kıl.14

İbâdet maksadıyla da olsa kadınlık görevleri ihmal edilemez
Hadîsimizin sunduğu mesajları şöylece açıklayabiliriz.
a- Aile büyüğü, amir ve pek tabîî olarak da hâkim, aleyhinde şikâyette bulunulan kişiyi mutlaka huzuruna
celbederek şikâyete konu olan hususları araştırmalı, gerçeğe ulaşmalıdır. Çünkü Peygamberimiz karısı tarafından
şikâyet olunan Safvan’ı huzuruna çağırtmış ve onu dinlemiştir.
b- Peygamber’imizin Safvan’ı dinledikten sonra karısını dövmesinden ötürü onu suçlamaması, başta cinsel
kadınlık görevleri olmak üzere görevlerini yapmayan kadının sembolik olarak dövülebileceği ruhsatını
vermektedir. Bir önceki hadîste bu konuda gerekli bilgi verilmiştir.
c- İbâdet dokunulmaz bir haktır. Onu engellemek bir zulümdür. Ancak farzları, vâcibleri ve sünnetleri
uygulanarak belirli bir süre içinde ifa edebilecek bir ibâdeti daha sevablı olacağı inancıyla uzatarak sözgelimi
kocanın veya işverenin haklarını çiğnemek de bir nevi zulümdür. Bundan kaçınmak gerektiğini hadîsimiz
öğretmektedir.
d- Aybaşı, lohusalık ve ciddi hastalık hali dışında tabîî yoldan olmak şartıyla hüküm olarak erkeğin karısı ile
dilediği zaman cinsel ilişkide bulunmak hakkı vardır. Ne var ki kocanın karısının arzulu zamanlarını seçmesi de
dînimizde öğütlenmiştir. Bu hak kadın için de geçerlidir.
Bunun içindir ki kadının Ramazan oruçları dışındaki oruçları için kocasından izin alması gereklidir.
Kadının koca üzerindeki hakları

Ebu Hakîm İbn-i Muâviye (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Bizden birimizin karısının kocası üzerindeki hakkı nedir?
Şöyle buyurdu:
- Yediğin zaman yedirmen, giydiğin zaman giydirmendir. (Diğer haklarına gelince;) Sakın ha yüzüne vurma.
(Onu ve işlerini) çirkinlikle vasıflama. (Gerektiği zaman terbiye maksadıyla ve) ancak ev içinde onu yalnız
bırakıp ilgini esirge.15
Bu hadîste kadın haklarının diğer bir ifadeyle koca vazîfelerinin bir kısmı iki bölüm halinde sunulmuştur.
Kadının maddî hakları
a- Giydiği ölçüde giydirmek, yediği kalitede yedirmek, daha umumî bir ifadeyle kadının yaşanılan toplumun
adetlerine göre geçimini sağlamak erkeğin vazîfesidir.
b- Kur’ân ve Sünnet yasalarının uygulanacağı bir cemiyette nafakasını temin etmek için kadın kocası
tarafından çalışmaya mecbur edilemez. Böyle bir zaruretin duyulması da mümkün değildir. Zira İslâm
cemiyetlerinde çalıştığı halde ailevî ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda gelir sağlayamayan kişi, aile
bütçesi açığını kapatacak şekilde zekât olarak devlet yardımı almaya Hak kazanır.
Burada bilvesile ifade edelim ki, İslâm kadını için çalışmak değil, evi dışında çalışmamak bir haktır. Çünkü
onun geçimi kocası, yoksa babası, babası yoksa kardeşleri, onlar da yoksa İslâmî toplum düzeni tarafından
karşılanır.
Asalak olarak kabûl edilen ve bu yüzden acımasız bir şekilde çalıştırılan ve emeğinin karşılığı da verilmeyen
batı kadını için dilediği işte çalışmak, çalışmasının karşılığını almak, asırlar boyu süren mücadele sonunda elde
edilmiş bir haktır. Evet, onlar için çalışmak bir haktır. Eğer buna Hak denilebilirse...
Kadının manevî hakları
c- Kadının koca üzerindeki haklarından bir bölümünü de manevî haklar teşkil eder ki hadîsimizde bunların
üçü açıklanmaktadır.
Kadının Allah’ın emaneti olduğunu unutmamak, fizik gücünün zayıflığından yararlanıp onu dövmemek;
yüzüne vurmamak, kendisini ve yaptığı işleri çirkinlikle vasıflandırıp onu üzmemek, hatalarını vesile kılıp onu
tamamen terk etmemek, gerekirse ancak ev içinde kadınlığına ilgisiz kalmak…
Evet, işte bunlar kadının manevî haklarıdır ki, bu haklara saygı gösterip Rabb’imizin Nisâ Sûresinin 19.
âyetindeki “… Onlarla güzel bir şekilde geçinin…” emrine riayet etmek mü’min kocanın vazîfesidir.
Bu vazîfesini yapmayan koca azâb görecek bir günahkârdır.
Cehennemin çoğunluğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm
Abdullah İbn-ü Ömer (r.a.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber kadınlar cemâatine yaptığı bir konuşmada şöyle buyurdu:
- Ey kadınlar topluluğu! Çokça sadaka vermeye çalışınız ve pek çok istiğfar ederek Allah’tan affınızı dileyiniz.
Zira ben, siz kadınların Cehennemliklerin çoğunluğunu teşkil ettiğinizi gördüm!

Peygamber’imizin (s.a.v.) bu ikazına ve öğüdüne muhatap olan kadınlardan anlamlı ve güzel konuşabilen bir
kadın sordu:
- Ya Resûlellah! Neden ötürü biz Cehennem’e gireceklerin çoğunluğunu teşkil ediyoruz?
- Sizler, “lânetli” ve “belâlı” sözleri çok söylüyor, (kırıcı ve yerici ifadeleri pek çok kullanıyorsunuz.) Bir de
kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz; (onlar aracılığıyla sahip olduğunuz nimetleri, gördüğünüz iyilikleri
unutuyor, basit sebeblerle onlara çıkışarak, “Ben senden ne iyilik gördüm ki?” diyorsunuz. Bundan dolayı
Cehennem’e gideceklerin çoğunluğunu teşkil ediyorsunuz.)”16
Hadîsleri doğru değerlendirmeliyiz
Senedi yönüyle “Sahih” olan bu hadîs Hz. Peygamberin sözü olmayacağı gerekçesiyle içeriği yönünden
eleştirilmektedir.
Hz. Peygamberin sözleri bizlere aynen değil de ma’na olarak aktarıldığı için hadisimizdeki Peygamberî
ifadeler raviler tarafından kısmî bir değişikliğe ve mubalağaya uğratılmış olabilir.Ancak hadîsimizi
“....Kadınların görevleri benzeri hakları da vardır....” anlamındaki Bakara Sûresinin 228. âyeti ışığında
yorumlayarak anlama problemini çözebiliriz. Buna göre sorumlu olan yalnız kadınlar değildir. Kadınlarına
la’netler yağdıran, fizik gücüne dayanarak onları döven, hayatlarını kendilerine ve çocuklarına adayan
kadınlarına nankörlük yapan kocalar da aynı özellikleri taşıyan kadınlar gibi azaba uğrayacaklardır.
Çocuk da soya çekmiş olabilir
Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“(Karısının zina mahsulü bir çocuk doğurduğu kuşkusunu taşıyan bedevî bir sahâbi, tariz yoluyla zina
ihbarında bulunmak gayesiyle) Hz. Peygamber’e (başvurdu ve) şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Karım siyah bir çocuk dünyaya getirdi. (Maksadı sezen) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (bu gibi
şüphelerin önemsenemeyeceği gerçeğini ikna edici bir şekilde açıklamak için bu sahâbîye ard arda sualler
yönelterek) şöyle buyurdu:
- Senin deven var mı?
- Evet, (Var Ya Resûlellah!)
- Rengi nasıldır?
- Kırmızı.
- Alacalığı var mı?
- Evet (var Ya Resûlellah!)
- Peki bu alacalık nasıl oluştu?
- Sanırım soya çekmiştir.
- Bu çocuğun da soya çekmiş olabilir.”17

Aile hayatında delilsiz şüphe caiz değildir
Karısının zina sonucu bir çocuk doğurduğu endişesini taşıyan sahâbî ile Allah’ın Resûlü’nün sürdürdüğü
diyalog, insanlara karşı ikna edici bir dil kullanma gereğini bize öğretmektedir.

Bu hadîs ayrıca aile yuvasının yıkılmasına sebeb olabilecek delilsiz şüphelere yer verilmemesi ve bu gibi
şüphelerin açığa vurulmaması lüzumunu da bildirmektedir. Zira bu gibi sonuçsuz kalacak şüphelerin izhâr
olunması insanın kendi şahsiyetini lekelemesidir.
Geniş bilgi için “İslâm’a Göre Cinsel Hayat” isimli kitabımızın kıskançlıkla ilgili bölümünü okumanızı tavsiye
ederiz.
Mehrini al ve karını boşa

İbn-ü Abbas’dan… (r.a.)
(Oldukça çirkin bir adam olduğu rivayet olunan) Sabit İbn-ü Kaysın karısı Hz. Peygamber’e (s.a.v.) geldi ve
şöylece içini döktü:
–Ya Resûlellah! Kocam Sabit’in dindarlığı ve ahlâkına kusur bulamam. (Fakat onu bir türlü sevemiyor ve ona
bağlılık hissi duyamıyorum. Bu sebeble), İslâmi bir hayat yaşarken (küçümsemek veya arzularına karşılık
vermemek gibi) kâfirce bir uygulama içine düşmekten de çekiniyorum.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (onun bu sözlerinden kocasından ayrılmak istediğini anlayınca) sordu:
- Mehir olarak aldığın bahçesini ona geri verir misin?
- Evet, (vermeye hazırım).
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) kocası Sabit’i çağırdı ve ona şöyle emir buyurdu:
- Bahçeni geri al ve onu boşa.18

Boşanmak isteyen kadın boşanmalıdır
Bir kadının kocasını sevmediğini ve boşanmak istediğini açığa vurması halinde evlilik hayatını sürdürmek son
derece mahzurludur.
Bu durumun uzayıp gitmesi aile ve toplum hayatını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara da ulaşabilir. Bu
sebeble söz konusu durumlarda müslüman kocaya düşen görev Peygamber’imizin hükmü istikametinde karar alıp
karısını boşamaktır. Ancak boşanmak isteyen kadının aldığı mehri geri vermesi gerekir. Mehir geri verilmesine
rağmen koca boşamamakta diretirse İslâmî yargının başvuruyu, talep doğrultusunda karara bağlaması gerekir.
Hadîsimiz buna işaret buyurmaktadır.
Allah saçı saça ilave edene lanet etti
Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor:
“Medine’nin yerlisi olan kadınlardan biri Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Kızım hastalandı; başının saçı döküldü. Kocası da bunu başına kakıp durdu.
Ne buyurursunuz? Başına saç (koyup, saçına saç) ilave edeyim mi?
- Hayır etme.

Hz. Aişe diyor ki:
- Çünkü O, saçı saça ilave edenlere/ettirenlere lanet etmişti.”19
Estetik işlemler ve ameliyatlar caiz midir?
Peygamber’imizin saçın saça ilave edilmesini yasaklaması, bu işlemin yaratanın düzenlemesine baş kaldırmış
olmak ve muhatapları aldatmak gibi iki yönlü haramı ihtiva etmiş olması sebebi ile açıklanabilir.
Bazı muasır İslâm âlimleri kişiyi bunalımlara iten, toplum arasına çıkmasını engelleyen ve sürekli acı çektiren
çirkinlikleri gidermek gayesi ile, estetik ameliyatlara cevaz vermektedirler.
Bu cevaz; mantığıyla şöyle diyebiliriz kanaatindeyim:
Kelliği sebebiyle sürekli eziklik duyan ve bu durum kendisinde rûhsal problemler doğuran kadın veya erkeğin
izdivaca razı kılmak gibi bir aldatma amacı gütmeksizin saçı saça ilave ettirmesinde veya peruka takmasında dîni
bir mahzur olmasa gerektir. Doğrusunu Allah bilir.
Peygamber’imizin hastalığı sebebiyle özel olarak bir sahâbîye ipeği caiz görmesi ve bir sahâbîye de altından
burun istimaline ruhsat vermesi -onlara özgü izin olarak yorumlanmakta ise de- görüşümüze delil olabilir.
Hayâ bütünüyle dindir
Kurret İbn-ü İyas (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ile beraberdik. Huzurunda “Haya”dan söz edildi. Sahabîler sordular:
- Ya Resûlellah! Haya (utanma) dinden bir bölüm müdür?
Şu cevabı verdi:
- Haya (utanma duygusu) dinden bir bölüm değil, bütünüyle dindir.”20

Hayâ imandandır
Utanma insanın yaratılışında var olan bir iç duygusudur. Ancak bu duyguyu geliştiren ve bildirdiği haramlarla
utanılacak durumları belirleyen de Hak Din’dir. Bu sebeble haya Din’dendir. Din’in, emirleri ve yasaklarıyla
Allah’a ve insanlara karşı gösterilmesini istediği manevî değerlerdendir.
Allah’a ve âhiret hayatına inanmayan, önünde helâller ve haramlardan müteşekkil bir hayat programı
bulunmayan, İlahî muhâkeme, mükâfat ve ceza gerçeğini tahattur edip sorumluluk altında yaşamayan insanlar
hayanın yüce hakîkatini kavrayamaz, bu duygu ile ürperemezler. Bunun içindir ki Peygamberimiz bir mü’min
kardeşine haya ile ilgili öğüt veren Ensari’ye şöyle buyurmuştur:
“- Haya’dan söz etmeyi bırak. Zira O, îmandandır. (O ancak îmanla duyulur ve yaşanır.)”*
Utanma kadında daha güzeldir
Utanma erkeklerde gereklidir. Fakat kadınlarda daha lüzumludur.
Utanma erkeklerde güzeldir. Ama kadınlarda daha da güzeldir.
İslâmi ölçülere göre utanma; kadın şahsiyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Utanmasını yitiren kadın tüm varlığını
yitirmiştir.
İlk mü’minlerin kadınları utanmayı böyle anlıyor ve yaşıyorlardı.

Aşağıda sunacağımız örnek bunun delilidir.
İslâm saflarında savaşırken şehîd düşen oğlu hakkında sormak için örtülerine sımsıkı sarılmış olarak Hz.
Peygamber’e gelen Ümmü Hallad isimli müslüman kadına Ashâb-ı Kiram’dan bir zat şöyle der:
- (Ölen) oğlundan sormak için böyle örtülerine bürünmüş olarak mı geldin? (Hayret!)
O da kısa ve müslümanca şu cevabı verir:
- Oğlumu kaybetti isem hâyâmı kaybetmedim.*

Aile’de Çocuklar

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey îman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun.
Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine
getiren melekler vardır.”
Tahrim, 6
Çocukların ana-babaları üzerindeki hakları
Ebûl Râfi anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Bizim çocuklarımız üzerinde haklarımız olduğu gibi onların da bizim üzerimizde hakları var
mıdır?
O, bu sorumu şöylece cevaplandırdı:
- Çocukların (ana-) baba üzerindeki hakları (şunlardır:)
Çocuğa güzel bir isim vermek,
(Okuma,) yazmayı öğretmek,
(Allah’ın) Kitabı (Kur’ân’ı okumasını ve Kurân’ın inanç esaslarını, farz kıldığı vazîfelerle yasakladığı haram
sözler ve işleri) çocuğa öğretmek,
Onu halâl yollarla kazanılmış rızıklarla beslemek,
Yüzmeyi ve atıcılığı öğretmek,
Buluğa erdikten sonra evlendirmek.”1
Diğer hadîslere göre çocuk hakları
Hadîsimiz (ana-) babanın çocuklarına karşı yapmakla mükellef oldukları görevlerinin önemli bir bölümünü
öğretmektedir.
Bu mevzudaki diğer hadîsleri ve İslâm bilginlerinin bu hadîsler üzerindeki yorumlarını incelediğimizde,
aşağıdaki görevleri de ana-babanın görevleri arasında buluyoruz.
a- Çocuğu sünnet ettirmek,
b- Doğumundan sonra Akika kurbanı kesmek. Çocuğun doğumundan sonra bir şükür görevi olarak Akîka
kurbanı kesilmesi kişiye sevab kazandırırsa da kesilmemesi günahkâr kılmaz.
c- Yedi yaşından sonra yatakları ayırmak, namaz kılmayı öğretmek, kılmasını denetlemek,

d- (Örnek olarak) güzelce terbiye etmek,
e- Bulûğ çağına erdikten sonra nafakasını temin edebileceği bir sanat öğretmek; mümkünse bir dalda ihtisas
yaptırtmak.
Ana-baba yukarıda özetlenen görevlerini şüphesiz bizzat yapabileceği gibi, bilgili kişiler ve kurumlar aracılığı
ile de yapabilir.
Bu görevler çocuklarımızın üzerimizdeki hakları vasfındaki görevlerimizdir. Bu sebeble Akîka kurbanı
dışındaki bu vazîfelerimizi yapmamak bizi günahkâr kılar. İlahî azaba sürükler. Kıyamet Günü çocuklarımızdan
kaçmamıza sebeb olur.
Allah bu gerçeği Abese Sûresinin 33-38 âyetlerinde şöyle açıklıyor:
“Kıyamet çığlığı geldiği zaman. O gün insan kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve
çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendisine yetecek kadar derdi vardır.”
Ana-babalar çocuklarının yaptıklarından değil, kendi görevlerini yapıp yapmadıklarından sorgulanacaktır.
Çocuklarını terk eden babalar günahkârdır
Enes b. Muaz babasından nakille Allah’ın Resûlü’nün şöyle buyurduğunu anlatıyor:
“Allah’ın öyle kulları vardır ki Kıyamet Günü’nde Allah onlara (rızasına eren kullara hitap buyurduğu gibi)
hitap etmez, onları (günahlarından) arındırmaz ve onlara (sevgi nazarıyla) bakmaz.
(Dinleyici sahâbîler tarafından) soruldu:
- Onlar kimlerdir Ya Resûlellah?
- Onlar, ana-babasından yüz çevirip onları bırakıp giden evlat ile çocuklarını terk eden baba(lar) ve bir de
kendisine yardımda bulunan insanların iyiliklerini unutup onlardan uzaklaşan nankör insan(lar)dır.”2
Evlâdı terk maddî ve manevî olur
a- Hadîsimiz bir üst hadîste ve izahında açıklanan babalık görevlerini üstlenmeyerek çocuklarını terk eden
babaların ilahi rahmete eremeyeceğini açıklamaktadır.
b- Hadîsimiz ayrıca nafakalarını temin etmekle mükellef bulunduğu eşini, çocuklarını ve fakir ana-babasını
terk ederek, onları cemiyetin yardımına muhtaç bir durumda bırakan kişinin ilahi azaba uğrayacak büyük
bir günahkâr olduğunu açıklamaktadır.
Peygamberimiz bu hakîkati bir diğer hadîslerinde de şöyle açıklamaktadır:
“Nafakalarını verdiği kişileri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.”*
İsim güzel değilse değiştirilmelidir

Usame b. Uhderi (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne gelen bir heyet içinde Usrum isimli bir zat vardı. Allah’ın Resûlü ona sordu:
- Adınız nedir?
- Usrum.

Allah’ın Resûlü (“Kes” anlamına emir kipi olan bu isimden hoşlanmadığı için o zatın adını değiştirerek) şöyle
buyurdu:
- Hayır; (bu isim uygun değildir). Senin adın Zür’a (ekim alanı) olsun.”3
Çocuğa güzel isim vermelidir
Çocukların ana-baba üzerindeki haklarından biri de güzel isim vermektir.
a- Peygamberimiz çocuklara güzel isimler verilmesi hususuna büyük bir önem verirler, şöyle buyururlardı:
“Kıyamet Günü’nde isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Bu sebeble güzel isimler
veriniz.”*
b- Peygamberimiz güzel isimlere örnek vermiş olmak için de şöyle buyururlardı:
“Peygamberlerin isimleri ile isimleniniz. Allah’ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman’dır.
İsimlerin en doğru; en uygun olanları Haris, Hüman (gibileri)dir. En çirkinleri ise Harb, Mürre (gibi
isimler)dir.”**
Açıklama bölümünde yer alan bu son hadîsi şöylece değerlendirebiliriz.
Sırasıyla en güzel isimler şunlardır:
a- Abdullah,
b- Abdurrahman ve Abdurrahman gibi kul manasına gelen Abd sözcüğünün Allah’ın isimleri-sıfatlarından biri
ile tamlama yapılarak oluşturulan Abdulkerim, Abdülmecid, Abdulaziz, Abdullatif gibi isimler,
c- Kur’ân-ı Kerîm’de ve Sahih hadîslerde geçen Peygamber isimleri,
d- İyiye, güzele, doğruya çağrışım yaptıran ve İslâmî öğütlerle çelişmeyen isimler.
Hadîsimiz olumlu isimlere örnek olarak kazanan manasına gelen Haris’i, azim manasına gelen Hümam’ı örnek
verirken, olumsuz isimlere de savaş manasına gelen Harb’i ve acı manasına gelen Mürre’yi örnek vermektedir.
Güzel isimlerin bir özelliği de Meryem Sûresinin yedinci âyetinin işaret buyurduğu nükteye göre daha önce
verilmemiş veya az kullanılmış olmasıdır.
Burada önemine binaen hatırlatacağımız husus (d) bendindeki olumlu isimleri bizim kendi dilimizin
kelimelerinden seçebileceğimizdir.
Peygamberimiz güzel anlamları ve hayırlı duyguları çağrışım yaptırmayan isimleri benimsemez, bu gibi
isimleri değiştirirdi.
Hadîsimiz ve bir sonraki hadîs Peygamber’imizin bu nevi uygulamalarına birer örnektir.
Peygamberimizin Usrum ismini değiştirmesi, kesmek kökünden gelen “Kes” anlamıda bir kelime olması
sebebiyledir.
Bir sonraki hadîste görüleceği üzere Peygamberimiz sert toprak anlamına gelen Hazn’ı, yumuşak toprak ve
yumuşaklık anlamına gelen Sehl ile değiştirmek istemesi de isimlerin güzel duygulara çağrışım yaptırmasını
arzulamasındandır. Nitekim hadîs kaynakları bize Peygamber’imizin değindiğimiz amaçla isyankâr kadın
manasına gelen Âsiye’yi güzel manasına gelen Cemile ile, siyah manasındaki Esved’i de beyaz anlamındaki Ebyez
ile değiştirdiğini bildirmektedir.
Peygamberimizin ikramcı kadın manasına gelen ve sahibine büyüklük duygusu aşılayabilecek olan Berre
ismini de Zeyneb ile değiştirmiştir.

Bu sebeble isim verirken özen göstermeli, gerekirse istişare etmeliyiz. Böylece;
a- Yurdakul, Melek, Hakan, Başbuğ gibi kısmen İslâmî inanç esaslarına aykırı olup kısmen de büyüklük
kompleksine düşürebilecek olan isimlerden sakınmalıyız.
b- Afet, Yıldırım, Savaş, Volkan ve Ateş gibi şiddet, korku ve ıstırap tedai ettiren (çağrıştıran) isimlerden de
kaçınmalıyız.
Kötü isimde ısrar etmemelidir
Cübeyr b. Şeybe anlatıyor:
“Saîd b. Müseyyeb’e gelip yanına oturdum. Bana şu olayı hikaye etti.
Dedesi Hazn huzuruna geldiğinde Allah’ın Resûlü ona sordu.
- İsminiz nedir? O da Hazn’dır cevabını verince Allah’ın Resûlü (S.) -sert toprak- anlamına gelen bu ismi
beğenmedi de şöyle buyurdu:
- Hayır; bu isim sana uygun değildir. Senin adın Sehl (olsun.)
(Ne var ki Hazn Allah’ın Resûlü’nün verdiği ve yumuşaklık mânâsına gelen Sehl adını kabul etmedi ve bunu
açığa vurarak;)
- Ben babamın bana verdiği ismi değiştirmem, deyiverdi.
Said b. Müseyyeb anlatımına devamla bana şöylece sızlandı.
- İşte bu olaydan sonra bizim ailemizde sert mizaçlılık kökleşip-yaygınlaştı.”4

Peygamber buyruklarına karşı inad zarara uğratır
a- Bu hadîs de bizlere isim verirken güzel manaları ve hayırlı duyguları hatırlatan kelimelerden isimler
seçmemiz gerektiğini öğretmektedir.
b- Çocuklar ve torunlar babalarının ve dedelerinin yaptıklarından sorumlu değildir. Ne var ki onların amelleri
çocuklar ve torunlar için daha zor kulluk denemelerine tabi tutulmalarına vesile olabilir.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeğe işaret etmektedir.
“Namuslu olunuz ki kadınlarınız da namuslu olsunlar.
Ana-babalarınıza saygılı-ikramkâr olunuz ki çocuklarınız da size saygılı-ikramkâr olsunlar.”
c- Tabiin büyüklerinden ve âlimlerinden olan Saîd b. Müseyyebin aile fertlerindeki sert mizaçlılık halinin
dedesinin Allah’ın Resûlü’ne itirazından kaynaklandığına inanması ileri derecede bir îmanî hassasiyete
sahip olmasındandır. Zira gerçek mü’minler kendilerine arız olan maddî ve manevî eksiklikleri, musîbetleri
ve zararları nefislerindeki hatalardan bilirler. Çünkü Mevlâmız “… Uğradığın musîbet kendi
nefsindendir…” buyurmaktadır.
Çocuklarımızı azabtan nasıl koruyalım?
Yüce Rabbimiz Tahrim Sûresinin 6. âyetinde şöyle buyurur:
“Ey îman edenler! Kendi nefislerinizi, hanımlarınızı ve çocuklarınızı, yakacağı insanlar ve taşlar olan ateşten
koruyunuz…”

Bu âyet-i Kerime’nin indirilişinden sonra Ömer (r.a.) Hz. Peygamber’e (s.a.v.) şöyle sordu:
- “Ya Resûlellah! Biz kendi nefislerimizi (Allah’ın ve Resûlü’nün emirlerine itâat ederek, yasaklarından
kaçınarak) koruyabiliriz. Fakat eşlerimizi ve çocuklarımızı (ateş azabından) nasıl koruyabiliriz?”
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu cevabı verdi:
- “Allah’ın (size) emrettiklerini siz de onlara emredersiniz, Allah’ın size yasakladıklarını siz de onlara
yasaklarsınız. (Bu tutumunuz onları koruma olur).”5

Çocuklarımızı öğreterek ve örnek olarak korumalıyız
Ana-babaların çocuklarına karşı en mühim görevleri Allah’ın emrettiklerini öğreterek onlara emretmek, haram
kıldıklarını da bildirerek onlara yasaklamaktır.
Ancak ana-babalar bu vazîfelerini bizzat örnek olarak yapacaklardır. Öğütleri ile yaşayış şekilleri çatışan anababalar çocukları üzerinde olumlu değil bilakis olumsuz tesir bırakırlar. Çünkü onlardaki bu çelişkiyi gören
çocuklarda ilahî emir ve yasakları hafife alma duygusu gelişebilir.
Torunum hoş kokulu çiçeğimdir
Ebu Bekre (R.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber namaz kılıyordu. Secdeye varınca (torunu) Hasan sırtına ve boynuna sıçradı. Hz. Peygamber
yere düşmemesi için yavaşca secdeden kalktı. (Namazı süresince Hz. Hasan) bir kaç defa böyle yaptı. Namazı
bitirince (bu duruma şâhid olan) sahabîler sordular:
- Ya Resûlellah! Hasan’a (daha önce gösterdiğinizi) görmediğimiz bir ilgiyi gösterirken gördük.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- O dünyadan (bana sevdirilen) hoş kokulu bir çiçeğimdir.”6
Dedeler özel şefkat göstermelidir
Bu hadîs çocuklarımıza ve torunlarımıza merhametli olmamızı, ibâdetlerimiz sırasında bizleri meşgul etseler
ve huzurumuzu bozsalar bile onlara karşı sabırlı olup, korkutucu olmamamızı öğütlemektedir.
Bu hadîsten sünnete bağlılık duygusuyla dedelerin torunlarına özel bir şefkat göstermeleri lüzumunu da
öğrenebiliriz.
Çocuk ağlamasını işitmedin mi?

Ebû Said El-Hudrî’den… (r.a.)
Hz. Peygamber (bir sabah) sahâbîlere Kur’ân’ın en kısa iki sûresini okuyarak sabah namazını kıldırdı.
Namazı bitirince Hz. Muaz sordu:

- Ya Resûlellah! (Bu sabah) kıldırdığınızı gördüğüm namaz gibi (çok kısa) namaz kıldırdığınızı hiç görmedim.
(Sebebi nedir? Açıklar mısınız?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Arkamdaki kadınlar safından (yankılanan) çocuk ağlamasını işitmedin mi? Çocukla ilgilenmesi için (bir an
önce anasını) salıvermeyi istedim.7
Çocuk analarına ve ana çocuklarına ilgi gösterilmelidir
Allah’ın Resûlü en büyük önemi “Gözümün nuru” dediği ve ibâdetlerin en camialısı olarak vasıf buyurduğu
namaza verirdi. Böyle iken çocuk ağlaması karşısında duygulanarak namazı kısa tutması, bizlere ana çocuklarına
ve çocuk analarına karşı özel bir alâka göstermemiz gerektiğini öğretmiyor mu?
Peygamberimiz döneminde çocuklu kadınlar sabah namazlarına katılıyorken, fitne oldukları gerekçesiyle
onların Cumâ ve Bayram namazlarına katılmalarına bile engel olan ve asırlardır ülkemizde engelleyici
uygulamanın devamına sebep olan âlimlerimiz-fakihlerimiz, Peygamberimizin toplum hayatımıza canlılık ve
bilinç kazandıracak sünnetini çiğnemiş olmadılar mı? Çiğnenmesine sessiz kalınmaya devam edilmiyor mu?
Çocuklarınızı öper misiniz?
Hz. Aişe (r.a.) rivayet ediyor:
“(Torunları Hasan ve Hüseyin’i öpüp severken çöl sakinleri olan) birkaç Arabî Allah’ın Resûlü’ne doğru çıka
geldi.
(Allah’ın Resûlü’nün torunlarını öpüp sevmesini tabîî bulmadılar da duygularını şöylece) açığa vurdular:
- Siz çocuklarınızı öper (sever) misiniz (Ya Resûlellah?)
- Evet, elbette öper-severiz.
- Allah’a yemîn ederiz ki biz (çocuklarımızı) öpüp-sevmeyiz.
(Onların bu sözleri üzerine) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Allah kalplerinizden şefkati söküp almışsa ben ne yapabilirim?”8
Çocuklara acımayanlar hayırdan yoksundur
En duygusuz insanlar bile çocuklara ilgi gösterirler.
Onlara karşı sevgiye dönüşecek bir acıma hissi duymayanlar hayırdan bütünüyle yoksundurlar. Amelleri
sebebiyle Allah’ın kalplerindeki şefkat duygularını söküp aldığı bu gibi kimseler için ne yapılabilir ki?
Çocuklar ne zaman namaza başlatılır?
İbn-ü Hubeybe (r.a.) anlatıyor…
Çocuğun ne zaman namaza alıştırılarak başlatılması husûsu Hz. Peygamber’e soruldu.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Sağını solundan ayırt edebildiği zaman çocuğa (namazla ilgili bilgiler öğretiniz ve) namaz kılmasını
emrediniz.9
Çocuklar yedi yaşında namaza başlatılır

Çocuğun sağını solundan ayırabildiği yaşı bu mevzudaki diğer bir hadîsten yararlanıp yedi olarak
anlayabiliriz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Yedi yaşına vardıklarında çocuklarınıza namaz(la ilgili bilgileri öğretiniz ve onlara namaz) kılmalarını
emrediniz.
On yaşına geldiklerinde (namaz kılmazlarsa namaza alıştırmak için gerekirse sembolik olarak) onları
dövünüz.
(Kız kardeşler bile olsalar bu yaştaki çocuklarınızın) yataklarını ayırınız.”*
Çocuğa Hac yaptırılır
İbn-ü Abbas’dan… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (Medine’ye otuzaltı mil uzaklıktaki) Ravha mevkiinde develer üzerinde yol alan bir kafile ile
karşılaştı. (Karşılaşınca da topluluğa hitap ederek):
- Bu topluluk kimlerdir? buyurdu.
- Mü’minleriz, dediler ve;
- Sen kimsin? sorusunu yönelttiler. Hz. Peygamber de:
- Ben Allah’ın Resûlüyüm, buyurarak kendisini tanıttı.
Bu sırada bir kadın çocuğu(nu) Hz. Peygamber’e (s.a.v.) doğru kaldırarak sordu:
- Bu çocuğa hac var mıdır?
- Evet vardır: (Ona Hac yaptırırsın.) Sevabı da senin olur.10
Çocuğun Hac sevabı ana-babanındır
a- Hadîsimiz, farz olduğu zaman küçük çocukların Haccın tehir edilmesine vesile kılınmaması gereğini
öğretmektedir. Hadîsimiz çocukları ibâdetlere alıştırmanın lüzumunu da duyurmakta, ayrıca aşağıdaki
gerçeklere de işaret buyurmaktadır.
b- Küçük yaşta iken, çocuğa yaptırılan Hac onun hac görevini düşürmez. Büyüdüğü ve şartları tahakkuk
ederek kendisine Hac farz olduğu zaman bu görevini yerine getirecektir.
c- Çocuklarına Hac yaptıran ana-baba, yaptırdıkları Haccın sevabını alırlar. Onlar ölümlerinden sonra
çocuklarının kendileri için yapacağı haccın sevabını da alırlar. Pek tabîîdir ki ana-babaları için hac yapan
çocuklar da büyük mükâfat alırlar.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Kim anası veya babası için hac yaparsa Allah katında o, isyankâr idiyse de ana-babaya itâatkâr bir kul
olarak yazılır.
Yapılan Hac da kendisi için Hac yapılan ana veya babanın üzerindeki Hac borcunu düşürür. Bu hac sebebiyle
o ana veya babanın rûhu da semada melekler tarafından müjdelenir.”*
Çocuğun için harca

Ebû Hüreyre’den… (r.a.)
Hz. Peygamber (s.a.v.) (bir öğütlerinde) sadaka verilmesini emir buyurdu.
Bir adam (söz aldı da) şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! (Sadaka olarak verebileceğim) bir dinarım var. (Ne tavsiye buyurursunuz?)
- Onu kendine harca.
- Ya Resûlellah! (Sadaka olarak verebileceğim) bir dinarım daha var.
- Onu da çocuğun için sarfet.
- Bir başka dinarım daha var, (Ya Resûlellah!)
- Onu da hanımına ayır.
- Verebileceğim bir dinar daha var.
- Onu da hizmetçine veriver.
- Daha da var (Ya Resûlellah!)
- Onu verebileceğin kişiyi sen daha iyi bilirsin.11

Çocuklara yapılan harcama da sadakadır
Bazı mü’minler sadakayı aile fertleri dışındakilere yapılan yardım olarak değerlendirmektedirler. Oysaki
bütün faydalı sözler, davranışlar ve işler birer sadaka olduğu gibi nefsimize, eşimize ve çocuklarımıza yaptığımız
harcamalar da bizlere sevab kazandıran birer sadakadır.
Mevzuumuzla ilgili bir hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Allah’ın rızası yolunda verdiğin, bir köle azadı için tahsis ettiğin, bir yoksula tasadduk ettiğin ve eşineçocuklarına harcadığın para(lar yok mu?) Bunlardan sevabı en çok olanı eşine-çocuklarına harcadığındır.”*
En hayırlı sadaka dul kızına verdiğindir
Suraketü İbn-ü Malik (r.a.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber (bize) şöyle buyurdu:
- (Vererek fazîletine erebilmeniz için) size en değerli sadakayı bildireyim mi?
(– Bildir ya Resûlellah.)
- (Kocası öldüğü veya boşandığı için) sana dönüp gelen ve senden başka geçimini temin edecek kimsesi
bulunmayan dul kızın için harcadıkların (en değerli sadakadır.)”12
Malının üçte birini dağıt
Sa’d İbn-ü Ebu Vakkas (hastalığı sırasında) kendisini ziyarete gelen Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! Benim çokça malım var. Biz kız(ım)dan başka da varisim de yok. Malımın üçte ikisini Allah
için fakirlere dağıtayım mı?
- Hayır, üçte ikisini dağıtma.
- (Ya Resûlellah!) Yarısını dağıtayım mı?

- Hayır.
- Üçte birini (dağıtmama ne buyurursunuz?)
- (Evet,) üçte birini dağıt. Üçte biri çokçadır.
(Ya Sa’d!) Senin varislerini zengin olarak bırakman, insanlara ihtiyaç arzedecek fakirler olarak bırakmandan
daha hayırlıdır.13

Malın ancak üçte biri vasiyet edilebilir
Burada kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere malının ne kadarının tasadduk edilmesini vasiyet
edebileceği hususunda aşağıdaki bilgileri vermekte fayda görüyoruz:
İslâm âlimleri varisleri zengin olan kişinin malının üçte birini fakirlere veya hayır müesseselerine vasiyet
etmesinin doğru olacağı görüşünde birleşiyorlar.
İslâm Dîni’nin vasiyetle ilgili düstûrlarına göre kişinin geride bırakacağı para-mal yekûnunun üçte birinden
fazlasını vasiyet etmesi caiz değildir. Vasiyet etmesi halinde vasiyeti geçerli değildir. Zira Peygamberimiz
“Amellerinize vereceği mükâfatlara fazlalık olarak Allah, ölümünüzden sonra yararlanacağınız şekilde, vasiyet
yoluyla malınızın üçte biri üzerinde tasarruf etmek hakkını da size verdi.” buyurmuştur.*
Kocan ve çocuğun yardımına daha layıktır
İbn-ü Mesud’un eşi Zeyneb Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Siz bugün sadaka verilmesini emir buyurdunuz. Ben de yanımda bulunan süs eşyamı sadaka
olarak vermek istedim. Ne var ki zevcim İbn-ü Mesad başkalarından çok kendilerinin daha layık oldukları
inancıyla süs eşyamı kendisine ve oğluna bağışlamam gerektiğini ileri sürdü. (Siz ne buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu cevabı verdi:
- İbn-ü Mesud doğru söyledi. Gerçekten kocan ve çocuğun kendilerine bu süs eşyasını bağışlayabileceğin en
layık kişilerdir.14

Kadının kocasına yardımında sevab vardır
Karısına ve çocuklarına yedirip-içirip giydirerek yaptığı harcamalar, kocaya sadaka sevabı kazandıracağı gibi
meselâ babasından veya ilk kocasından kendisine intikal eden malla fakir kocasına ve çocuklarına yapacağı
harcamalar da kadına sadaka sevabı kazandırır.
Hadîsimiz bu gerçeği açıkladığı gibi aşağıda sunacağımız 15 numaralı hadîs de açıklamaktadır.
Çocuklarına harcadığının mükâfatını alırsın

Allah’ın Resûlü’nün eşlerinden olan annemiz Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:

- Ya Resûlellah! (Ölen eşim) Ebu Seleme’den olan çocuklarıma yapacağım harcamada bana sevab var mıdır?
- (Ya Ümmü Seleme!) Onlara harca. Zira onlara harcadığının mükâfatını (mutlaka) alırsın.”15
Koca malından yetecek kadarını almakta günah yoktur
Hz. Aişe’den.. (r.a.)
Ebû Süfyan’ın karısı Utbe kızı Hind, Allah’ın Resûlü’nün yanına gelerek şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! (Kocam) Ebu Süfyan gerçekten son derece cimri bir adamdır. Bana ve çocuklarıma yetecek
kadar nafaka vermediği için ben de onun bilgisi dışında malından (ve parasından) bir miktarı aldım (ve
alıyorum.) Bundan ötürü bana günah var mıdır?
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Onun malından aşırıya kaçmayacak şekilde sana ve çocuklarına yetecek kadarını al. (Bundan bir günah
yoktur.)16
Mal varlığı varken normal hayat standartlarına göre karısına ve çocuklarına harcama yapmayan kocanın
malından karısının kendisine ve çocuklarına yetecek kadar almasının caiz olduğuna bu hadîs delildir.
Çocukların birini diğerine tercih etmek
Hz. Ali’den… (r.a.)
Hz. Peygamber bizi ziyaret etti. Geceyi de aramızda geçirdi. Hasan ile Hüseyin uyuyordu. (Bir ara) Hasan
(uyanıp) su isteyince, kâseye su koymak için Hz. Peygamber kırbaya doğru kalktı ve su içirmek için Hasan’ın
yanına geldi. Fakat Hüseyin(de uyanmıştı) içmek için su kâsesine yapıştı.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) Hüseyin’in içmesine engel oldu. Su içirmeye Hasan’dan başladı. Bu sırada Fatıma
söze girip:
- (Babacığım) Hasan’ı daha çok seviyor gibisiniz, deyiverdi.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ise şöyle buyurdu:
- Hayır (hayır sandığın gibi değil, ne var ki) ilk defa Hasan su istedi.17
Çocuklarının her birine bağışta bulundun mu?
Nu’man ibn-ü Beşir (r.a.) anlatıyor:
“Babam bana (bir parça mal) bağışladı. Fakat annem Amretü b. Revaha (buna razı olmadı.) Allah’ın Resûlü
bu bağışa şâhid ol(up tasvip buyur)madıkça ben bu bağışa katiyetle razı olmam, dedi.
(Babam da) yaptığı bağışa şâhid tutmak (ve tasvibini almak) için Hz. Peygamber’e geldi. (Durumu arzetti).
Allah’ın Resûlü babama sordu:
- Çocuklarının her birine bunun gibi bir bağışta bulundun mu?
- Hayır (Ya Resûlellah!)
- (Sakın ha ayrıcalık yapmayın.) Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırı gitmekten korunun. Çocuklarınız
arasında adâletli davranın.
(Ya Abu Nu’man!) Ben adâletli olmayan uygulamaya şâhidlik etmem.

Nu’man İbn-ü Beşir diyor ki:
Babam (eve) döndü ve bağışlamaktan vazgeçti.”18

Çocuklar arasında adil olmalıdır
Ana-babanın görevlerinden biri de kız erkek ayırımı yapmaksızın çocukları arasında tam bir adâlet
göstermektir. Şüphesiz adâlet sevgi ve saygının artmasına, adâletsizlik de azalmasına sebeb olur. Üstelik
itâatsizliğe de sevkedebilir. Oysaki Peygamberimiz çocukların itâat etmesine yardımcı olunmasını
öğütlemektedir.
Evet, bazı çocuklar Allah’ın emirleri ve yasaklarını çiğneyebilmekte, ana-babalarına karşı olumsuz davranışlar
sergileyebilmektedir. Bu gibi evlatlara günah işlemelerine engel olucu bazı geçici kısıtlamalar yapmak
Rabbimizin “…Günah olan ve düşmanlık doğuran işlerde yardımlaşmayın..” emrine itâatin bir gereği olur.
Ancak bu gibi durumlarda dengeyi korumak, adâletsizliği meşrulaştırmamak lazımdır.
Burada değinmek lüzumunu hissettiğimiz çok daha önemli üç hususu şöylece açıklayabiliriz.
Kızı mîrastan düşürmek cennetteki mîrası düşürür
a- Allah’ın ve Peygamber’inin varis kıldığı kişileri ancak Allah ve Peygamberi mîrastan düşürebilir. Bu
sebeble kız çocuklarına mîras bırakmamak için malı erkek çocuklarına vermek Allah’a karşı günahların,
çocuklara karşı da zulümlerin en büyüğüdür. Ciddi bir müslüman ahiret mutluluğuna zarar verecek böyle
bir aşağılık işi yapamaz.
Zira Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyuruyor:
“Varisinin malından kaçıran kişinin Kıyamet Günü’nde Allah Cennetteki mîrasını düşürür.”*
“Kişi yetmiş yıl hayırlı insanların ameli (gibi) amel eder. Fakat vasiyet ettiği zaman (bazı varislerini
mîrastan düşürücü bir şekilde) zülmedici bir vasiyette bulunur da amellerinin en kötüsü ile (amel kitabı)
mühürlenir. Böylece o kişi Cehennem’e yol açar…*
Kâfir evlâda mal bırakılabilir mi?
b- Müslüman ana-baba kâfir olan oğullarına varis olamayacakları gibi kâfir olan oğullar da müslüman anababalarına varis olamazlar.**
Lâkin Türk toplumunda yürürlükte bulunan yasalar ise böyle bir hükmü taşımamaktadır.
Bu durumda mesela çocuklarından biri şuurlu bir Marksist olan ve bu bâtıl inancını yıllardır sürdüren ve
sürdürmekte kararlı olduğunu da dile getiren kâfir bir evlada mîras bırakmamak için ana-babanın
sağlığında bazı girişimlerde bulunması adâletsizlik değildir. Kanaatimize göre işi yerli yerinde yapmak
olan adâletin de bir gereğidir.
Erkek ve kız çocuğa eşit pay adâlet midir?
c- İslâm Mîras Hukuku’nda geride eşi ve çocuklarını vâris bırakan kocanın eşi sekizde bir pay alır. Erkek
çocuklar da kız çocuklarının iki katı pay alırlar. Bu durumda laik Türk hukukunda ise eş dörtte bir,
çocuklar da eşit pay alırlar.

İnsanların koyduğu yasalar Allah’ın helâl kıldıklarını haram kılamayacağına göre geleceği görebilen
müslüman için ortada ciddi bir mesele vardır. Gerçi kişi ölümünden sonra yapılacak olanlardan sorumlu
değildir. Ancak gerçekleşmesi muhakkak olan Bâtıl’a rıza gösterilmesi de uygun değildir. Şimdi
misalimizdeki kocanın, diğer bir ifadeyle babanın eşi ve kız çocukları için Allah’ın belirlediği mîras
paylarına dokunmaksızın ilahî rızaya uygun düşecek bazı düzenlemeler yapması da dînimizin ölçülerine ve
de kanaatimize göre adâletsizlik değil, adâlettir.
Niçin erkeğe iki pay
Burada doğması muhtemel “niçin erkeğe iki, kıza bir pay” sorusunu kısaca cevaplandıralım.
İslâm Aile Hukûku’na göre erkek evleneceği kadına –ön tazminat olarak vasıflandırabileceğimiz- mehir
vermekle yükümlüdür. Ayrıca çalışarak veya çalışamaması halinde İslâmî Toplum Düzeni’nin zekât fonundan
yardım alarak kadının ve çocukların nafakasını temin etmek de kocanın vazîfesidir. Fakir olmaları halinde anababaya bakma görevi de erkek çocuğundur.
Anlaşılacağı üzere kadının hiçbir malî görevi olmamasına karşın erkek çok yüklü mâlî vazîfelerle mükelleftir.
Vazîfelerin haklar doğurması ise adâletin gereğidir.
Erkeğe iki pay verilmesi görevlerini yapabilmesi içindir. Evet ana hikmet budur.
Kadının malî görevleri olmadığı için o yalnız, erkek kardeşle mîrası paylaştığı zaman değil, tek başına varis
olduğu zaman da erkeğe nazaran yarım pay almakta; ona terekenin erkeğe verildiği gibi bütünü değil yarısı
verilmektedir. Diğer yarısı ise İslâmî Toplum’a kalmaktadır.
“Niçin erkeğe iki, kıza bir” sorusuna verdiğimiz cevap, “Niçin kocaya dörtte bir, kadına sekizde bir,” sualine
de cevaptır.
Küçük çocuk üzerinde ana daha çok hak sahibidir

Abdullah b. Amr’dan… (r.a.)
(Beraberinde çocuğu olan) bir kadın Hz. Peygamber’e geldi ve şu ma’ruzatta bulundu:
- Ya Resûlellah! Bu benim çocuğumdur. Karnım ona mahfaza, bağrım ona yuva, göğsüm de ona ab-ı hayat
oldu. (Babası beni boşadı ve şimdi de) onu benden ayıracağı inancı (ve çabası)nda. Siz ne buyurursunuz?
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu hükmü verdi:
- (Küçük olduğu ve ana bakımına daha çok muhtaç olduğu için) evlenmediğin sürece (onu beraberinde
bulundurmaya) sen daha çok hak sahibisin.
(Babası onu senden koparamaz.)19
Yavrucuğum niçin taşlıyorsun?
Rafi b. Amr’dan… (r.a.) şöyle anlatıyor:
“Çocukluğumda… Ensar’dan bir sahâbînin hurmalığını taşlamıştım. (Yakalanıp) Hz. Peygamber’e
götürüldüm.
Hz. Peygamber (Beni şöylece) sorguya çekti:

- Yavrucuğum! Hurma ağaçlarını niçin taşlıyorsun?
- (Düşüreceğim hurmaları) yemek için.
- Ağaçların altına düşenlerden (temizleyip) ye. Fakat hurma ağaçlarını taşlama.
Rafi diyor ki:
- Sorgulamadan sonra Allah’ın Resûlü (s.a.v.) başımı okşadı ve bana şöyle dûa etti:
- Allah’ım! Onun karnını doyur.”20

Önce çocuğu suça iten sebebler araştırılmalıdır
Çocuk suça eğilimli olarak doğmaz. Onu suça iten bir sebeb veya sebebler ortamı vardır. Aile büyüklerine,
eğitimci ve yöneticilere düşen ilk görev çocuğu ürkütmeden onu suça iten sebebi bulmak ve suç ortamını ortadan
kaldırmaktır.
Hadîsimiz bizlere bunu öğretmektedir.
Cahilken öğretmeyen, açken doyurmayan hatalıdır
Abbad İbn’ü Şürahbil (r.a.) anlatıyor:
“(Çocukluk çağındaydım. Günlerden bir gün pek) çok acıkmıştım. Medine bağlarından bir bağa girdim. Bir
başak (koparıp aldım ve) içindeki taneleri çıkardım. (Bir miktar) yedim. (Götürmek için bir miktar da) elbiseme
doldurdum. Bu sırada bağın sahibi geldi. Beni dövdü ve elbisemi aldı. Ben de Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelerek
durumu arzettim. Hz. Peygamber bağın sahibini çağırttı ve ona:
- Cahil iken bu çocuğa bir şey öğretmedin. Karnı aç iken de onu doyurmadın, buyurdu. Öğretmediği ve
yedirmediği için de bağ sahibini kınadı.
Allah’ın Resulü sonra da ona (elbisemi vermesini emretti.) Bana da bir ölçek yiyecek verdi.”21

Cehalet ve fakirlik suça yöneltebilir
Cehalet ve açlık çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de suça yöneltici birer unsurdur.
a- Rabb’imizin ilk emrinin “oku” olması, Peygamber’imizin muhtelif hadîsleriyle cehaleti gerçek fakirlik,
körlük, zulmet ve ölüm olarak vasıflandırıp, ilmi İslâm Dîni’nin rüknü ve mü’minin sevgilisi olarak
değerlendirmesi, cehalet giderilmeksizin fertleri mutlu bir toplum binasının kurulamayacağını
bildirmektedir.
Ancak İslâm mantığına göre cehalet yalnız okuma ve yazma bilmemek değildir. Asıl büyük cehalet
yaradanı tanımamaktır. O’nun emirlerine ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlememek ve mükellef bir kul
olduğumuzu bilmemektir.
b- Açlık; daha genel ifadeyle fakirlik de fertleri ve toplumu olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur.
Peygamber’imizin açıklamalarına göre fakirlik îman, ahlâk, aile ve ilim hayatını tehdit eden bir umumi
felakettir.

Fakirliğe bakış açışı bu olduğu içindir ki dînimiz faizi, karaborsayı, emeği sömürüyü, hilel-i imalat ve
ticareti haram kılmış, içkiyi, kumarı, zinayı ve lüks harcamalarını yasaklamıştır.
Fakirliğin bu etkili suni sebebleri ve geliştirici ortamlarını cezaî müeyyidelerle mahkûm eden İslâm Dîni,
varlıklı fertlere zekât ve nafaka mükellefiyetini yüklemiştir.
Dinimiz, toplum vergisi olarak tahsil edeceği zekâttan, yeteri kadar kazanmayan fakirlere ve meşrû
sebeblerle borçlanmış borçlulara zekât haklarını vermek, işsizlere iş bulmak, bunun için lüzumu anında
faizsiz kredi vermek, akrabasından nafaka verecek kimsesi bulunmayan acizlere nafaka bağlamak, adil
ücret mekanizmasını ikame etmek, daha ziyade fakirlerin yararlanacağı ve faizsiz kredilerle ortak
kılınacağı tesisler kurmak gibi vazîfeleri de İslâmî yönetime yüklemiştir.
Burada bilvesile ifade edelim ki ülkemizde sosyal adâletin gerçekleşmesinde İslâm Dîni’nin yeterince etkili
olamayışının sebebi, onun bir bütün halinde uygulanmamasıdır.
Sen ateşten korundun

Bir kadın hasta olan çocuğunu Allah’ın Resûlü’ne götürdü ve üzüntüsünü ve korkusunu şöylece dile getirdi:
- Ya Resûlellah! Üç çocuğum öldü. Bunun da ölmesinden korkuyorum.
Allah’ın Resûlü (ona) şöyle buyurdu:
- Sen Cehennem ateşine karşı sağlam bir kale ile korundun.22
Ölen çocuklar Cehennem’e siper olur
Ebu Said El-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor:
“Mü’min kadınlardan biri Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! (Dinledikleri öğüt niteliğindeki) sözlerinizle erkekler yol al(arak güzel amellerini artır)dılar.
Allah’ın size öğrettiklerinden bize öğretmeniz için bize de bir gün ayırınız da o gün gelerek, öğütlerinizi
dinleyelim.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.):
- Şu gün (şu yerde) toplanınız, buyurdu. Kadınlar da o gün toplandılar.
Hz. Peygamber onlara geldi ve Allah’ın kendisine öğrettiklerinden onlara bazı bilgiler öğretti. Daha sonra da
şöyle buyurdu:
- Sizden üç çocuğu ölen her bir kadın için bu çocukları mutlaka Cehennem’e karşı siperi olur.
(Dinleyiciler içinden) bir kadın şöyle sordu:
- İki çocuğu ölen kadın için ne buyurulur? (Ya Resûlellah!)
- İki çocuğu ölen kadın için de bu çocukları Cehennem’e karşı siper olur.”23

Evlat ateşiyle yanan Cehennem ateşiyle yanmaz

Yer yüzünde, evladını yitiren anaların duyduğu acıya denk bir elem olmasa gerektir.
Kullarını kulluk denemesine tabi kıldığı için düzenlediği kader programı gereğince bazı analara bu acıyı
tattıran Allah (c.c.), isyan etmemeleri halinde onları Cehennem ateşinden koruyarak armağanlandıracaktır.
Evlât ateşine karşılık Cehennem ateşi… Allah’ın Resûlü’nün diliyle açıklanan müjdeyi içeren ne büyük
tesellidir bu.
Kaldı ki Mevlâ’mızın lütfu bununla da bitmemektedir.
“Kulun çocuğu öldüğü zaman Allah (canı almakla görevli) meleklerine sorar:
- Kulumun çocuğunun canını mı aldınız?
- Evet, (Ya Rab!)
- Gönlünün meyvasını mı devşirdiniz?
- Evet (Ya Rab!)
- Peki kulum ne dedi?
- Sana hamd etti ve “Biz Allah içiniz ve O’na döneceğiz” dedi.
- Bana hamd edip yönelen bu kulum için Cennet’te bir köşk hazırlayınız ve adını da Hamd Evi koyunuz.”
Çocuğunu Cennet kapılarından birinde seni bekler durumda bulmayı istemez
misin?
Kurretül-Müzeni anlatıyor:
“(Mü’minlerden) biri çocuğuyla birlikte Allah’ın Resûlü’ne geldi. Allah’ın Resûlü:
- Onu çok mu seviyorsun? buyurdu. O da:
- Benim onu sevdiğim gibi Allah da seni sevsin di(yerek çok sevdiğini dile getir)di.
Bu olaydan sonra Allah’ın Resûlü (s.a.v.) bir süre o adamı göremeyince sordu:
- Falanca adam ne yapıyor (da görülmüyor?)
- Çocuğu öldü Ya Resûlellah! dediler.
Allah’ın Resûlü (daha sonra o adamı görünce onu şöylece) müjdeledi:
- (Aman sabırlı ol.) Sen Cennet kapılarından birine geldiğinde çocuğunu seni (içeri almak için) bekler
durumda (görmeyi) arzu etmez misin?
Allah’ın Resûlü’nün bu müjdeyi verdiğine tanık olan bir sahâbî hemen soruverdi:
- Ya Resûlellah! (Bu mükâfat) yalnız bu mü’min kardeşe mi özgü? Yoksa her birimize de (midir?)
- Her birinizedir.”24

Aile’de Ana-Baba

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Rabbin kesinlikle emretti ki, ancak kendisine ibâdet edin, anne ve babaya iyilik edin. Anne veya
babadan biri veya her ikisi yanında yaşlanır ve düşkünleşirse, bezginliğini hissettirir bir şekilde,
onlara “öf” bile deme, azarlama, onlara güzel ve tatlı sözler söyle.
Onlara merhametle tevazu kanatlarını indir. Onlar için, “Rabbim! Onlar beni küçüklüğümde
yetiştirirken nasıl merhametli davrandılarsa, sen de onlara öylece merhamet eyle” diye dûa et.”*
İsra 23-24
En ziyade iyiliğine layık olan annendir
Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! İnsanlar içinde maddî yardımıma, manevî ilgime en çok layık olan insan kimdir?
- Annendir.
- Annendir.
- Annendir.
- Sonra da babandır. Daha sonra da (sırasıyla) sana en yakın ve de en yakın olandır.”1
Bu hadîs gösterilebilecek sevgi ve saygının, yapılabilecek yardım ve ikramın birinci derecede anneye
sunulmasını bildirmektedir. Ayrıca İslâm Dîni’nde anne olarak kadına verilen değerin yüceliğini de
öğretmektedir.
Teyze de ana gibi iyiliğe layıktır

(Ashâb-ı Kiramdan büyük bir günah işleyip de işlediği günahın ezikliğini rûhunda duyan) bir sahâbî Hz.
Peygamber’e (s.a.v.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Büyük bir günah işledim. Benim için (Rabbimin katında kabul olunacak) tövbe var mıdır?
Allah’ın Resûlü (bu suali mukabil bir sualle) cevaplandırdı (ve aralarında şu diyalog geçti:)
- Annen sağ mıdır?
- Hayır Ya Resûlellah.
- Peki teyzen var mı?
- Var.
- (Ziyaret ederek, bedenî ve malî yardımda bulunarak) teyzene iyilik yap.

(Bu iyiliğin işlediğin günaha keffaret olur.)2

Ana-babaya itaat günahları bağışlatır
Namaz, zekât, ana-babaya itâat gibi güzel ameller yapmanın zina, içki ve faiz gibi ilahî yasaklardan
sakınmanın günahlara keffaret olacağını ve benzeri hadîsler bizlere açıkladığı gibi Kur’ân’ı Kerîm âyetleri de
açıklamaktadır.
Ankebût Sûresi âyet 7:
“İman eden ve güzel ameller yapanların (evet) onların günahlarını örteriz. Yaptıkları amellerin daha güzeli
(armağanlarla) onları elbette mükâfatlandırırız.”
Nisa Sûresi âyet 31:
“Eğer sizler yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin diğer suçlarınızı örteriz ve sizi
ağırlanacağınız bir yere koyarız.”
Ananın ayaklarına kapan, Cennet oradadır
Ashâb-ı Kirâm’dan Muaviye b. Câhimetüs-Selemî (r.a.) şöyle anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldim ve (arzumu şöylece) sundum:
- Ya Resûlellah! Cihâd yaparak Allah’ın rızasını ve âhiret yurdunun saadetini kazanmak dileği ile ben (de)
seninle beraber savaşa girip cihâd yapmak kararını verdim (ve bu gaye ile huzurunuza geldim.)
Hz. Peygamber bana şöyle buyurdu:
- Arzusuna eresice adam! Annen sağ mıdır?
- Evet (Sağdır Ya Resûlellah!)
- (Annenin yanına) dön ve onun nafakasını sağla, ona sevgi ve saygı göster.
(Sahabi Muâviye b. Câhime diyor ki, Allah’ın Resûlü’nün huzurundan ayrıldım.) Fakat bir diğer yönden
gelerek arzumu dile getirdim. Aramızda aynı şekilde bir konuşma geçti.
(Huzurundan ayrıldım.) Fakat bu defa da önüne çıktım ve şöyle dedim.
- Ya Resûlellah! Cihâd yaparak Allah’ın rızasını ve âhiret yurdunun saadetini kazanmak dileğiyle sizinle
savaşa girip cihâd yapmak kararını verdim (ve bu gaye ile geldim, gerekeni emir buyurunuz.)
- Mutlu olasıca adam! Annen sağ mıdır?
- Evet (sağdır) Ya Resûlellah!
(Bunun üzerine emir vasfını taşıyan şu) öğüdü verdi:
- Be acınacak adam! Ananın ayaklarına kapan (ihtiyaçlarını karşıla. Sevgisini kazan, dûasını al.) Cennet
orada; (annenin yanında)dır.”3

Ana-babaya hizmet cihâdtır
İslâmî yönetimin genel seferberlik ilan ederek silahlı savaşa çağırdığı ve böylece savaşa katılmanın mü’min
erkeklere farz-ı ayin olduğu dönemlerde ana-baba razı olmasa da kişi cihâda çıkmaya mecburdur. Bu durumda
savaşa katılmayan pek büyük bir günah işlemiş olur.

Cihâdın mü’minlerden bir zümrenin üstlenmesi ile diğer müslümanlardan düşecek bir farz-ı kifaye olduğu
tabîî dönemlerde ise kişinin bakıma muhtaç ana-babasının hizmetinde bulunarak cihâd yapması gerekir. Zira
Allah’ın ve Peygamber’inin ana babaya itâat ve ikram emirlerine uymak da bir tür cihâdtır.
Hadîsimiz bize bu gerçeği öğretmektedir. Kaldı ki bir diğer hadîslerinde Peygamberimiz değindiğimiz husûsa
tam bir açıklık getirerek şöyle buyurmaktadır:
“Ana ve babanın (nafakasını temin ve hizmetinde bulunarak) cihâd et.”
Babayı mutlu etmekte, çocuğa esir azat etmek sevabı vardır
İbn-ü Abbas’tan… (r.a.)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Bir baba çocuğuna baktığı zaman huzur bulur, sevinç duyarsa çocuk bir köle-esir azat etmenin sevabını alır.
(Sahabiler tarafından hayrete düşülerek) soruldu:
- İyi ama Ya Resûlellah! Ya baba üçyüz altmış defa bakarsa (ne olacak? Çocukcağız üçyüz altmış köle
salıvermenin sevabını mı alacak?)
Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
- (Elbet alacaktır.) Allah (lütufları) en büyük olandır.4
Allah dilerse sınırsız rızıklandırır
Mü’min Allah’ın bağışlamasının sınırsız ve nimetlerinin de sonsuz olduğuna inanmakla mükellef olduğu gibi
lutfunun da engin olduğuna inanmakla yükümlüdür. Çünkü Yaradan kendi zatını böylece tanıtmaktadır.
“… Şüphesiz Allah dilediğini ölçüsüz ve sınırsız olarak rızıklandırır.”*
Kâfire olan anneye ikramcı olmak gerekli midir?
Esma Bint-ü Ebu Bekir (r.a.) anlatıyor:
“Hudeybiye antlaşmasından sonra beni görmek için annem (Mekke’den Medine’ye) geldi.
Ne var ki o bir putperestti. (Müslüman olduğum ve Medine’ye hicret ettiğim için de bana karşı) pek öfkeliydi.
(Ona nasıl davranacağım hususunda kararsız kaldım da) sordum:
- Ya Resûlellah! Annem ziyaretime geldi. O hâlâ bir putperesttir. (İslâm Dîni’ne karşıdır ve mü’min olduğum
için bana da) kızgındır.
Ona alâka göstereyim, hizmetinde bulunayım, ikram edeyim mi?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Evet, annenle ilgilen, ona hizmet yap ve ikram et.”5
Ana-babanın kâfir olması evlatlık görevini düşürmez
Ana-babaya maddî yardım ve manevî ilgi Rabb’imizin mutlak bir emridir. Onların kâfir veya münafık olması
onlara karşı yapılması gereken evlatlık görevini düşürmez.
Hadîsimiz bu husûsu açıklamaktadır.

Çocuk, Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e inanılmamasını isteyen ve de emirleri ve yasaklarını çiğneyerek
Allah’a ve Peygamber’ine isyan edilmesini emreden ana-babasına yalnız bu istekleri ve emirlerinde itâat edemez.
Rabb’imiz, bu gerçeği ve sürdürmekle mükellef olduğumuz görevimizi şöyle açıklamaktadır:
Lokman Sûresi âyet 14-15.
“Biz insana, ana babasın(a iyilik yapmasın)ı da emrettik. Annesi onu karnında meşakkat üstüne meşakkatle
taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi de iki sene içindedir. (Ve insana buyurduk ki;) hem bana hem de anababana teşekkür et, dönüş ancak banadır.
Bununla beraber ana baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itâat etme.
Fakat onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et ve bana yönelenin yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksiniz de
ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.”
Ana-baban senin Cennetin veya Cehennemindir

Ube Umame (r.a.) anlatıyor:
“Bir sahâbi Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! Anne-babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir?
- Onlar senin Cennet’in ve Cehennem’indir.
(Onlara itâat ve ikram Cennet’e girmene, onlara saygısızlık, ilgisizlik ve kırıcı muamele de, Cehennem’e
düşmene sebeb olur.)”6
Ana-babanın rızası Cennet’e götürür
Mü’min için hayatın gayesi Allah’ın rızasına ermek, böylece Cehennem’den kurtulmak ve Cennet’e girmektir.
Peygamberimiz “Ana ve baban senin Cennet’in ve Cehennem’indir.” buyurmakla onlara karşı evlatlık
görevimizi yapmaksızın açıklanan hayati gâyemize eremeyeceğimizi açıklamaktadır.
Sen ve malın babana aitsiniz
Amr b. Şuayb rivayet ediyor:
“Çöl hayatını sürdüren bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi. Şu marûzatta bulundu:
- Ya Resûlellah! Babam malımı, sonunu getirmek istercesine harcamak istiyor. (Ne buyurursunuz?)
Hz. Peygamber bu adama şöyle buyurdu:
- Sen de malın da babana aitsiniz. Bu sebeble baban ihtiyaçlarını karşılamak için malından harcayabilir.
Sonra da çevresindeki sahâbîlere yönelerek şöyle devam etti:
- (Ey mü’minler!) İyice biliniz ki yediklerinizin en hayırlısı bizzat kazandıklarınızdır.
Çocuklarınızın malları da sizin kazandıklarınızdandır. O mallardan afiyetle yiyiniz.”7
Çocukların duâsı ana-babanın derecesini yükseltir

Ebû Hüreyre’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) açıkladı:
- Kişinin Cennet’teki derecesi yükseltilir.
(O kişi de sebebini araştırmak için) sorar: Neden ötürü derecem yükseltiliyor acaba?
(Ona melekler tarafından) şu cevap verilir:
- (Sebeb;) çocuğunun senin için Allah’tan bağışlanmanı (ve derecenin yükseltilmesini) istemiş olmasıdır.8

Çocuklar sadaka-i câriye (sürekli hayır) olabilir
Çocukların dûasının ana-babaların âhiret mutluluğuna yardımcı olacağını, Peygamberimiz şu hadîsleriyle de
bildirmektedir:
“İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. (Sevab kazanamaz olur.) Ancak üç amel bunun dışındadır.
Bunlar: (Yaptığı câmi, çeşme ve yol gibi) sürekli bir hayır, (yazdığı eserleriyle insanlara sunduğu)
faydalanılan ilim ve bir de yetiştirdiği kendisine dûa eden hayırlı bir evlat. (Bunların) sevabları kesilmez, devam
eder durur.”*
Çocuklar birer sadaka-i cariye olabilecekleri için onların yetiştirilmeleri yolunda ne kadar fedakârlıkta
bulunsak azdır. Çünkü onlar âhiretimizin saadetine vesile olacak birer sadaka-i cariye olabilirler. Ne varki onlar
için çırpınırken nefsimizi ve onları Allah’ın azabına düşürecek yanılgılara da düşmemek lazımdır. Özetleyerek
ifade edersek:
a- Onlar için çalışmak ibâdetlerimize engel olmamalı ve bizi haram kazançlara bulaştırmamalıdır.
b- Onlar için daha fazla harcama yapabilmek arzusu cimriliğe yöneltmemelidir.
c- Onların geleceğini düşünmek bizi cihâdtan kaçmak şeklinde bir korkaklığa düşürmemelidir.
d- Ayrıca sevgimiz-ilgimiz onları Allah’ın azâbından koruma yolundaki manevî disiplini gevşetmemize de
sebeb olmamalıdır.
Aşağılık içinde sürünsün
Hz. İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
“- (İhtiyaç ve aşağılık içinde) burnu üzerinde sürünsün, burnu üzerinde sürünsün, burnu üzerinde sürünsün.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Kim (burnu üzerinde sürünsün?) Ya Resûlellah!
- Yaşlılıklar döneminde ana ve babasından birine veya her ikisine yetişip de (onlara gerekli ilgi, sevgi ve
yardım göstermediği için) Cennet’e giremeyen kimse (burnu üzerinde sürünsün.)”9

Sağlıklarında ana-babaya âsî olanlar ne yapmalıdır?

Bu hadîs vesilesiyle bilinmesi gereken bir husûsu sual-cevap şeklinde açıklayalım:
Ana-babalarını sağlıklarında önemsemeyen, onlara bakmayan, hatta beddualarını alan, böylece kendilerini
Cehennem’e hazırlayan, fakat onların ölümünden sonra hatalarını idrak eden çocuklar için bir kurtuluş yolu yok
mudur?
Elbet vardır. Yeter ki insan ana-babaya isyan günahına keffaret olacak güzel amellere talip olsun. Zira
Peygamberimiz şu müjdeleri veriyor:
“İsyankâr olduğu ana-babası veya ikisinden biri ölen kişi bağlılık duygusuyla onlara dûada bulunur ve onlar
için bağışlanma dileğini sürdürürse Allah o kişiyi ana-babasına itâatkâr kul(lardan) kılar.”
“Her Cuma günü ana-babasının kabirlerini ya da ikisinden birinin kabrini ziyaret eden kişinin Allah
günahlarını bağışlar ve onu ana-babasına itâat ve ikram eden kul(lar arasına) yazar.”*
Ölümlerinden sonra ana-babaya karşı yapılacak vazifeler
Mâlik İbn-ü Rebîa (r.a.) anlatıyor:
“Bizler Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ile beraber bulunuyorken Seleme oğullarından bir adam çıka geldi ve de
sordu:
- Ya Resûlellah! Ölümlerinden sonra ana babama yapabileceğim bir iyilik var mıdır?
- Evet, vardır.
Ana-babanın affını Allah’tan dilemek,
(Azâblarının kaldırılması ve derecelerinin yükseltilmesi için) onlara dûa etmek,
Ölümlerinden (hemen) sonra vasiyetlerini yerine getirmek,
(Amca, teyze, dayı ve hala gibi) onların sıla-i rahimde bulunacağı yakın akrabaya sıla yapmak; (Onları
ziyaret etmek, Hakk’a çağırıp Bâtıl’dan uzaklaştırmak ve gereğinde malî ve bedenî yardımda bulunmak.)
Ana babanın dostlarına ikram edip, sevgi ve hürmet göstermek.
(Bütün bunlar ölümlerinden sonra ana-babaya karşı yapılacak vazîfelerdendir.)”10
Anan için sadaka ver
Hz. Âişe (r.a.) rivayet ediyor:
“Bir kadın Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Annem ansızın vefat etti. Eğer yaşasaydı mutlaka sadaka verirdi. Ben onun için sadaka
versem sevabı onun rûhuna ulaşır, ona fayda sağlar mı?
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
- Annen için sadaka ver. (Sevabı ona mutlaka ulaşır.)”11

Sevablar rûhlara ulaştırılır
Ana-baba için yapılan hayırların sevabları onların rûhlarına ulaştırıldığı gibi çocuklarının nasıl bir hayat
sürdükleri husûsu da onlara arzolunmaktadır.

Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“- Yaşayanların yaptıkları ameller kabirlerindeki (ana-baba-nine-dede-amca-dayı-hala-teyze-torun-yeğen vs.
gibi yakın ve uzak) akrabanın ölmüş bulunan kişilerine bildirilir. Yapılan ameller hayırlı ise bununla seviniriler.
Eğer bu ameller kişinin âhiret hayatına zarar verici vasıfta ise onlar şöyle dûa ederler:
- Allah’ım! Bizleri razı olduğun dînine uygun amellere yönelttiğin gibi onları da yöneltmeden canlarını
alma.”*
En faziletli sadaka su ikram etmektir
Sa’d İbn-ü Ubâde (r.a.) anlatıyor:
“Hz. Sa’d Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! Annem öldü. Sadakaların en fazîletlisi hangisidir? (Bana öğretiniz de sevabını annemin
rûhuna bağışlamak üzere o sadakayı vereyim.)
- Su ikram etmektir (Ya Sa’d!)
(Bu öğüdü alan) Sa’d İbn-ü Ubade bir kuyu kazdı ve şöyle dedi:
- Bu kuyu annem için (sürekli bir sadaka) olsun.12
... Toplumlara ve dönemlere göre değişebilir
Hz. Peygamber (s.a.v.) devri toplumunda su, temin edilmesi pek güç olan bir ihtiyaç maddesi olduğu içindir
ki, Allah’ın Rasûlü onu sadakaların en değerlisi olarak tanıtmıştır. Bu sebeble her toplumda sadakaların en
fazîletlisi olabilecek ihtiyaç maddeleri değişebilir ve onlara yönlendirilebilir.
Ana-babaya sövmek büyük bir günahtır
Abdullah İbn-ü Amr (r.a.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber (bir öğütlerinde şöyle) buyurdu:
- Büyüklerden de büyük günahlardan biri de kişinin anasına-babasına sövmesidir.
(İnsan tabîatına ve İslâm ahlâkına pek aykırı buldukları için hayrete düşen sahâbîler tarafından) soruldu:
- Ya Resûlellah! Bir insan anasına-babasına nasıl sövebilir?
- Başkasının (anasına) babasına söver. O kişi de onun anasına söver, babasına da söver.
(Ana-babasına sövdürmesi ise ana-babasına bizzat sövmesi gibidir.)”13
Baba veya dede vâris olur

İmran İbn-u Huseyn’den… (r.a.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Oğlumun oğlu öldü. (Babası da daha önce ölmüştü.) Mîrasından bana da düşer mi?
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şu cevabı verdi:

- (Evet düşer. Torununun malının) altıda biri senindir.14

Ana-baba altıda bir alır
Ölen kişi geride eş ve çocuklar bırakmış olsa da ana babadan her biri çocuklarının mîrasından en az altıda bir
pay alır. Ana-babalara çocuklarının mirasından pay verilmemesi, insanın insanlara yapabileceği baş zulümlerden
biri olsa gerektir.
Baba sağ iken dede varis olamaz. Baba ölmüşse dede varis olur. Hadîsimiz bunu öğretmektedir.
Ana-baba çocuklarına zulmetse de
İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Anası-babasına itâat ve ikram ile ilgili emirlerini yerine getirerek Allah’a itâatkâr olan kişiye Cennet’ten iki
kapı açılır. İtaat ve ikramda bulunduğu anası-babasından biri ise bir kapı açılır.
Anası-babasına itâat ve ikram ile ilgili buyruklarına aykırı giderek Allah’a isyan eden kişiye ise
Cehennem’den iki kapı açılır. Âsi olduğu anası-babasından biri ise bir kapı açılır.
(Allah’ın Resûlü’nün uyarıyı içeren bu öğütlerine muhatap olan) bir sahabî sordu:
- Ya Resûlellah! Ya ana-baba çocuklarına zulmederler (de onların bu zulümleri sebebiyle çocuk âsî olur)sa…
(Yine de Cehennem’den kapı açılır mı?)
- Ana-baba çocuklarına zulmetse de. Ana baba çocuklarına zulmetse de. Ana-baba çocuklarına zulmetse de.15

Ana babanın hatası isyan gerekçesi olamaz
Ana-babalar yaptıkları zulümler sebebiyle sorgulanacakları gibi, çocuklarını isyana yönlendirdikleri için de
sorgulanacaklardır. Ancak onların hataları çocuklar için bir itâatsizlik gerekçesi olamaz. Çocuklar, ana-babaların
Allah’a ortak koşulması ve açık bir haramın işlenmesi gibi isteklerine karşı çıkabilirler. Çünkü Allah’a isyan
hususunda kullara itâat yoktur.

Akrabalık Görevleri

Allah’ın Kitabı’ndan:
“(Seninle) akrabalığı olana, yoksula ve yolcuya hakkını ver. (Malını gereksiz yere) saçıp
savurma.”*
İsra Suresi âyet 26
Hurmalığı akraban için ayır
Sâbit İbn-ü Enes (r.a.) anlatıyor:
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah için) vermedikçe Allah’ın rızasına elbette eremezsiniz. Allah yolunda her ne
harcarsanız muhakkak Allah onu bilendir.” anlamındaki Al-i İmran Sûresinin 92. âyeti vahyedilince
sahabîlerden Ebû Talha Allah’ın Resûlüne (geldi ve) şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Anladığıma göre Rabbimiz mallarımızdan (kendi rızası için vermemizi) bizden istiyor.
Sizi şâhid tutuyorum (Ya Resûlellah!) Ben Erîha’daki yeri (hurmalığımı Rabbimin rızası için vermek üzere)
ayırdım.
Hz. Peygamber (onu dinledikten) sonra şöyle buyurdu:
- Hurmalığını akraban için ayır.
(Bu emri alınca) Ebu Talha da hurmalığını akrabaları olan Hasan İbn-ü Sabit ile Ubey İbn-ü Ka’b arasında
taksim etti.”1

Akrabalık görevleri nelerdir?
Dinimizin, Nisa Sûresinin 36. âyetiyle kaynaştırıcı ve seviştirici mübârek bir müessese olarak takdim ettiği,
fazîlet ve fedâkârlık ölçüleri içerisinde yaşatılmasını ısrarla emir buyurduğu akrabalık, mukaddes bir kuruluştur.
Baba, anne, amca, hala, ağabey, abla, dayı, teyze ve kardeşten meydana gelen yakın akrabalarımıza ve
bunların dışındaki ana-baba ve eş tarafından irtibatlı olduğumuz uzak akrabalarımıza karşı Rabb’imizin ve
Peygamber’imizin yüklediği görevleri üç bölümde şöyle hûlasa edebiliriz.
a- Ziyaretleşmek
Farklı şehirlerde oturma sebebiyle karşılıklı ziyaretleşmelerin mümkün olmadığı zamanlarda ise mektuplaşma
ve telefonlaşma yoluyla ilişkiyi sürdürmek.

b- Hakk’a Çağırıp Bâtıl’lardan Sakındırmak
Mü’minlerin, birbirlerini iyiye, güzele ve doğruya çağırmaları, vahyin, ilmin ve olgun aklın çirkin
gördüklerinden sakındırmaları vazîfeleridir. Ancak bu kudsî vazîfenin akrabaya karşı îfası husûsî bir önem ve
öncelik taşır.
Yüce Mevlâmız Peygamber’imize ve O’nun şahsında biz mü’minlere şöyle emir buyurmuştur:
Şuara Sûresi 214;
“(Önce) en yakın akrabanı (Allah’ın azabı ile) korkut.”
c- Yardımlaşmak
Akrabamıza karşı dinimizin bizlere yüklediği üçüncü bir vazîfe de, onlarla yardımlaşmaktır. Gerçi mü’minler
pek çok Kur’ân ve Sünnet buyruğu ile yardımlaşmakla emrolunmuşlardır. Fakat akraba arasında
yardımlaşmak, çok daha mühim ve tercih edilmesi zarûrî bir vazîfedir. Bu vazîfe bazen isteğe bağlı
yardımlaşma sınırlarını aşarak huûkî bir mahiyet kazanır ve haklar çerçevesi içerisine girer.
Çünkü Rabbimiz. “Akrabaya Hak’kını ver!”* emrini verirken Peygamber’imiz de şöyle buyurmuştur.
“Veren el, alan elden üstündür. Hem nafakasını verdiğin kimselerden başla. Anneni, babanı, kız kardeşini,
kardeşini, sonra sana en yakın ve ondan sonra en yakın olanları gözet.”**
Hiç şüphe yoktur ki, üzerine nafaka vâcib olacak kimsenin, kendi ailesinin ihtiyaçlarını temin ettikten sonra,
akrabasına yardım edebilecek güçte olması gerekir.
Ancak ana-babanın nafakası, fakir de olsa evlat üzerine vâcibtir.
Akrabadan geçimini temin edemeyene ve zarurî ihtiyaçlarını ve hizmetlerini karşılayamayana verilmesi vâcib
olan nafaka onun mesken, yiyecek, giyecek, (ihtiyar ise) hizmetçi, (hasta ise) tedavi masraflarını karşılayacak
miktarda olacaktır.
Eğer mü’min üzerine vâcib olan nafakayı kendi arzusuyla verirse pek büyük bir sevaba nail olur. Vermezse
büyük bir günahı irtikab etmiş olur. Çünkü Peygamber’imiz şöyle buyurmuşlardır:
“Nafakasını verdiği kimseyi ihmal etmesi, kişiye günah bakımından kafidir.”*
Nafaka ödeme vazîfesini yerine getirmeyen mü’min günaha girmekle kalmaz, İslâm Hukuku’na göre
teşkilatlanmış cemiyette nafaka ödemeye mecbur edilir.**
En hayırlı sadaka akrabaya verilendir

Hakîm İbn-ü Hizam (r.a.) anlatıyor:
“Sadakalarla ilgili olarak bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- (Allah katında) en değerli sadaka hangisidir?
Şöyle buyurdular:
- Akrabadan, içinde düşmanlık besleyen bir kişiye verilen sadakadır.”2
Kindar da olsa akraba tercih edilmelidir.

İçinde düşmanlık besleyen akraba, vazîfelerini yapmayan, üstelik çekememezlik ateşi ile de yanan akrabadır.
Böylesi akrabaya yardım edebilmek fedakarlığı yalnız Allah için yapılabileceğinden bu yardım en değerli sadaka
olur. Kaldı ki yapılan yardımın kişi üzerinde olumlu tesiri olacağından bu sadaka düşmanlığın erimesine ve
sevgiye dönüşmesine de vesile olabilir. Kindar akrabaya yapılan yardımın en değerli oluşunun bir sebebi de bu
olsa gerektir.
Sana verilmese de sen ver
Avf ibn-ü Malik babasının şöyle anlattığını rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (giderek içimde ukde olmuş hususu şöylece dile getirip) sordum:
- Ya Resûlellah! Amcamın bir oğlu var. (İhtiyacım olduğunda) ona gidiyor ve ondan yardım istiyorum fakat o
bana vermiyor. (Üstelik) alâka da göstermiyor.
- Sonra bana ihtiyacı oluyor ve bana gelerek benden yardım istiyor. Ben de ona yardım etmeyeceğime ve ilgi
de göstermeyeceğime yemîn ettim. (Bu davranışıma) ne buyurursunuz?
(Evet böyle sordum.) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) de bana:
- (Yemînimi bozarak yardım etmemi ve alâka göstermemi ve böylece) daha hayırlı olanı yapmamı sonra da
(bozduğum için) yemînimin keffâretini ödememi emir buyurdu.”3
Akrabaya yardımda iki türlü sevab vardır
Abdullah’ın eşi Zeyneb (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- (Ya Resûlellah! Fakir) olan kocama ve himayem altında bulunan (kardeşimin) yetim çocuklarına yapacağım
harcama üzerimdeki zekât/sadaka görevini düşürür (bana sevab kazandırır mı?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Bu (gibi harcamalar) iki türlü sevab kazandırır.
a- Sadaka sevabı,
b- Akrabalık (haklarını gözetme) sevabı.”4
Allah’ın yardımı seninledir
Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) şöylece şikâyette bulundu:
- Ya Resûlellah! Benim akrabam var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle münasebeti kesiyorlar. Ben
onlara iyilik ediyorum, onlar bana fenalık ediyorlar. Ben onlara hoşgörülü davranıyorum, onlar bana çirkince
karşılık veriyorlar. (Bana ne öğütlersiniz?)
- Eğer anlattığın gibi isen (günaha girdikleri ve azaba uğrayacakları için) onlara kızgın kül yutturuyor gibisin.
Bu şekilde devam edebildiğin sürece onlara karşı Allah’ın yardımı seninle beraber olacaktır.”5
Akrabaya sıla Cennet’e götürür
Halid İbn-ü Zeyd Eba Eyüp El-Ensarî (r.a.) rivayet ediyor:

“Bir sahâbî Allah’ın Resûlüne (s.a.v.) şu ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Beni Cehennem’den uzaklaştıracak ve (üstelik) Cennet’e sokacak amel(ler)i bana
öğret(irmisiniz?)
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- (Emir ve yasaklarına itâat ederek) Allah’a ibâdet eder, ona hiçbir (şahıs, ilke, kurum ve rejimi) ortak
koşmazsın. Namazı kılarsın, zekâtı verirsin (ve bir de ziyaret ederek, Hak’ka çağırıp Bâtıl’lardan sakındırarak ve
gerektiğinde maddî yardımda bulunarak) akrabana sıla yaparsın.”6

Komşuluk

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Allah’a ibâdet edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere,
yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara,
sahip olduklarınıza iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.”
Nisa 36
Komşusuna güven duygusu veremeyen gerçek mümin değildir

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (öğüt verdikleri bir sohbetlerinde yemîn ederek şöyle) buyurdu:
- Allah’a yemîn ederim ki (tam bir şekilde) îman etmemiştir.
(Sahabîler tarafından ilgi ile) soruldu:
- Kimdir bu kişi Ya Resûlellah?
- (Sözleri, davranışları ve işleri ile) aldatmayacağı/zulmetmeyeceği husûsunda komşusunun kendisine güven
duymadığı kişidir.”1
Komşu kimdir?
Köyde-kasabada, dairede-atölyede, mektepte-sınıfta, caddede-apartmanda, alımda-satımda, vapurda-otobüste,
hulâsa değişik yer ve şekiller içerisinde, sürekli veya fasılalı olarak kendileriyle ilişki kurduğumuz ve bir kısmını
dostlar edindiğimiz mü’min ve gayrı müslim bütün insanlar, komşularımızı meydana getirirler.
İslâm Dîni komşularımıza hiçbir sebeble ve hiçbir şekilde zarar vermememizi, bilakis maddî ve manevî
bakımlardan yardımcı olmamızı öğütlemiştir. Öğütlemekle de kalmamış, hadîsimizde görüldüğü üzere konuyu bir
inanç meselesi şeklinde takdim ederek yüceltmiştir.
Gayr-ı müslimin de komşuluk hakkı vardır
İslâm Dîni komşular arasında komşuluk hakları açısından müslüman-Hristiyan-Yahudi gibi bir ayırım da
yapmamıştır. Ancak müslüman ve akrabadan olan komşuyu ayrıca îman kardeşliği ve akrabalık haklarına sahip
kılmıştır.
Bu gerçeği açıklayan hadîslerinde Peygamber’imiz şöyle buyurmuşlardır:

“… Gayr-ı Müslim komşunun yalnız komşuluk hakkı vardır. Müslüman komşunun komşuluk ve İslâm
kardeşliği hakları, akrabadan olan komşunun ise komşuluk, İslâm kardeşliği ve akrabalık hakları vardır.”*
Komşu hakları nelerdir?
Muaz ibn-ü Cebel (r.a.) rivayet ediyor:
“(Biz sahâbîler Hz. Peygamber’e) sorduk:
- Komşu hakları nelerdir Ya Resûlellah?
Şöyle buyurdular:
- Senden borç istediği zaman borç verirsin. Yardımını talep ettiği zaman yardım edersin. Muhtaç olduğu
zaman bağışta bulunursun, hastalandığında ziyaret edersin. Ölümünde (cenaze namazını) kılar, kabre
götürürsün. Sevinçli anlarında mesrur olur, tebrik edersin. Bir musîbete uğradığında sen de üzülür, teselli
edersin.
Hz. Peygamber öğütlerinin bu bölümünde emir kipi kullanarak konuşmasını şöylece sürdürmüştür:
Yemek pişirdiğinde kokusu ile onu imrendirme (ya da) bir miktar hediye ediver. Müsaadesini almaksızın
havanın ve ışığın evine gelişini engelleyecek şekilde binanı yükseltme. Meyve aldığında ya ona ikram et ya da
gizlice evine getir. Ayrıca çocukların çocuklarını kıskançlıkla öfkelendirecek (bir yiyecek, giysi ve binek ile)
ortaya çıkmasın.
- Siz ne söylediğimi anladınız mı?
Allah’ın kendilerine merhamet ettiği çok az kimselerden başka komşu hakkını kimse eda edemez.”2
Kapısı yakın olandan başla

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- Ya Resûlellah! Benim (yakın çevremde) iki komşum var. Önce hangisine hediye vererek yardım edeyim?
- (Ya Aişe!) Sana göre kapısı en yakın olandan başla.”3
Komşularına sor
Ebu Hüreyre’den… (r.a.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve (şu ilgi çekici) ricâda bulundu:
- Ya Resûlellah! Bana (yapabileceğim) öyle bir iş öğretiniz ki ben onu yapınca Cennet’e gireyim.
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- İyi bir insan ol.
- (Ya Resûlellah!) Ben iyi bir insan olduğumu nasıl bileyim?
- (Mesken, meslek ve ticâret) komşularına sor. Senin iyi olduğunu söylerlerse iyisin. Kötü olduğunu ifade
ederlerse kötüsün.4

Mü’min komşuların kanaati Allah katında geçerlidir
Cemiyet bünyesinde amelî hayatın müsbet ve menfi yönleri ilk olarak komşular arası ilişkilerde ortaya
çıkacağı için dinimiz, hayata Kur’ân ve Sünnet mantığı ile bakan komşularımızın hakkımızdaki kanaatlerini
müslümanlığımızın değerli ölçüsü olarak kabul etmiştir.
Nitekim bir diğer hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Siz mü’minler yer yüzünde Allah’ın şahidlerisiniz, iyi oldukları hakkında kanaat izhar ettiklerinize Cennet,
kötü olarak vasıflandırdıklarınıza da Cehennem gerekli olmuştur.”
En büyük günahlardan biri de komşunun hanımıyla zina etmektir

Hz. Abdullah (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- (Allah katında) en büyük günah hangisidir, Ya Resûlellah!
- Seni yaratan Rabbine ortak koşmandır.
- “Allah’a ortak koşmak” dan sonra gelen en büyük günah hangisidir?
- (Rızkına ortak olup) seninle beraber yiyeceği korkusuyla çocuğunu öldürmendir; fakirlik endişesiyle kürtaj
yaptırmandır.
- Bunu takip eden üçüncü derecede en büyük günah hangisidir? (Ya Resûlellah!)
- Komşunun karısıyla zina etmendir.”5
Ortak da komşu gibidir
Hiç şüphesiz kişinin ortağının karısıyla/kızıyla zina etmesi de, komşusunun karısıyla zina etmesi gibi büyük
günahlardandır.
Komşudan çalmak on evden çalmak gibidir
Hz. Mikdad ibn-ü Esved (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü sahâbîlerine sordu:
- Zina hakkında ne söyleyebilirsiniz?
- (Ya Resûlellah!) Zina, Allah’ın ve Peygamber’i’nin haram kıldığı ve Kıyamet Günü’ne kadar da haram
olarak kalacak olan bir günah fiildir.
- (İyice bilmenizi isterim ki,) kişinin komşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi onun için on kadınla
zina etmesinden daha büyük bir günahtır, daha büyük bir azab sebebidir.
- Hırsızlıkla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
- (Ya Resûlellah!) Hırsızlık Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığı ve Kıyamet Günü’ne kadar da haram
kalacak olan bir ilahî haramdır.

- (Çok iyi biliniz ki,) kişinin komşusunun (veya ortağının) evinden bir şey çalması, onun için on evden
çalmasından çok daha büyük bir günahtır, daha elem verici bir azab sebebidir.”6
Komşuya yönelik günahlar niçin daha büyüktür?
İslâm Dîni’nde komşu haklarına son derece büyük ehemmiyet verilmesi, cemiyet hayatında, komşular arası
münasebetlerin karşılıklı güven ve yardımlaşma esasına dayanması zarûretindendir.
Komşuların malları ve ırzları konusunda birbirlerine güven duyamayacakları bir vasatın (ortamın) oluşması
toplum hayatı için çözülemez bir problem, bunaltıcı bir çıkmaz olur.
Suçlar suç olmak itibariyle ayn ise de, İslâm Dîni’nin komşulara karşı işlenenleri böylesine büyük günahlar
olarak bildirmesi, bu tür suçların fertler arası güveni ve toplum düzenini daha korkunç bir şiddetle sarsacağı
içindir.
Evine dön seni üzmeyeceğim
Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:
“(Mü’minlerden) bir adam Allah’ın Resûlü’ne geldi ve (komşusunu şikâyet etmek için) şöyle dedi:
- (Ya Resûlellah!) Bir komşum var. Beni üzüyor.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ona şu tavsiyede bulundu.
- Ev eşyanı çıkar ve yolun ortasına koy.
(Adam Peygamberimizin tavsiyesine uydu.) Eşyasını çıkarıp yolun ortasına koydu. Yanından her gelip geçen
kişi adama sordu:
- Sana ne oldu?Hayrola başına bir iş mi geldi? Adam da: “Bütün bunları başıma getiren beni üzen
komşumdur.” cevabını verdi. (Sorup da durumu öğrenen her bir kişi;)
- Allah’ım! Komşunun böylesini rahmetinden uzaklaştır. Onun iki yakasını bir araya getirme, şeklinde bedduâ
etti.
Cefakâr komşu, (toplumsal baskıya ve bedduâ sağanaklarına dayanamadı da eziyet ettiği sahâbîye) şöyle dedi:
- Artık evine dön. Vallahi hiçbir zaman seni bir daha üzmeyeceğim.”7
Komşusuna zulmeden Cennet’e giremez
İbn-i Mesud (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü buyurdu:
Kendisine emanet bırakıl(acak derecede güven duyul)mayan kişinin (olgun) îmanı, sözü-sözleşmesine
bağlılığı olmayan kişinin de (güvenilir) dinî bütünlüğü yoktur.
Muhammed’in canı tasarrufu altında bulunan Allah’a yemîn ederim ki kişinin dili (kâfirliğe götürücü,
haramlara düşürücü sözlerden arınarak) dosdoğru olmadıkça dini, kalbi (bâtıl inançlar ve rûhî haramlardan
korunarak) dosdoğru olmadıkça da dili dosdoğru olamaz.
Komşusu “Bevaik”ından güven duymayan kişi (de azab görmeksizin) Cennet’e giremez.
(Dinleyici sahâbîlerden biri tarafından) soruldu:
- Bevaik nedir Ya Resûlellah?
- Kişinin komşusuna zulmetmesidir; haklarına tecavüz etmesidir.

(İyice biliniz ki; faiz, karaborsa ve aldatma gibi yollarla) haramdan mal kazanıp da ondan hayra veren kişi
için (hayra harcaması sebebiyle) o mal bereketlendirilmez. O maldan sadaka verse sadakası kabul olunup
sevablandırılmaz. Zira, şüphe yoktur ki, pis pisi gidermez. Ancak, temiz pisi giderir. (Haram yollardan kazandığı
için ölümünden sonra) bu maldan geriye kalan da onun için ancak Cehennem’de azık olur.8
Kötü komşu Cennet’e giremez
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) gelerek şöylece dert yandı:
- (Ya Resûlellah!) Ben falanca topluluk içinde yaşıyorum. Onlardan en yakın olan (komşum) bana en büyük
zararı veriyor, (ne yapayım?)
Allah’ın Resûlü Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Ali’yi (bu şikâyet olunan topluluğa) gönderdi. Onlar da mahallin
mescidinin kapısında durarak yüksek sesle şu ölçüyü tebliğ ettiler:
- Ey insarnlar! İyi dinleyiniz. (Çevrenizdeki) kırk evin sakinleri sizin komşularınızdır. Komşusu
fenalıklarından emin olmayan kimse (cezasını çekmeksizin) Cennet’e giremez.9
Komşusunu üzen Cehennem’dedir
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“(İlgisini çeken bir hususta aydınlanmak için) bir sahâbî (söz alıp) şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Filanca kadının (farzların dışında çok) çok namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve zekât verdiği
söyleniyor. Ne var ki dili ile de komşularını üzüp duruyor.
(Bu kadın hakkında ne buyurursunuz?)
- O kadın Cehennem’dedir; komşularını üzmesinin cezasını çekmek üzere Cehennem’e gidecektir.
- Ya Resûlelah! Falanca kadın da (yalnız farz görevlerini yaptığı için) namazının, orucunun ve zekâtının azlığı
ile anılıyor. Fakat o kadın (komşularına) keş peyniri, süzülmüş yoğurt (gibi şeyler) ikram ediyor ve diliyle de
komşularını hiç mi hiç üzmüyor.
(Buna ne dersiniz?)
- O kadın da Cennet’tedir.”10

İslâm İnsanının Vasıfları

İslâmi şahsiyeti korumak
Allah’ın Kitabı’ndan:
“Rabbimiz Allah’dır deyip, sonra (Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına uyarak)
dosdoğru yaşayanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.
Onlar Cennet’liktirler. İşledikleri amellere mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır.”
Ahkâf 13-14
En değerli varlık insandır
Abdullah İbn-ü Amr Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
“- Kıyamet Günü’nde şanı yüce olan Allah katında insandan daha değerli bir varlık yoktur.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Melekler (daha değerli) değil midir Ya Resûlellah?
- (Hayır) melekler (daha değerli) değildir. Çünkü melekler güneş ve ay gibi (emrolunduklarının gereğini
yapmaya) mecburdurlar.”1

Mü’min insan meleklerden üstündür
İnsan; Allah’ın kudretini, bilgisini, hikmetini ve rahmetini özel bir şekilde kullanarak yarattığını bildirdiği, en
güzel bir şekilde halkettiğini ve zatına muhatap kılarak denemeye tabi tuttuğunu açıkladığı âhiret hayatına vâris,
üstün bir varlıktır.
İnsan büyüktür. Bu ve benzeri hadîslerin açıklamasına göre meleklerden de yücedir. Ancak yüce olan insan
şüphesiz Allah’a inanan ve O’na, O’nun istediği ölçüler içinde kulluğunu sunan insandır.
Şüphesiz melekler de insanlar gibi üstün bir yaratılıştadır. Onlar da kulluk yapmaktadırlar. Böyle iken niçin
mü’min insanlar meleklerden üstündür?
Hadîsimiz bu sualin cevabına da işaret buyurmaktadır:
Allah insanlara irade hürriyeti vererek onları kulluk denemesine tabi kılmıştır. Onlar yüceliklerini
koruyabilmek için iradelerini kullanarak Allah’a îman etmek ve Peygamberler aracılığı ile bildirilen ilahî yasalara
uymakla mükellef kılınmışlardır. Ayrıca onlar saptırıcı Şeytan’a ve nefislerin olumsuz arzularına karşı durmakla
da yükümlüdürler.
Sorumluluklarının gereğini yapmazlarsa aşağılara yuvarlanırlar, İlâhî azablara uğrarlar.

Melekler ise denemeye tabi tutulmamışlardır. Bu sebeble onlar yüceliklerini yitirmek ve azablara uğramak
gibi bir sonuçla karşılaşmayacaklardır.
Onlar güneş ve ay gibi emrolunduklarını yapmaya mecburdurlar.
Nasıl ki güneş, ay ve diğer gezegenler yörüngelerinden sapma hürriyetine malik değildirler, melekler de
emrolunduklarının dışına çıkmak iradesine sahip değildirler.
Sorumluluk Hak doğurur. İnsanın yüceliği de sorumluluğunun karşılığıdır.
“Rabbim Allah’dır” de ve dosdoğru ol

Süfyan İbn-ü Abdullah Es-Sakafi (r.a.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e (geldim ve şöylece) ricada bulundum:
- Ya Resûlellah! Bana sarılıp yapışacağım bir gerçeği söyler misiniz?
- Rabbim Allah’tır, de. Sonra da (yaşamakla emrolunduğun İslâmî düstûrlara göre hayatını düzenleyerek)
dosdoğru ol.
- Ya Resûlellah! Benim için en ziyade korktuğunuz nedir?
- (Hadîsimizin ravisi Abdullah Es Sekefi diyor ki; bu sualimi cevaplandırmak için) Allah’ın Resûlü dilinin
ucunu tuttu ve sonra da şöyle buyurdu:
- İşte budur.”2

İslâmî şahsiyet îman ve amelle korunur
Allah’ın yarattığı insan, O’nun koyduğu nizam olan İslâm’la gerçek şahsiyetini bulur.
İslâm Dîni’nin inanç ve amel prensiplerine îmanla şekillenen bu yüce şahsiyetin korunması mü’minin temel
görevi, dünya ve ahiret mutluluğuna ermenin de ana sebebidir.
Hadîsimiz bir mucizevî cümle ile bu kudsi şahsiyetin ancak îmanla ve inanılan prensipler doğrultusunda
yaşamakla korunabileceğimizi bizlere öğretmektedir.
“Rabbim Allah’tır, de ve Rabbinin yasalarına göre dosdoğru ol.”
Allah’tan gereği şekilde utanın
İbn-i Mes’ud (Radıyallah Anhü) anlatıyor:
“Günlerden bir gün Allah’ın Resûlü şöylece öğüt verdi:
- Allah’tan gereği şekilde haya ediniz; utanınız.
(Bu öğüde muhatap olan) sahâbîler de şöyle dediler:
- Ey Allah’ın Peygamber’i!.. Biz Allah’tan utanıyoruz. (Bizi bu hususta başarılı kıldığı için de) O’na hamd
olsun.

Onların bu karşılığı üzerine Allah’ın Resûlü şu açıklamada bulundu:
- Gerçek utanma (sizin avret mahallerinizi açığa vurmamak şeklinde anladığınız utanma) değildir.
Allah’tan gereği şekilde utanan kişi, başını ve başın kapsadığı; (dil göz ve kulak gibi organları, bu organlarla
yapılabilecek haramlardan) korusun.
Karnını, (doğrudan veya dolaylı olarak) karınla ilgili, (kalp, cinsel uzuv, eller ve ayaklar gibi organları da
günahlara bulaşmaktan) muhafaza etsin.
Ölümü ve (kabirde vücudunun) toprağa karışacağını düşünsün.
Âhiret (saadetini) arzulayan kişi dünyanın güzelliklerine (yürekten) ilgi duymaz.
Evet kim böyle yaparsa Allah’tan gereği şekilde utanmış olur.3
Hayâ Cennet’e götürür
Hadîsimiz İslâmî şahsiyet üzere yaşanılabilmesi için hayalı olmak gereğini duyurmakta ve gerçek hayayı,
utanmayı açıklamaktadır.
Açıklanan manasıyla haya, dünya ve âhiret saadetine sebebtir. Nitekim Peygamber’imizin hayanın tarifini de
içine alan bir diğer hadîsleri bu gerçeği dile getirmektedir.
Allah’ın Resûlü sahâbîlere sordu:
- Her biriniz Cennet’e girmeyi arzu eder misiniz? Onlar da;
- Evet (elbette arzu ederiz ya Resûlallah!) cevabını verince şöyle buyurdu:
- O halde uzun emellere dalmayın. Ölümünüzü gözlerinizin önüne getir(ip nefislerinizi kabir sakinlerinden
say)ın. Bir de Allah’tan gereği şekilde haya edin…*
Günah iç huzursuzluğuna sebeb olan şeydir
Nevvas İbn-ü Seman (r.a.) anlatıyor:
“Bir yıl Medine’de Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ile kaldım. Medine’den ayrılmamı engelleyen yalnızca sorupöğrenmek arzusuydu. Zira birimiz (Medine’den) ayrıldığı zaman artık Allah’ın Resûlü’ne bir şey sor(mak
imkanını bul)amazdı. Bir defasında Allah’ın Resûlü’ne “birr”i ve günah olup olmadığı açık olmayan, sözler,
işler ve davranışlar içinde neyin “İsm” (günah) olacağını sordum.
Şöyle buyurdu:
- Birr (Allah’ın rızasına erdirecek amel), güzel ahlâktır. İsm (günah) ise içini huzursuzlaştıran ve insanlar
tarafından bilinmesini istemediğin şeydir.”4
Günah, insanlar tarafından bilinmesini istemediğin şeydir
Hadîsimiz İslâmi şahsiyetimizi koruyabilmek için bilmemiz ve kullanmamız gereken bir ölçüyü öğretmektedir.
Peygamber’imizin buyurduğu gibi helâller bellidir, haramlar da belirlidir. Ancak vahyin indirildiği Hz.
Peygamber dönemi sonrasında ortaya çıkan sözler, davranışlar, işler ve bulunan bazı maddelerde olduğu gibi
helâl mi yoksa haram mı olduğu açıkça belli olmayan uygulamalar ve maddeler vardır.
İslâmi şahsiyetimizi koruyabilmemiz için bunlar içinde günah olanları nasıl tesbit edip korunacağız.

Hadîsimiz bize bir tesbit ölçüsü vermektedir. Ancak bu ölçü Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve
yasaklarına bağlı gerçek mü’minlerin kullanabileceği bir ölçüdür.
Eğer şüpheli durumlarda günahı tesbit ölçüsü olan “İç huzursuzluğu ve insanlar tarafından bilinmesini arzu
etmemek” kriterini içki, kumar, zina, faiz, vücudu teşhir gibi haramları açıktan işleyen ve işlerken de hiçbir
ürperti duymayan inancı zayıf, ameli kısır müslümanlar kullanmaya kalkışırsa daha da sapıtırlar. Zira haramları
işleyenlerin haram görerek kaçınacakları ne olabilir?
Sevabı çok ameller, az konuşmak ve güzel ahlâktır
Enes (r.a.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü (Ebu Zer’e şöyle) buyurdu:
- Ya Eba Zer! Kişi tarafından yapılmaları pek kolay (olup Kıyamet Günü’nde amel) terazisine
(koyduracakları sevab) çok ağır olacak olan iki vasfı sana öğreteyim mi?
- Evet, (evet öğretiniz Ya Resûlellah!)
Bu iki vasıf çok az konuşmak ve güzel ahlâktır.
Canım kudreti ve yönetimi altında bulunan Allah’a yemîn ederim ki insanlar bu iki vasfın (yüceliğinde)
benzeri (vasıflar) sağlayamamıştır.”5
Hz. Peygamberin Ebu Zer’e öğütleri
Hz. Ebû Zer (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldim ve şöylece ricada bulundum:
- Ya Resûlellah! Bana öğüt veriniz.
- Ya Eba Zer! Sana Allah’ın emirleri ve yasaklarına uyarak yaşamanı öğütlerim. Zira böylesine takva
üzerinde yaşamak senin bütün işlerini güzelleştiricidir.
- Benim için öğütlerinizi artır (sanız Ya Resûlellah!)
- Kur’ân oku ve Allah’ı (çokça) an. Zira Kur’ân okuyup zikir yapman senin göklerde yücelmene, yer yüzünde
nûrlanmana sebebtir.
- Bana (verdiğiniz öğütleri) artır(sanız Ya Resûlellah!)
- Çok az konuşmaya bak. Zira az konuşmak Şeytan’ı kovmak ve ciddi bir müslüman olarak yaşaman için
nefsine yardımcı olmakdır.
- Bana biraz daha (öğüt verir misiniz?)
- Ya Ebâ Zer! Çok gülmekten sakın. Çünkü o kalbi(n manevî hayatını) öldürür. Yüzün de nûrunu giderir.
- Benim için biraz daha… (Ya Resûlellah!)
- (Nefsin için) acı da olsa dosdoğru olanı söyle.
- Biraz daha (öğüt verseniz…)
- Allah’ın emirleri ve yasakları doğrultusunda yaşarken yericinin kınamasından korkma.
- Bana biraz daha, (evet, biraz daha.)
- Nefsin(in kusurlarını) bilmen insanların kusurlarını araştırmana engel olsun.”6

Az ve doğru konuş, çok gülme, kınayandan çekinme, kusurlarını bil
Allah’ın Resûlünün bu öğütleri şahsiyeti koruyucu öğütleridir. Zira;
a- Kur’ân okumak ve zikir yapmak vakarı artırır. Çok konuşmak ise yanılgılara düşürür. Hatalar da manevî
otoriteyi sarsar.
b- Çok gülmek ölçüsüzlüğe delildir. İnsanın hafife alınmasına sebeb olur.
c- Doğru olanı söyleyememek kişi üzerindeki toplum güvenini giderir.
d- Kınayanlardan çekinip korkarak yön değiştirmek zaafı artırır. Hayırlardan alıkoyar.
e- Nefsinin kusurlarını bilmemek de insanın rûhî gelişmesini engeller.
Mümin şahsiyetini çiğnetmez
Hz. Ebu Bekir’den… (r.a.)
(Şahsiyetin korunması ile ilgili bir öğütlerinde) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Mü’min şahsiyetini çiğnetmek hakkına sahip değildir.
Sahâbîler tarafından soruldu:
- Ya Resûlellah! Kişi şahsiyetini nasıl çiğnetir?
- Üstesinden gelemeyeceği işlerin altına girmekle şahsiyetini çiğnetir.
Allah’ın Resûlü, sahâbîlerin bu manadaki bir diğer sorusunu da şöylece cevaplandırmıştır:
- Kişi, nefsini zalim yöneticilerin/yasaların zulmüne uğratmakla şahsiyetini çiğnetir.7
Benden korkman gerekmez miydi?
Ebu Saîd (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (sahâbîlere şöylece) emir buyurdu:
- Sizlerden biriniz nefsini aşağılamasın.
- Bizlerden biri nefsini nasıl aşağılayabilir ya Resûlellah?
- (Şöyle aşağılar: Bâtıllığı veya haksızlığı) üzerinde Allah için konuşması gereken bir durumu görür. Fakat
onunla ilgili bir söz söylemez.
Kıyamet Günü’nde şanı yüce Allah onu sorguya çeker:
- Gördüğün şu şu durumda hakîkati niçin dile getirmedin?
- İnsanlardan (ve düzenlerinden duyduğum) korkudan ötürü Ya Rab!
- İyi ama, senin benden daha çok korkman gerekirdi.”8

Zulme uğramadan nasıl Cihâd yapılabilir?
Kur’ân-ı Kerîm’in bildirisine göre yücelik Allah’ın, Peygamber’inin ve mü’minlerin olduğu için mü’min
şahsiyeti yücedir.*
Bu sebeble mü’min, şahsiyet çiğnemekten de çiğnetmekten de yasaklanmıştır.

Şahsiyetini korumakla mükellef kılınan mü’min, özellikle zâlim yöneticiler ve güçler tarafından sövülerek,
dövülerek, işkence edilerek ve hapse atılarak şahsiyetinin ezilmesine sebeb olmamalıdır. Aleyhine ortam
oluşturacak açığı vermemelidir.
Burada şöyle bir sual sorulabilir;
Mü’min, Peygamber’imizin emri ile şahsiyetini çiğnetmemekle emrolunurken “Cihâdın en fazîletlisi zalim
yöneticiler katında gerçeği dile getirmektir.” buyruğu ile yine Peygamber’imiz tarafından şahsiyetinin
çiğnenmesine sebeb olacak atılımlara yöneltilmektedir.
Çelişkili görülen bu duruma nasıl açıklık getirilebilir?
Anlayışımıza göre şöyle bir açıklık getirilebilir:
Mü’min, sonuç alabileceğine inandığı ve yürürlükteki mevzûata göre alınabilecek tedbirleri aldığı zaman
yıkıcı bir üslûpla değil de yapıcı bir yaklaşımla hakîkati açıklamalıdır.
Zulmü engelleyici bu nevi tedbirler etkili olmaz da mü’min zulme maruz kalırsa, bu sorumlu olacağı bir
şahsiyet çiğnetme olmaz. Allah’ın rızasına erdirecek bir cihâd olur.
Nimetler üzerinde görülsün
Hz. Ebul-Ehvas (r.a.) anlatıyor:
“Eskimsi, yırtık-pırtık bir elbise giyinmiş olduğum halde Hz. Peygamber’e geldim. (O’nunla aramda şu
konuşma geçti.)
- (Ya Ebul-Ahvas!) senin malın var mı?
- Var, (Ya Resûlellah!)
- Ne gibi malların var?
- Deve, at, koyun-keçi, nevinden (mallarım var. Ayrıca) hizmetçilerim de var.
- (Ya Ebul-Ahvas!) Allah sana mal varlığını verdiği zaman Allah’ın nimetlerinin izleri/güzellikleri üzerinde
görülsün.”9
Dış görünüş de şahsiyeti oluşturan unsurlardandır
İnsan rûh ve bedenden müteşekkil olduğu için şahsiyeti oluşturan ana unsurlardan biri de dış görünüştür.
Şahsiyetin korunmasını emreden İslâm Dîni bu sebeble dış görünüşe önem vermiştir.
Peygamber’imiz “Dosdoğru yol üzerinde yaşamak, (harcamalarda) iktisatlı davranmak, câzibeli ve hoş
görünümlü olmak Peygamberliğin yirmibeş bölümünden bir bölümdür.”* buyurmuş ve mü’minlere de şöylece
emir vermiştir:
“(Ey Mü’minler!) Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına gidecek (ilişkiler kuracak)sınız. Bu sebeble
beraberinizde götürdünüz eşyanın bakımı ve temizliğine önem veriniz. Elbiselerinizi düzene sokup güzelleştiriniz
ki, insanlar arasında bir benek gibi dikkat çekenlerden olunuz. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin
benimsenmesini sevmez.”**
Bu emre muhatap mü’min ve özellikle mal varlığı olan kişi israfa ve lükse kaçmaksızın güzel giyinmeye
çalışmalıdır.
Hele hele basit görülmesine sebeb olacak giyim tarzından son derece kaçınmalıdır.***

İlim ve İslam’a Göre Yorumu

Allah’ın Kitabı’ndan:
“O kâfir mi hayırlıdır, yoksa gecenin saatlerini “secde” ve “kıyam”la geçiren, ahiretten korkan ve
Rabb’inin rahmetini uman mı? Ey Muhammed! Sen onlara şöyle de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?” Ancak akıl sahipleri düşünür.”*
Zümer Suresi âyet 9
İlim meclisleri Cennet bahçeleri gibidir

İbn-ü Abbas (r.a.) bildiriyor:
“Allah’ın Resûlü (bir defasında şöyle) öğüt verdi:
- Cennet bahçelerine uğradığınız zaman gıdalanınız. Sahâbîler sordular:
- Cennet bahçeleri nerelerdir Ya Resûlellah?
- Cennet bahçeleri ilim meclisleridir.”1
İlim nedir? İlim adamı kimdir?
Bu hadîs vesilesiyle İslâm Dîni’nin teşvik buyurduğu ilmi ve yücelttiği ilim adamını tanıtmaya çalışalım.
İlim; Şeriat ve Tabîat kanunlarını bilmektir. Bu tarifi iyice kavrayabilmek için Şerîat ve Tabîat kanunları
ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini de açıklayalım.
Şerîat kanunları
Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler tarafından tebliğ edilen ve İslâm kânûnlarının bir
bölümünü teşkil eden kânunlar Şerîat kânûnlarıdır.
Şerîat kanunları bize evreni, dünyayı, hayatı, ölümü ve ölüm ötesini tanıtmaktadır. Fert ve cemiyet olarak nasıl
ve hangi düstûrlara bağlı kalarak yaşayacağımızı öğreterek dünya ve âhiret saâdetinin yollarını açmaktadır.
Tabîat kanunları
Tabîat kanunları; yarattığı canlı ve cansız bütün varlıklar için Allah’ın koyduğu ve hayatlarına hakim kıldığı
muhtelif kânunlardır.

İslâm Kanunları’nın bir bölümünü teşkil eden bu kanunlara biz genel bir isimlendirme ile Tabîat kanunları
diyoruz.
Tabîat kanûnları zerreciklerden yıldızlara, tek hücreli hayvanlardan insanlara kadar yakından ve uzaktan
ilişkili olduğumuz varlıkları yapıları ve faaliyetleri ile bize tanıtmakta, onlardan yararlanma yollarını
öğretmektedir. Ayrıca bu kanunlar, örnek teşkil ederek yeni yeni sentezler yapmamıza aracı olmaktadır. Böylece
Allah’ın (c.c.) bizler için yarattığı ve hizmetimize sunduğu nimetlerden daha kolay ve daha çok yararlanmamızı
sağlamaktadır.
Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere İslâm’a göre İlim; öğrenmeye muhtaç olduğumuz Şerîat ve Tabîat
Kanunlarını bilmektir.
Bu sebeble gerçek ilim mutlak hayırdır. Hayır olduğu içindir ki, İslâm Dîni hiçbir bilgi türünü yasaklamamış,
yasaklamak şöyle dursun, her bir ilim dalını takdis etmiş, Cennet’e güzergah kılmıştır.
İlim adamı kimdir?
İlmin tarifinden anlaşılacağı üzere ilim adamı da Şerîat ve Tabîat kanunlarını bilen adamdır.
Pek tabidir ki, Şerîat kanunları da Tabîat kanunları da bir kişi tarafından ve aynı metodlar kullanılarak
bilinemez. Bilinemeyeceği içindir ki, ilim muhtelif dallara, ilim adamları da farklı sınıflara ayrılmıştır. Değişik
ilim dallarında sistemli ve derinliğine bilgi edinen ilim adamlarına biz Fizik bilgini, Hadîs âlimi vs. diyoruz.
Açıklamaya çalıştığımız manasıyla her ilim adamı yücedir.
Gerçek âlimlerin öncülüğünde Şerîat ve Tabîat kâanunlarının öğretildiği ilim meclisleri elbette Cennet
bahçeleri gibi câzibelidir. Cennet bahçelerine de erdiricidir.
En bilgili insan gerçeği görebilendir
Abdullah ibn-ü Mesud (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) huzûruna girdim. (Cevaplarını öğretmek için) bana sordu:
- Ey Abdullah! Îman kulplarının en sağlamı hangisidir?
- Allah ve O’nun Resûlü daha iyi bilir.
- (Ey Abdullah! Yapışması halinde kişinin İslâm’dan kopması ve koparılmasını engelleyecek) en sağlam
İslâmî kulp Allah için dostluk kurmak, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.
- Ey Abdullah!
- Buyurunuz Ya Resûlellah!
- En değerli insanın kim olduğunu biliyor musun?
- Allah ve O’nun Peygamber’i daha iyi bilir.
- En değerli insan, insanların dinlerini(n îman esasları ve hayat düstûrlarını) iyice kavradıkları dönemde
ameli en değerli olandır.
- Ey Abdullah!
- Buyurunuz Ya Resûlellah!
- En bilgili insan kimdir biliyor musun?
- Allah ve O’nun Peygamber’i daha iyi bilir.

- En bilgili insan, insanların ihtilaflara düştükleri zaman (ve ortamda) amelleri az olsa da gerçeği en iyi
şekilde görebilendir.”2

İslâmın yüceliği bütünlüğündedir
İslâm Dîni itikadî, içtimaî, iktisadî, hukûkî ve ahlâkî yapısıyla bir bütündür. Yüceliği ve erişilmezliği de
bütünlüğündedir.
Özellikle laik kültürün ve lâdinî kurumların topluma egemen oldukları dönemlerde mü’minler İslâm Dîni’ni
asli yapısı ve güzelliği içersinde bir bütün olarak kavrayamamaktadırlar.Bu sebeble İslâm Dîni’ni anlama, yaşama
ve yayma hususlarında farklı görüşler ileri sürmektedirler. Bu ihtilaflı dönemlerde ise küfür mihraklarını gören,
nifak cereyanlarını izleyebilen şuurlu mü’minler pek az olmaktadır.
İşte, gerçekten bilgili olanlar bu küfür ve nifak mihraklarını tanıyarak küfre ve nifaka karşı direnç ve nefret
oluşturabilen ve de gerçek mü’minler ve akımlarla kaynaşabilen mü’minlerdir. Evet, en bilgili olanlar bunlardır.
Anlayışımıza göre hadîsimiz bu hakîkate işaret etmektedir.
Burada bilvesîle şu gerçeği de açıklamakta fayda vardır:
İslâm Dîni’ne göre bilgi; Allah’ı tanıtan, insana kul olduğunu, kulluk denemesine tabi kılındığını öğreten, ilâhi
emir ve yasakları ve nasıl uygulanacaklarını bildiren, Âhiret’i gayeleştiren ve de insanın yararlanabileceği yer
yüzü nimetlerinden faydalanmasını sağlayan gerçekler bütündür. Evet insan için mutluluk sebebi olacak bilgi
budur.
Bilgisini kötüye kullanan en şerli insandır
Muaz İbn-ü Cebel (r.a.) rivayet ediyor:
“Kâbe-i Muazzama’yı tavaf buyururlarken Allah’ın Resûlü ile karşılaştım ve sordum:
- Ya Resûlellah! En şerli insan kimdir?
Allah’ın Resûlü benim için önce:
- Allah’ım, onu bağışla! şeklinde duâ buyurdu ve sonra da öğütle birlikte böylece cevap verdi:
- Ya Muaz! Hayırlardan sor, şerlerden sorma.
İnsanların en şerlileri, yaşadıkları toplum içinde bilgilerini kötüye kullanan bilginlerdir.”3
Önce hayırlar öğrenilmelidir
Bu hadîs bize bir usûl öğretmekte ve bir de ölçü vermektedir:
a- Mü’minler öncelikle hayırları öğrenmeye çalışmalıdırlar. Bu daha kolay ve sonucu itibariyle de daha
verimli olandır.
Zira hayırlara kaynaklık yapan Hak belirlidir ve İslâm’dır. Şerlere kaynaklık yapan bâtıllar ise pek çoktur.
Bu sebeble öğrenilmeleri de güçtür. Kaldı ki insan şerleri öğrenmekle belki onlardan korunabilir. Ama bu
Hakça bir yaşayışa ermek değildir. Oysaki hayırları öğrenenler, onları yaşadıkları zaman hem Hakk’a ermiş
hem de şerlerden korunmuş olurlar.

b- Aslında Şerîat ve Tabîat ilimlerinin gereğini uygulayan âlimin kötüsü olmaz. Hadîsimizde sözü edilen
âlim; edindiği bilgilerden yararlanmayan, yararlandırmayan âlimdir.
Peygamber’imiz şöyle buyurur:
“Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak insan, bilgisi kendisine fayda sağlamayan âlimdir.”
“Bilgisinden sorulduğu halde onu gizleyip öğretmek istemeyen kimsenin ağzına kıyamet gününde ateşten
bir gem vurulur.”*
c- Şerli âlim ilmi insanlara yararlı olmak amacıyla ve şerîat çizgisi üzerinde kullanmayan âlimdir.
Allah’ın Resûlü bu gerçeği şöyle açıklar:
“Bir ilmi, âlimler arasına katılmak veya o bilgi aracılığıyla bilgisiz ve bilinçsiz insanlara karşı mücadele
vermek ya da insanların ilgisini kendisi üzerinde toplamak için tahsil eden kimseyi Allah Cehennem’e
sokar.”**
Şerli âlim, ilmin verilerini değil de zıtlarını uygulayarak kötüye örnek olan, doğrudan saptıran, ilme güveni
sarsan ve böylece topluma zarar veren âlimdir.
Alimin ölümü onarılmayacak bir gediğin açılmasıdır
İbn-ü Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
- Allah’ın Resûlü (s.a.v.) “Hakîkat bilgisinin kaldırılacağı zaman yaklaşıyor” buyurdu ve bu sözlerini üç defa
tekrarladı.
Hz. Peygamber’in bu açıklaması üzerine Zeyyad İbn-ü Lebîd isimli sahabî şöyle dedi:
- Anam babam size feda olsun Ya Resûlellah! Hakîkat bilgisi bizden nasıl alınabilir?
İşte (gerçeğin bilgisi olan) Allah’ın Kitabı Kur’ân-ı Kerîm… Biz onu okuduk (ve okuyoruz,) çocuklarımız da
çocuklarına okutturuyor.
- Ya Zeyyad! Be hey ömrü uzun olasıca adam! (Bu ne kısır görüş böyle!) Ben de seni Medineliler içinde bilgili
olanlardan biri olarak kabul ederdim.
İşte Yahûdiler (ve Hıristiyanlar!) Tevrat ve İncil Yahûdilerin (ve Hristiyanlar’ın) ellerinde değil mi?
Görüyorsun ki Tevrat ve İncil onlara bir fayda sağlamadı. (Sağlasaydı Tevrat ve İncil doğrultusunda yürürler,
Tevhid inancından sapmazlardı. Bana ve tebliğ ettiğim İslâm Dîni’ne de inanırlardı.)
(Ya Zeyyad!) Allah bilgiyi ortadan kaldırarak gidermez. (Doğru olduğuna inandığım) anlayışıma göre ilim
adamlarını (tarafına çekerek) giderir.
Bana îman eden bu ümmet topluluğunda her bir âlimin (ölümle hayattan çekilip) gitmesi İslâm (Toplum
yapısında onarılamayacak bir gediğin… hem) de Kıyamet Günü’ne kadar onarılamayacak bir gediğin
açılmasıdır.”4

a- Peygamber’imizin “Hakîkat bilgisinin kaldırılacağı zaman yaklaşıyor” şeklindeki açıklaması izafidir. Bu
sebeble yaklaşan zaman yüz yıl da, bin yıl da, iki bin yıl da olabilir.
b- Hakîkat bilgisinin kaldırılması O’na kaynaklık yapan Kur’ân ve Sünnet’in ortadan kalkması, basımlarının
yapılmaması değildir.
Devrimizde olduğu gibi her bir müslümanın evinde bir Kur’ân-ı Kerîm bulunabilir. Kur’ân-ı Kerîm’in
milyonlarca basılır olması hakîkat bilgisinin mevcudiyetine delalet etmez.

Hakîkat bilgisinin var kabul edilebilmesi için kafaları ve kalpleri hakîkat bilgisi ile dolmuş yeter sayıda
gerçek İslâm âlimlerinin olması; Onların hakîkat ölçülerine göre yaşaması ve de sürekli bir öğretimle
insanları aydınlatması lazımdır. Zira İslâmî Hayat, görevlerini yapan İslâm âlimlerinin cemiyetinde olur.
İslâm ülkelerinin asırlardır çözüm bekleyen problemi, yaşama ve kalkınma programlarını Kur’ân ve Sünnet
kaynaklarından çıkararak topluma sunacak İslâm âlimlerinin yetiştirilmesi değil midir?
İlmin yasaklanması haramdır
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü sahabîlerine sordu:
- Yasaklanması halâl; meşrû olmayan (nedir?) Hangi iştir?
Bu soruya muhatap olan mü’minlerden biri –tuzdur-, diğeri –ateştir- cevabını verdi. Onlar (beklenen cevabı)
vermekten aciz kalınca Allah’ın Resûlü şu açıklamada bulundu:
- Yasaklanması halâl olmayan ilimdir. Onun (öğretilip-öğrenilmesinin, neşredilip-yayınlanmasının)
engellenmesi haramdır.”

Ölçümüz Takva ve Ahlâktır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“İşte âhiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenlere
veririz. Hayırlı âkıbet, takva sahiplerinindir.”*
KasasSuresi âyet 83
En değerli insan takva sahibidir
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Sahâbîler tarafından Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) soruldu:
- İnsanların hangisi daha değerlidir? (Ya Resûlellah!)
- Allah katında onların en değerlisi en çok takva sahibi olanıdır.”1
En hayırlı nimet güzel ahlâktır
Sahabîler Allah’ın Resûlü’ne sordular:
“- Ya Resûlellah! İnsana verilen (nimet)lerin en hayırlısı nedir?
(Ahlâkın en yükseğini örneklendiren) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Güzel ahlâktır.”2
Bana en yakın olanlar müttekilerdir
Muaz İbn-ü Cebel’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü Muaz’ı Yemen’e (Vali tayin buyurup) gönderdiği zaman uğurlayıp ona öğüt vermek için
onunla beraber (Medine dışına kadar) çıktı.
Muaz binek üzerindeydi. Alah’ın Resûlü de bineğin yanında yürüyordu.
Ayrılacakları zaman Allah’ın Resûlü (Muaz’ı ağlatan şu sözleri) söyledi:
- Ya Muaz! Yaşadığım bu seneden sonra benimle bir daha buluşup (beni göremeyebilirsin.) Umulur ki
mescidime uğrar, kabrimi (ziyaret edersin.)
(Bu hicranlı ifadelere muhatap olan) Muaz Allah’ın Resûlü’nden ayrılmanın elemi ile hüngür hüngür ağladı.
Allah’ın Resûlü daha sonra döndü, yüzünü Medine’ye doğru çevirdi ve (Kıyamete kadar yankılanacak şu
gerçeği) açıkladı:
- Kim olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar bana en yakın olan insanlar takva sahipleridir.3

Takva ve güzel ahlâk Cennet’e götürür
Ebû Hureyre’den… (r.a.)
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) soruldu:
- İnsanları Cennet’e sokan daha çok (hangi amellerdir Ya Resûlellah?)
Şöyle buyurdu:
- Allah’a (karşı) takva ve güzel ahlâktır.”4

Takva nedir?
Hayatı ve insanları değerlendirmekte bir mü’minle bir gayr-i müslim ve bir materyalist arasında ne fark
vardır?
Fark pek büyüktür. Zira mü’min Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre değerlendirme yapan veya yapması gereken
insandır.
İslâm Dîni’nin Kur’ân ve Sünnet yasalarıyla getirdiği ana ölçüler takva ve güzel ahlâktır.
Takva: Allah’ın ve Peygamber’i Muhammed’in (s.a.v.) emirleri ve yasaklarına bağlılıktır. Bu sebeble ahlâkı
da takvanın içine, alabiliriz.
Mütteki de takva sahibi olan insandır.
İnsanları takva ölçülerine göre değerlendirmeyen insan gerçek mü’min olamaz.
a- Sırtında yük taşıyarak nafakasını temin eden takva sahibi bir hamal mı, yoksa ilâhî faiz yasağını çiğneyerek
toplumun kanını emen bir banker mi?
b- Muttakî (Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına bağlı) bir kasaba memuru mu, yoksa kulluk
nedir bilmeyen üst derecede bir yönetici mi?
Hangileri daha üstündür?
Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu suallere, ilkler daha üstündür cevabını veremeyen mü’minin inancının
toplum hayatında bir değeri yoktur. Ama olmalıdır. Peygamber’imiz şöyle buyurmaktadır:
“Îman varsayımlarla ve süslenmelerle gerçekleşmez. O ancak kalpte kökleşmesiyle ve yaşayışın da onu
doğrulamasıyla vücut bulur.”*
Bu bölümde yer alan hadîsleri ve benzerlerini sunulan bu özet bilginin ışığı altında anlamaya çalışmalıdır.
Allah’ı hatırlatan kişiler hayırlılarınızdır
Esma Bint-i Yezid (R.) Allah’ın Resulü’nün (S.) (sahâbîlerine) şöyle buyurduğunu bizzat işittiğini rivayet
ediyor:
“Size (Allah katında)en değerli olanlarınızı bildireyim mi?
- Evet (bildirmeni isteriz) Ya Resulellah!
- Sizin en değerlileriniz (insanlar tarafından)görüldükleri zaman şanı yüce Allah’ın hatırlandığı kişilerdir.”5
Dindar ve ahlâklı kişi daha hayırlıdır
Sehl İbn-ü Sa’d (r.a.) rivayet ediyor:

“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (bir sahâbî ile birlikte) oturuyorken yanlarından bir adam geçti.
Hz. Peygamber kendisiyle beraber oturan sahâbîye sordu:
- Bu geçen kişi hakkında ne dersiniz?
- Ya Resûlellah! Bu zat sosyal konumu etkin olan kişilerden biridir. Diyebilirim ki o, bir kadını eş olarak
almak istese evlenebilir, aracılık yapsa (görüşü benimsenip,) sözü dinlenir.
Hz. Peygamber (bir süre) konuşmadı. Derken az sonra yanlarından bir kişi daha geçince Allah’ın Resûlü
(aynı şekilde) sordu:
- Ya bu kişi hakkında görüşünüz nedir?
- Vallahi Ya Resûlellah! Bu adam müslümanların fakirlerinden (ve cemiyetimizdeki sıra adamlardan) biridir.
Bir kadının nikâhına talip olsa kabul göreceğini, aracı olup söz söylese görüşünün benimsenip sözünün
dinleneceğini sanmam.
(Bu cevaptan) sonra Allah’ın Resulü (S.)şöyle buyurdu:
- İkinci olarak geçen kişi (îmanı, güzel amelleri, ahlâkı ve duâları sayesinde) ilk olarak geçen kişi gibi dünya
dolusu insandan daha hayırlıdır.”6
Dindar ve ahlâklı kişiyi evlendirin
Ebu Hatim El-Müzenî (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Size dînî inançları ve ahlâkî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir kişi gelir de (velisi olduğunuz
kızınız veya kız kardeşiniz gibi bir kadınla evlenmek isterse) onu evlendirin.
Eğer böyle yapmazsanız bu tutumunuz yaşadığınız cemiyette fitne ve fesada; (sosyal çalkantılara ve içinden
çıkılmaz düzensizliklere) sebeb olur.
Ashâb-ı Kirâm sordular:
- Ya Resûlellah! Evliliğe istekli olan bu kişi fakir ve asaletsiz ise ne buyurursunuz?
Hz. Peygamber (bu sual karşısında aynı sözlerle şöyle) buyurdu:
- Size dini inançları ve ahlâkî yaşayışı bakımından olumlu bulduğunuz bir kişi gelir de velisi (olduğunuz
kızınız veya kız kardeşiniz gibi bir kadınla evlenmek isterse) onu evlendirin.”7
Hayrı tercih etmeyen şerre yönelir
Dînî inançları ve ahlâki yaşayışı bakımından beğenilen bir kişinin talebinin kabul olunmaması soyluluğa,
güzelliğe, paraya ve mevkiye ilgi duyulacağının delilidir.
İnsan soyunu değiştirip soylu olamayacağına ve fizik yapısını da değiştiremeyeceğine göre para ve mevki ana
kriterler olacaktır.
Para ve mevkiin geçer akçeler olacağı toplumda pek tabîdir ki bunları elde etmek için gerekirse kutsal ve
ahlâkî değerler çiğnenecek, ihtiraslar yarışacak, entrikalar çevrilecek ve de kan dökülecektir.
Sonuçta pek çok inançsız ve ahlâksız aşağılık adam da cemiyetin siyasî ve ekonomik güçlerine hakim
olacaktır.
İşte böyle bir toplumda fitne ve fesat gelişmez, toplum çıkmaza girmez, felaketler ard arda gelmez mi?

Siz Allah’ın şahitlerisiniz
Enes İbn-ü Malik (r.a.) anlatıyor:
“(Günün birinde) Hz. Peygamber’in yanından bir cenaze ile geçtiler.
Sahabîler onu ‘hayırlı bir cemiyet insanıydı’ diyerek övdüler.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) “Gerekli oldu” buyurdu. Sonra diğer bir cenaze ile daha geçtiler. Sahâbîler onu dacemiyete zararlı bir kişi- olduğunu ifade ederek yerdiler.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (aynı şekilde) “Gerekli oldu” buyurdu.
Hz. Ömer sordu:
- (Ya Resulûllah!) Haklarındaki görüşlerimizi açıkladığımızda her bir cenaze için “Gerekli oldu”
buyurdunuz. Ne, gerekli oldu?”
- (Ya Ömer!) İlkini hayırla andınız. (toplumun sevgisini kazandığı için) ona Cennet gerekli oldu; (Cennet’e
girmeyi hak etti).
İkincisinin fenalığında birleştiniz. (Toplumun nefretini kazandığı için) ona da Cehennem gerekli oldu.
(Allah’ın Resûlü (s.a.v.) daha sonra sözlerini sahâbîler topluluğuna yönelterek şöyle buyurdu:)
- (Ey Mü’minler!) Sizler yer yüzünde Allah’ın şâhitleri (ve değer ölçüleri)siniz.”8

Güvenilir Olmak Îmanın Gereğidir

Allah’ın Kitabı’ndan:
“(Haklara tecavüz ettikleri için güvenilir olmaktan çıkmış) zalimlere meyletmeyin. Sonra size ateş
dokunur. Allah’tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra azabtan kurtulamazsınız.”
Hud Suresi âyet 113
Müslüman olmak güvenilir olmaktır
Amr İbn-ü Abese’den… (r.a.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! İslâm nedir? (açıklar mısınız?)
- İslâm; kalbinin (bütünüyle) Allah’a yönelmesi, dilinden ve elinden (zarar gelmeyeceği hususunda)
müslümanların güvencede olmasıdır.1
Bu hadîs gerçek müslüman olabilmek için güvenilir insan olmak gerektiğini açıklamaktadır.
Bu bölümdeki diğer hadîsler de güvenilir insan olmanın İslâm Dîni’ndeki önemini açıklamakta, hayırlılardan
olabilmek, fazîletlere erebilmek ve Cennet’e girebilmek için güvenilir insan olmak lüzumunu vurgulamaktadır.
En faziletli müslüman güvenilir olandır
Ebu Musa (r.a.) anlatıyor:
“(Biz sahâbîler) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sorduk:
- Ey Allah’ın Resûlü, en fazîletli müslüman kimdir?
Şöyle buyurdu:
- (En fazîletli müslüman) mü’minlerin (ırzları, malları ve canları hususunda) sözleri, (yazıları) ve
eylemlerinden zarar görmedikleri (ve de kendisine güven duydukları) kişidir.”2
En kötüleriniz güven duyulmayanlarınızdır
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) oturup sohbet etmekte olan bir sahâbî topluluğu arasına katılarak şöyle buyurdu:
- En iyinizi en kötünüzden ayırarak size tanıtayım mı?
Sahâbîler sükût ettiler. Allah’ın Resûlü sözlerini üç defa tekrarlayınca bir sahâbî şöyle dedi:
- Evet, en iyimizi en kötümüzden ayırarak bize tanıt Ya Resûllellah!
- En iyiniz yararı umulan ve zarar gelmeyeceği hususunda kendisine güven duyulanınızdır.

En kötünüz ise faydası umulmayan ve zararından emin olunmayanınızdır.” (3)
Zarar vermemek de bir ibâdettir

Ebu Zer (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- Ya Resûlellah! (Tavsiye buyurduğunuz) amellerin bir kısmını yapmaktan aciz olursam, ne yapmamı emir
buyurursunuz?
Şu öğüdü verdi:
- İnsanlara zarar vermemeye çalışırsın. Bu da nefsin için yaptığın bir hayır olur.”4
Zarara zararla karşılık vermek caiz değildir
Aşağıda sunacağımız hadîslerde görüleceği üzere Allah’ın Resûlü insanlara zarar verilmemesi hususunda son
derece müessir uyarılarda bulunmuş, âhiret azabıyla korkutmuştur.
“ İslâm’da zarar vermek veya zarara zararla karşılık vermek yoktur.”
“Mü’mine zarar veren ve onu aldatan lanete uğramıştır.”
“Her zarar veren ve üzen kişi (cezasını çekmek üzere) Cehennemdedir.”*
Zarar verici olmanın sorumluluğunu idrak ederek nefsinin ihtiraslarını dizginleyen ve böylece zarar vermekten
kaçınan kişi güvenilir insan olmak vasfını koruduğundan hayra ermiş, âhiret için yatırım yapmış olur.
“Cuma Mesajları” isimli kitabımızdan yer alan “Zarar”la ilgili mesajı okumanızı tavsiye ederiz.
Cennetlikleri tanıyabilirsiniz
Ebu Züheyr Essekafi (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) “Benave” mıntıkasında bize hitap ederek şöyle buyurdu:
- Sizler, Cennetliklerle Cehennemlikleri ayırt edip hemen hemen tanıyabilirsiniz.
Ashâb-ı Kîram sordular:
- Hangi ölçüyle tanıyabiliriz, Ya Resûlellah?
- İyi ve kötü şehâdetlere (tanık olarak; gerçek mü’minlerin haklarında iyi şehâdette bulundukları kişilerin
Cennet’lik, kötü şehâdette bulundukları kimselerin de Cehennem’lik olduğunu bilerek tanıyabilirsiniz.) Zira
sizler birbirlerinize karşı Allah’ın şâhidlerisiniz.”5

Mü’min Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre değerlendirir
Birbirlerinin şâhidleri olan ve şehâdetleri Allah katında kabul görecek olan mü’minler, hayata Kur’ân ve
Sünnet ölçüleri açısından bakan ve bu ölçülere göre insanları değerlendiren gerçek mü’minlerdir.
Onlar ancak Allah’a ve Peygamber’ine itâat eden mü’minleri yürekten sevebilirler. Allah’ın ve
Peygamber’inin koyduğu yasaları çiğneyenleri sevemezler.

Hakiki mü’minlerin haklarında iyi şehâdette bulunacakları mü’minlerin ancak sevilebilen mü’minler olacağı
açıktır. Haklarında kötü tanıklıkta bulunacak olan mü’minlerin de ancak inancı zayıf, amelsiz kişiler olacağı
tabîidir.
Olumlu şehâdete sebeb olan sevgi ile olumsuzuna neden olan nefretimsi duyguların ise Allah’tan
kaynaklandığını Peygamber’imiz şöyle açıklıyor:
“Allah (îmanı ve îmanı doğrultusundaki yaşantısı sebebiyle) bir kulu sevdi mi, Cibril (isimli vahiy meleğini)
çağırır ve ona şöyle buyurur:
- Ben bu kulu seviyorum. Onu sen de sev.
Cibril bu kulu sever ve sema (meleklerine) şu bildiri de bulunur:
- Bu kulu Allah seviyor. Onu siz de sevin.
(Bu bildiriden) sonra gök sakinleri (melekler) onu severler. Sonra da (meleklerin saçtığı ilhamlarla) o kul için
yer yüzünde (mü’minlerin kalplerinde) sevgi yaratılır. (Böylece mü’minler o insanı severler.)
Allah, (işlediği sürekli günahlar sebebiyle) bir kuldan nefret ettiği zaman Cibril’i çağırır ve ona şöyle
buyurur:
- Ben bu kuldan nefret ediyorum. Ondan sen de nefret et.
Cibril de bu kuldan nefret eder. Sema meleklerine de şu bildiride bulunur:
- Gerçekten bu kuldan Allah nefret ediyor Ondan siz de nefret edin. Melekler de ondan nefret ederler. Sonra
da (meleklerin saçtığı nefret ilhamlarıyla) o kul için yer yüzünde; (mü’minlerin kalplerinde) nefret yaratılır.
(Böylece mü’minler o insanı sevmeyip nefret ederler.)”*
Açıklanan bu hakîkat sebebiyledir ki Peygamber’imiz “Sizler Cennetliklerle Cehennemlikleri hemen hemen
tanıyabilirsiniz.” buyurmuştur.

Güven duyulan kişi Cennet’e girer
Ebu Saîd El-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Helâl (kılınmış nimetleri helâl kılınmış yollardan kazanarak) yiyen, Allah’ın ve Peygamber’inin emirlerine
ve yasaklarına göre hayatını düzenleyerek yaşayan ve zarar gelmeyeceği hususunda insanlar tarafından
kendisine güven duyulan kişi (muhakkak) Cennet’e girer.
(Bu açıklamayı müjdeli bulan) bir sahâbî:
- Ya Resûlellah! Devrimiz insanları arasında bu vasıfları taşıyan pek çok insan vardır, dedi.
Hz. Peygamber (bu sözleri doğruladı ve gelecekle ilgili olarak da) şu açıklamayı yaptı:
- Evet, devrimiz insanları arasında çoktur. Bu gibiler benden sonraki asırlar döneminde de bulunacaktır.”6

Nefsin İçin İstediğini İnsanlar İçin de İste

Allah’ın Kitabı’ndan:
“İçinizden fazîlet ve mal sahipleri, akrabalara, fakirlere ve Allah yolunda hicret edenlere
yapageldikleri yardımları esirgemesinler, bağışlasınlar, müsamahalı davransınlar. Allah’ın sizi
affetmesini sevmez misiniz? Allah, “Gafûr’dur. Rahim’dir” bağışlaması ve merhameti boldur.”
Nur 22
Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev
Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (huzurunda bulunan sahâbîlere) buyururlar:
- Amel etmek veya tatbik edecek olana öğretmek için şu bilgileri benden kim öğrenip almak ister?
Bu hadîsi rivayet eden Ebû Hüreyre şöyle diyor:
- Ben (öğrenmek isterim) Ya Resûlellah! dedim (ve ortaya çıktım.)
Elimi tuttu ve beş madde halinde şu gerçekleri öğretti.
İslâm Dîni’nin yasaklarından kaçın, (yüklediği vazîfeleri yap,) en çok ibâdet edicilerden olursun,
(Meşrû çalışmana karşılık) Allah’ın sana verdiği nimetlere razı ol, (gözü tok, huzuru çok, kalbi) en zengin
insanlardan olursun.
Komşularına iyilik yapıp ikramda bulun, gerçek mü’min olursun,
Nefsin için sevdiğini, insanlar için de sev, tam bir müslüman olursun.
Çok gülüp-eğlenme. Zira çok gülüp-eğlenme kalbi(n manevî hayatını) öldürür.”1
Ölçüyü nefsinden al

Muaz İbn-ü Cebel’den… (r.a.)
Hz. Muaz, îmanın en yüksek derecesinden Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu.
O da şöyle buyurdu:
- Îmanın en yüksek derecesi Allah için sevmen, Allah için nefret duyman ve dilini Allah’ın zikri ile
görevlendirmendir.
- Ya Resûlellah! (Öğütlediğiniz amellerin yanısıra) ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?

- (Ya Muaz!) Nefsin için sevdiğini bütün insanlar için sevmeni, nefsin için arzu etmediğini onlar için de arzu
etmemeni tavsiye ederim.2

Nefsin için sevdiğini insanlar için sevebilmek Cennet’e götürür
Nefsin için sevdiğini diğer bütün insanlar için de sevmek insanın vasıflanabileceği pek yüce bir fazîlettir.
İslâm’ın sunduğu bu ölçü yıkıcı sözleri, davranışları ve işleri önleyecek, ihtilafları bitirecek ve insanların
kaynaşmalarına sebeb olacak mucizevî bir düstûrdur.
Aklın yüceliğini kavradığı bu düstûru kullanabilmek için hoş görü-adâlet ve fedakârlık gibi ahlâkî güzelliklere
ihtiyaç vardır.
Bu sebeble bu mukaddes ölçüyü sürekli bir şekilde ancak Allah’a ve Âhiret Hayat’ına îman eden insan
kullanabileceğinden İslâm Dîni bu ölçüyü öğütleyerek geçiştirmemiş, aşağıda sunacağımız hadîslerde görüleceği
üzere gerçek îmana erdirecek yol, Cennet’e götürecek güzergah kılmıştır.
“Sizden biriniz nefsi için istediğini mü’min kardeşi için istemedikçe (hakîki) mü’min olamaz.”*
“Sizden biriniz Cehennem’e uzak düşmeyi ve Cennet’e konulmayı isterse Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman
üzerinde ölmeye baksın. Bir de kendisine karşı yapılmasını sevdiği şeyleri diğer insanlara karşı sevip yapsın.”*
Peygamber’imiz daima bu ölçüyü kullanmayı sahâbîlerine öğretmiştir.
İnsanların elindekine göz dikme
Sa’d Oğlu Sehl’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) gelen bir sahâbî şöylece ricada bulundu:
- Ey Allah’ın elçisi! Yapacağım zaman Allah’ın da insanların da beni seveceği amelleri bana öğret(ir
misiniz?)
Hz. Peygamber şu öğüdü sundu:
- (Haramlardan kazanılanların azabı, helâl yollardan sağlananların da hesabı olacağını düşünerek) dünya
hayatında ihtiraslardan korun; (kalbini Allah’a yönelt. O’nun emirleri ve yasaklarını ölçü edin) ki Allah seni
sevsin.
İnsanların ellerindekine, (malları ve mevkilerine de) göz dikme ki insanlar da seni sevsin.3

Nimetin zevalini dileyen sevilmez
Hiçbir insan malları ve mevkilerine göz dikilmesini ve bu nimetlerin zevalini dileyen insanların bulunmasını
sevmez.
Nefisler için sevilmeyen bu durumun diğer insanlar için sevilmemesi mü’minin ana görevi olmalıdır.
Hadîsimiz insanların ellerindekilere karşı ihtiraslı olunmamasının onların sevgisine vesile olacağını açıklarken
nefsimiz için sevdiklerimizi diğer insanlar için sevmenin de onların sevgisine sebeb olacağını açıklamış
olmaktadır.
Cennet’e girmek istiyor musun?

Hz. Halid İbn-ü Abdullah (r.a.) babası yoluyla dedesinin şöyle anlattığını rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) bana sordu:
- Cennet’i seviyor musun?
- Evet, (Ya Resûlellah! Seviyorum.)
- O halde nefsin için sevdiğini mü’min kardeşlerin için de sev.”4

Merhamet

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah, onların yerine, kendisinin onları,
onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı merhametli kâfirlere karşı ise, güçlü, onurlu olan,
Allah yolunda cihâd eden ve kınayanın kınamasından korkmayan bir kavim getirir. İşte bu, Allah’ın
bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir.”*
MaideSuresi âyet 54
Bütün insanlara merhametle mükellefiz

Ebû Mûsel-eşârî (r.a.) Allah’ın Resûlü’nü (s.a.v.) şöylece öğüt verirken duyduğunu anlatıyor:
“- Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten îman etmiş olamazsınız. (Îman etmedikçe de Cennet’e
giremezsiniz.)
- Ya Resûlellah! Her birimiz (diğerimize) merhametlidir:
- Hayır sözünü ettiğim birinizin arkadaşına merhamet etmesi değildir. Genel olarak bütün insanlara
merhametli olmaktır.1
İnsanlara acımayana Allah merhamet etmez
Merhamet: Hak ve halk insanı kılan, insana mutluluk veren bir duygudur. Güzel söze, davranışa ve işe
yöneltecek yüce bir histir.
İslâm ahlâkının özü olan merhameti Rabbimiz şöylece emir buyurmaktadır:
“… Mü’minlere (şefkat) kanadını ger.”*
Mevlâmız, Maide Sûresinin 54. ve Fetih Sûresinin 29. âyetinde gerçek mü’minleri birbirlerine karşı
merhametli insanlar olarak da vasıflandırmaktadır.
Peygamber’imiz ise merhametli olmanın önemini şu hadîsleriyle açıklamaktadır:
“İnsanlara acımayana Allah merhamet etmez.”
“Küçüğümüze acımayan ve büyüğümüze saygı duymayan kişi biz(im yolumuzu izleyenler)den değildir.”**
İslâm Dîni’nin emir buyurduğu ve vasıflanılmasını öğütlediği merhamet, duyulmakla yetinilen bir iç duygusu
değildir.

Merhamet Nedir?
Merhamet; Kur’ân ve Sünnet’te mü’minlerin birbirlerine karşı yapmaları vecîbe şeklinde veya tavsiye tarzında
teklif olunan maddî ve manevî bütün yardımlaşma görevlerini içine alan bir ahlâkî yükümlülüktür.
Merhametin gereği olarak yapılması zarûrî olanları şöylece özetleyebiliriz:
a- Müslümanın müslüman üzerindeki hakları olan altı görevi yapmak;
Selâm vermek, davete icabet etmek, hastalıkta ziyaret etmek, istişarede bulunduğu zaman doğru olanı
söylemek, aksırdığı ve elhamdülillah dedi zaman “Allah sana merhamet etsin” duâsında bulunmak, ölüm
halinde cenazesine katılmak;
b- Mü’minlerin maddî sıkıntılarını gidermeye, manevî problemlerini çözmeye çalışmak.
c- Sevinç ve kederlerini paylaşmak,
d- Onları sevmek; nefsimiz için istediğimizi onlar için de istemek;
e- Mü’minleri korkutup zarar vermemek ve onlara gıyaplarında duâ etmek.
Bunlar ve benzerleri müslümanlara karşı merhamet görevlerimizdir.
Hadîsimizin işaret buyurduğu önemli bir hususa da şöylece açıklık getirelim.
Kişi bu merhamet görevlerini yalnız sürekli münasebetler içinde bulunduğu dostlarına, “İhvan” olarak kabul
ettiği veya bağlı bulunduğu ekolün mensubu olarak gördüğü mü’minlere tahsis etmemelidir. Bütün mü’minlere
karşı merhametli olmaya çalışmalıdır.
Hadîsimiz “genel olarak bütün insanlara karşı merhametli olmak” vazîfesini yüklediği için mü’minlere karşı
merhametli olmakla da yetinmemeli, yaratandan ötürü bütün insanlara karşı merhametli olmak gayretini
gütmelidir.
Zira mü’min olduğumuz için bize düşmanlık yapmayan, inançlarımıza göre yaşamamıza engel olmaya
çalışmayan ve bize egemen olup ezmek amacını gütmeyen insanlara karşı iyilik-perver ve adâletli davranarak
merhamet göstermemizde Allah’ın sevgisi ve âhiret mükafatı vardır.
Mümtehine Sûresi âyet 8:
“Sizinle dîn husûsunda muharebe etmemiş ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve
adâletle muamele etmekten Allah sizi men etmez. (Bilakis) Allah adâlet yapanları sever.”
Allah’ın rahmetini daraltmamalı
Hz. Cündüp’ten… (r.a.)
(Taşradan Medine’ye) bir Arabî geldi. Devesini çökertti ve onu bağladı. Sonra da mescide girdi. Hz.
Peygamber’in arkasında (cemâat olarak) namaz kıldı.
Allah’ın Resûlü (namazı bitirip) selâm verince devesinin yanına geldi, deveyi kaldırıp bindi ve yüksek sesle
şöyle duâ etti:
- Allah’ım! Bana ve Muhammed’e merhamet et. Bize olan merhametine hiç kimseyi ortak kılma.
(Hz. Peygamber bu adamın duâsını işitince ona, “Allah’ın geniş rahmetini daralttın.” şeklinde uyarıda bulundu
ve sonra da sahâbîlere yönelip) şöyle buyurdu:
- Ne dersiniz? Bu adam mı daha cahildir yoksa devesi mi? Adamın nasıl duâ ettiğini duymadınız mı yoksa?
Sahâbîler de:

- Evet, (evet duyduk Ya Resûlellah!) dediler.2
Allah’ı rahmetiyle sevdiriniz
Peygamber’imiz bir hadîslerinde,“Allah’ı kullarına sevdiriniz ki, Allah’da sizi sevsin” buyurmuştur.
Allah’ı kullarına sevdirmenin en müessir usûlü, O’nun merhametinin enginliğini, bağışlayıcılığının
sonsuzluğunu dile getirerek insanların ümitlerini artırmaktır.
Konuşmalarımızda ve hadîsimizdeki sahâbî gibi duâlarımızda Allah’ın rahmetini şahsımıza ve de belirli
kişilere ve topluluklara tahsis edip diğer insanların merhamet olunmamasını dilemek Allah’ın vasi (geniş)
rahmetini daraltmaktır ve hatadır.
Bu, mühim bir hata olduğu içindir ki Peygamber’imiz mezkûr sahâbîyi gıyabında eleştirmiştir.
Bazı İslâm âlimleri bu hadîsten Allah’ın kullarına merhamet ederek nimetlerini artırmasını istemeyenlerin
arkalarından söz söylenebileceğinin caiz olacağı hükmünü çıkarıyorlar.
Göz ağlar ve kalp hüzünlenir
Enes İbn-ü Malik’ten… (r.a.)
Allah’ın Resûlü ile (oğlu İbrahim’in süt anasının kocası) Ebû Seyf’in (evine) geldik.
İbrahim’i (kucağına) aldı. Onu öpüp-kokladı.
Bu gelişimizden bir süre sonra Ebû Seyf’in evine geldiğimizde İbrahim can çekişiyordu.
Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) gözleri doldu; yaşları akmaya başladı.
(Hz. Peygamber’in ağlamasına şâhid olan) Abdurrahman İbn-ü Avf şöyle deyiverdi:
- (Diğer insanlar gibi) siz de mi ağlıyorsunuz? Ya Resûlellah!
Avf’ın bu sözleri üzerine Allah’ın Resûlü (s.a.v.):
- Bu göz yaşları bir acımadır, buyurdu ve sözlerini şöylece sürdürdü:
- Göz ağlar, kalp hüzünlenir, (bu kaçınılmazdır.)
Ne var ki biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyler (ilâhî takdire boyun eğer)iz.
(Sonra da oğlu İbrahim’e yönelik olarak şöyle dedi:)
Biz senin ayrılığınla elemliyiz Ya İbrahim!3
Devenden ötürü Allah’tan korkmuyor musun?
Ebu Cafer İbn-ü Abdullah (r.a.) şöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’nin yerlisi olan mü’minlerden birinin bahçesine girdi. Bahçe içinde bir deve
vardı. Deve, Allah’ın Resûlü’nü (s.a.v.) görünce inlemeye başladı. Gözleri yaşardı.
Allah’ın Resûlü (kendisine sızlanan) bu devenin yanına geldi. Hörgücünü ve kulak arkalarını şefkatle okşadı.
Devenin iniltisi kesildi.
(Hayvanın şikâyetini kavrayan) Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (çevresindekilere) sordu:
- Bu devenin sahibi kimdir?
Bir genç Ensarî geldi ve:

- Benim Ya Resûlellah! dedi.
Allah’ın Resûlü (bu gence yönelerek şöylece) serzenişte bulundu:
- Allah’ın sana ihsan buyurduğu bu hayvanın haklarını çiğnemekten ötürü Allah’(ın azabına uğramak)tan
korkmuyor musun?
Bak, hayvancağız kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikâyet ediyor.”4

İnsan hakkını yiyenin hasmı Allah’tır
Hayvanları yorarcasına çalıştırıp onları yeterince doyurmamak uğratacağı cezadan ötürü Allah’tan korkulması
gereken günahlar olursa, ya insanları yorarcasına çalıştırıp emeklerinin karşılığı olan ücreti vermemek ve böylece
zarûri ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olmak günahlarına ne demeli!
Doğrusu, bir şey söylememeli. Fakat Yaratan’ı dinlemelidir.
Bir Hadîs-i kudside Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Kıyamet Günü’nde ben üç kişinin hasmıyım. Her kime de hasım olursam O Gün’de ona tam bir hasımlık
yaparım.
Benim adıma (and içerek garanti) verip de sonra zulme sapanın,
Hür bir insanı (köle diyerek) satıp da parasını yiyenin (ve bir de;)
Bir işçi tutan fakat vereceği ücretin karşılığı olan emeği ondan tam olarak aldığı halde ona emeğinin karşılığı
olan ücreti tam olarak vermeyenin.”*
Yavrularını alarak bu kuşa kim acı verdi?
Abdullah İbn-ü Amr (r.a.) anlatıyor:
“Askerî bir seferde Allah’ın Resûlü ile beraberdik. (Bir ara konakladık. Zarurî) bir ihtiyacımı gidermek için
konaklama yerinden ayrıldım. (Yuvasında) bir serçe kuşu gördüm. Yanında iki de yavrusu vardı. Yavrularını
aldım (ve arkadaşlarımın) yanına döndüm.
(Yavrularını aldığım için) serçecik geldi de (çevremde) kanat çırpmaya başladı. (Bu durumu izleyen) Allah’ın
Resûlü (s.a.v.) geldi ve şöyle buyurdu:
- Yavrularını alarak bu kuşa kim acı verdi? Veriniz ona yavrularını.”5
Hayvanları yakmayın
(Askerî seferlerimizden biri sırasında bir karınca yuvasını yaktık.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) yaktığımız karınca yuvasını görünce sordu:
- Kim yaktı bu yuvayı?
- (Yakan sahâbîler olarak) Biz (yaktık Ya Resûlellah!) dedik.
(Bu cevabımız üzerine şöyle) buyurdu:
- Ateşle ancak ateşi yaratıp yakıcı kılan Allah azablandırabilir. (Bir daha canlıları yakmaya kalkmayınız.)6
Ateşle ancak Allah azablandırabilir

Hayvanların ateşle yakılmasını yasaklayan İslâm Dîni, savaş sırasında da olsa insanların ateşle işkence
olunması ve öldürülmesini haram kılmıştır.
Allah’ın Resûlü görevlendirdiği bir askerî müfrezeye Kureyş’ten iki kişinin adlarını vererek yakalandıklarında
ateşte yakılarak öldürülmelerini emretti. Ancak müfreze Medine’den ayrılırken Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
“- Ben size şu şu kişilerin yakılarak öldürülmesini emretmiştim. Ateşle ancak Allah azablandırabilir. Onları
bulduğunuz yerde (silahla) öldürünüz.”*
Canlı varlığa acımada sevab vardır
Ebû Hüreyre’den… (r.a.)
(Bir sohbetleri sırasında) Allah’ın Resûlü şu olayı anlattı:
Adamın biri yolda giderken çok susadı. Bu sırada bir kuyu buldu. Kuyuya indi ve su içti. Sonra da kuyudan
çıktı. Kuyu başından ayrılacağı zaman bir de ne görsün! Bir köpek susuzluktan dilini salmış, toprağı eşeliyor.
Adamcağız (kendi kendine) söylendi:
- Benim çok susadığım gibi bu köpek de pek susamış.
Köpeğin durumunu kavramakla yetinmeyen adamcağız kuyuya indi, ayakkabısını su doldurdu ve onu dişleri
ile tutarak (kuyudan çıktı.) Köpeğin susuzluğunu giderdi.
İşte onun bu amelini Allah kabul buyurdu da onu bağışladı.
(Allah’ın Resûlü anlatımını bitirince sahabîler) sordular:
- Ya Resûlellah! Hayvanlara (merhamette, onlara yedirip içirmede) bize sevab var mıdır?
- Evet, ciğeri yaşlı; can taşıyan her bir varlığa (acımada size) sevab vardır.
Peygamber’imiz, -kaybolup da benim arazime giren deveye su içirmemden dolayı bana sevab var mıdır?şeklinde bir soru yönelten Hz. Suraka’ya da aynı şekilde cevap vermiş;
- Can taşıyan her bir varlığa acımada size sevab vardır, buyurmuştur.7

Sözün Güzelini Söylemek

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Öldükten sonra geriye zayıf çocuklar bıraktıkları zaman, onlara bir kötülük gelmesinden
korkanlar, başkaları için de öylece korksunlar. Allah’ın buyruklarına sakınsınlar ve doğru söz
söylesinler.”*
Nisa Suresi âyet 9
Selâm ve güzel konuşmak mutluluk vesilesidir

Ebû Şüreyh (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) ricada bulundum.
- Ya Resûlellah! Beni Cennet’e götürecek bir ameli bana öğret(ir misiniz?)
Şu öğütleri verdi:
(Cennet’e götürecek amel Allah tarafından bağışlanmaktır). Bağışlanmanın sebebleri de bolca selâm vermek
ve güzel konuşmaktır.”1
Güzel sözle mükellefiz
Görüştüğümüz bütün insanlarla güleç bir yüzle güzel güzel konuşmak İslâmî bir görevimizdir. Çünkü
Rabbimiz sözün güzelini konuşmamızı emir buyurmuştur:
“(Ey Peygamber!) Kullarıma söyle; sözün en güzelini söylesinler.”*
Güzel söz söylemekle mükellef kılınan biz mü’minler, bu vazîfemizi yapabilmek için hangi sözlerin güzellik
vasfını taşıdığını bilmek mecburiyetindeyiz. Bilmek mecburiyetindeyiz, çünkü güzel söz söylemek bizi Hakk’a ve
halka sevdirecek, dünya ve âhiret hayatımızı mutlu kılacak çok mühim bir ameldir. Güzellik vasfını taşımayan
söz söylemek de şüphesiz bizi sevimsizleştirecek veya türüne göre bizi azaba sürükleyecek büyük bir günahtır.
Güzel söz; doğru, faydalı, sevdirici ve muhatabın seviyesine uygun ve yeterince söylenmiş olan sözdür.
Mevzumuzla alakalı Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre tesbit ettiğimiz bu vasıfları ana çizgileri ile göstererek
“güzel sözü” tanıtmaya çalışalım.
a- Güzel söz doğru olan sözdür
Doğru söz güzel söz olduğu içindir ki Rabbimiz sözün doğrusunu söylememizi şöylece emretmiştir.

“Ey îman edenler! Allah’ın emir ve yasaklarına muhalefet etmekten sakının. Doğru söz söyleyin ki Allah
işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın…”2
Yüce Peygamber’imiz de “Acı da olsa sözün ancak doğru olanını söyle”3 öğüdünü vermiştir.
b- Güzel söz faydalı olan sözdür
Faydalı söz ise öğretici, yarar sağlayıcı, Hakk’a götürücü, Bâtıl’lardan sakındırıcı ve ibret verici sözdür.
Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırdır. Hayır oldukça da söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamber’imiz
şöylece öğüt vermiştir:
“Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin, ya da konuşmasın.”4
c- Güzel söz sevdirici ve sevindirici olan sözdür
Müjde vasfını taşıyan, kaba bir tebliğ tavrıyla değil de ince bir telkin edasıyla şefkatle söylenen her sevdirici
ve sevindirici söz pek tabîî ki güzeldir.
Bizleri bu güzelliğe erdirmek içindir ki Peygamber’imiz şöyle buyurmuşlardır:
“(Nerede olursanız olunuz, kiminle konuşursanız konuşunuz) sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız,
zorlaştırmayınız.”5 Zira:
“(Sözle) mü’min kardeşinin kalbine sevinç vermen bağışlanma sebeblerinden biridir.”6
“Sevdirici ve sevindirici tatlı bir çift söz (muhataba verilmiş) bir sadakadır.”7
Evet, tatlı bir çift söz Kur’ân açıklamasına göre ardından başa kakılan maddî bir sadakadan daha hayırlıdır.
d- Güzel söz muhatabın seviyesine uygun olan sözdür
Bu tür söz şüphesiz güzeldir. Muhatap tarafından anlaşılmayan, kavranılmayan sözün doğruluğunun,
faydalılığının ve de sevdiriciliğinin bir anlamı olmaz ki güzel olabilsin.
Bunun içindir ki, Peygamber’imiz koyduğu şu ölçülerle bize güzelliğin yolunu açmıştır.
“İnsanlarla akli seviyelerine göre konuşmakla emrolunduk.”8
“İnsanlarla anlayacakları şekilde konuşun. Siz Allah’ın ve Peygamber’inin yalanlanmasını ister misiniz!”9
e- Güzel söz yeterince söylenen sözdür
Muhatabın seviyesine uygunluğu sözün güzelliği olduğu gibi anlaşılamayacak kadar kısa, usanç verecek kadar
uzun olmaması da güzelliğidir.
Hususiyle çok söz hatadan beri kalmayacağı için uzunluğu nispetinde çirkinleşir ve sebeb-i azab olur.
Bu gerçeği bildirmek içindir ki Peygamber’imiz şöyle buyurmuştur:
“Allah’ı zikir, Hakk’a çağrı ve bâtıldan sakındırma vasfını taşımayan bütün sözler insanın hiç şüphesiz lehine
değil, aleyhinedir.”10
“(O halde) Allah’ı anmaksızın sözü çok uzatarak çirkinleştirmeyin. Zira Allah’ı anmaksızın çokça konuşma
kalp katılığına sebebtir. Allah’a en uzak olan insanlar ise katı kalpli insanlardır.”11
Yukarıda açıklanan vasıfların yanı sıra güzel sözün sunilikten arınmış söz olduğuna da işaret edelim.

Hz. Peygamber doğru sözlülükle sevilir
İbn-i Ebi Kurad (r.a.) anlatıyor:
“Bir gün Allah’ın Resûlü (s.a.v.) abdest alıyorken etrafındaki sahâbîleri abdest (azalarından dökülen) suyu
(alıp bereketlenmek için kendi vücutlarına) sürmeye başladılar.
Hz. Peygamber onlara:
- Böyle yapmanızı gerektiren nedir? buyurdu. Onlar da:
- Allah’ı ve O’nun Peygamber’ini sevmiş olmak, dediler.
Bu cevapları üzerine Hz. Peygamber şu açıklamayı yaptı:
- Allah’ı ve Peygamber’ini sevmek veya Allah ve Peygamber’i tarafından sevilmekten ötürü mutluluk duyacak
kişinin konuştuğu zaman sözü dosdoğru olsun. Kendisine (sır, vazîfe veya eşya gibi bir) emanet bırakıldığı zaman
emanetini (korusun ve sahibine) versin. Bir de çevresindeki komşuları; dostları ve arkadaşlarına (gücü
nisbetinde) ikramda bulunsun.
(Zira Allah ve O’nun Resûlü gerçek mânâda ancak bu şekilde yani; emirleri ve tavsiyelerine uyularak
sevilir.)”12
Sadakaların en değerlisi dil sadakasıdır
Semüretü b. Cündüp (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü; dilin sadakasından daha üstün hiçbir sadaka yoktur, buyurdu. Semüretü b. Cündüb de
sordu:
- Dilin sadakası nasıl en üstün sadaka olur Ya Resûlellah?
Allah’ın Resûlü açıkladı:
- Şöyle olur. Dil aracılığı ile bir müslümana fayda sağlanır. Diğer bir müslüman’dan da çirkinlik giderilir.
Kaldı ki dil aracılığıyla kan dökülmesi önlenir.”13
Hiç bir varlığa sövme
Câbir b. Süleym (r.a.) anlatıyor:
“(Hz. Peygamber’i henüz tanımıyordum.)
Çevresindekilerin ilgisini çeken, söylediği her sözü mutlaka kabul edilen ve gereği yapılan bir adam gördüm
ve sordum.
(Sevgi ve hürmet gören) bu zat kimdir?
“Allah’ın Resûlü’dür,” cevabını verdiler. Yanına yaklaştım ve ard arda iki defa (Aleykes-Selâm) Ya
Resûlellah! dedim.
(Bana döndü ve şöyle) buyurdu:
- Aleykes-Selâm şeklinde selâm verme. Zira bu tür selâm (şairlerin) ölülere selâm veriş şeklidir. Sen
(Esselâmü Aleyke) diyerek selâm ver.
(Cabir anlatımını şöylece sürdürüyor.)
O’na (s.a.v.) sordum:

- Sen (gerçekten) Allah’ın Resûlü müsün?
- Evet, ben Allah’ın Resûlü’yüm. Bir zarara uğrasan ve ben duâ etsem zararını giderecek, bir kıtlık yılı seni
bunaltsa ve ben yalvarsam toprağa senin için mahsul bitirecek, bir çölde bineğin kaybolsa ve ben de niyazda
bulunsam bineğini sana geri gönderecek olan Allah’ın Resûlü’yüm.
- Ya Resûlellah, bana öğüt verseniz.
- Hiç kimseye (ve varlığa) sövme.
Cabir diyor ki; bu öğüdü aldıktan sonra hür olsun, köle olsun hiçbir kimseye sövmedim. Deve ve koyun (gibi
hiçbir hayvana da küfretmedim.)
(Allah’ın Resûlü öğüdüne devamla buyurdu:)
- Bir mü’min kardeşinle güler yüzle konuşman şeklinde de olsa hiçbir iyi söz ve davranışı küçümseme. Zira
güler yüzle konuşmak iyi olan amellerdendir.
Eğer bir kimse seni söver ve bildiği bir kusurunla seni ayıplarsa, sen bildiğin kusuruyla onu ayıplama. Zira,
seni ayıplamakla işlediği suçun cezasını o çekecektir...
Sakın ha elbiseni yerlere sürünecek şekilde uzatma. Zira bu kibirdir. Şüphesiz Allah kibri; büyüklük taslamayı
sevmez.”14
İçi dışında görülen Cennet yurtları güzel konuşanlara verilecektir
Hz. Ali (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (Cennet’i ve Cennetlikleri tasvir eden bir açıklamalarında) şöyle buyurdu:
- Cennet’te dışı içinden, içi dışından görülen özel bölümler vardır.
(Allah’ın Resûlü’nün (s.a.v.) bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan) bir Arabî ona doğru ayağa kalktı ve
sordu:
- Bu özel bölümler kimlere (verilecek) Ya Resûlellah?
- Onlar, tatlı tatlı konuşan (dostlara ve fakirlere bolca) yemek yediren, (farz ve nafile) oruçlara devam eden ve
insanlar uykuda iken geceleri kalkıp Allah için namaz kılanlara verilecektir.”15

Mizah

Allah’ın Kitabı’ndan:
“(Ey Peygamber:) Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Zira Şeytan (çirkin sözlerle)
aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki Şeytan insan için açık bir düşmandır.”
İsra Suresi âyet 53
Siz de mi mizah yapıyorsunuz?

Ebu Hüreryre’den… (r.a.)
(Allah’ın Resûlü yasakladığını yapmazdı. Mizahın bütün türlerini yasakladığını zannettiğimiz için kendisinin
mizah yapması ilgimizi çekti de içimizden bazıları) sordular:
- Ya Resûlellah siz de mi bize mizah yapıyorsunuz?
- (Evet ben de mizah yapıyorum). Ama ben ancak ve ancak gerçeği söylerim.1
Mizah nedir?
Mizah şaka ve nükte anlamına gelir. Muhatabı neşelendirmek için mizah yapmak insan rûhunun muhtaç
olduğu bir söz-davranış güzelliği olup, Peygamber’imizin de Sünnet’indendir.
Bu bölümlerde yer alan hadîslerden öğrenileceği üzere Peygamber’imiz sahâbîlerine mizah yaptığı gibi, onlar
da O’na (s.a.v.) mizah yaparlardı.
Mizah Sünnette yer alan sevimli bir söz-davranış türü olmakla beraber, yalan karıştırılarak ve muhatabı küçük
düşürmek ve üzmek amacı güdülerek mizah yapmak haramdır. Zira bu gibi mizahlar kırgınlıklara, hatta
düşmanlıklara sebeb olabileceğinden, Peygamber’imiz mizahın bu nevine işaret buyurarak her bir mü’mine
şöylece emir buyurmuştur:
“Mü’min kardeşinle münakaşa etme. (Ona karşı mücadele verme. Üzmek ve küçük düşürmek amacıyla sakın
ha) ona mizah da yapma. Ona yerine getirmeyip döneceğin bir vaatte de bulunma.”*
Meşru sınırları içinde de yapılsa vakarı giderebileceği, kahkahaya ve dolayısıyla kalp katılığına sebeb
olabileceği için İslâm ahlâkıyatçıları aşırı derecede ve sık sık mizah yapmayı da sakıncalı bulmuşlardır.
Hadîsimizde bazı sahâbîlerin Peygamber’imize “… Siz de mi bize mizah yapıyorsunuz?” demeleri, O’nun
tarafından konulmuş yasağın mizahın bütün türlerini içine aldığını zannetmiş olmalarındandır.
Sözün özü odur ki; zaman zaman ve muhatabı neşelendirmek amacıyla mizah yapmak sünnete uyuş
olacağından ibâdettir.

Yaşlı kadınlar Cennet’e giremez!
Hasani Basri’den…
Yaşlıca bir kadın Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöyle ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Beni Cennet’e koyması için Allah’a duâ ediniz.
Allah’ın Resûlü mizah yaparak:
- Ey filancanın annesi! İyi ama yaşlı kadınlar Cennet’e giremez (ki nasıl duâ edeyim.) buyurdu.
Nükteyi sezinlemeyen kadıncağız ağlayarak (Hz. Peygamber’in huzurundan) ayrılınca Allah’ın Resûlü
(çevresindeki sahâbîlere) emir buyurdu:
- (Aman yetişip) ona bildirin; o yaşlı olduğu halde Cennet’e giremez. Zira Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Biz (Cennet’e girecek îmanlı ve güzel amelli) kadınları hiç şüphesiz yepyeni bir yaratılışla yaratacağız ve de
onları eşlerine sevgi ile düşkün hep bir yaşıt bakireler yapacağız.2
Olduğum gibi mi gireyim?
Avf İbn-ü Mâlik anlatıyor:
“Tebuk Gazvesi sırasında Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldim. Deriden bir çadırdaydı. Selâm verdim. Selâmımı
aldı ve (bana):
- Giriver buyurdu. (Çadır küçük, kubbesi açık olduğu için mizah yaparak;)
- Olduğum gibi mi (gireyim) Ya Resûlellah! dedim.
- Olduğun gibi, buyurdu.
Ben de girip oturdum.3
Bu köleyi kim satın alır?
Zahir İbn-ü Haram isimli kırsal alanda oturan bir adam vardı. Medine’ye geldiğinde Allah’ın Resûlü’ne (vaha
mahsulü) hediyeler getirirdi. Allah’ın Resûlü de (Medine’den ayrılırken) ona (şehir üretimi) bazı mallar ikram
ederdi.
Bu sebeble Allah’ın Resûlü “Zahir bizim köyümüz biz de onun şehriyiz” buyururdu.
Zahir (rûh yapısı güzel, fakat dış görünüşü) çirkince bir adamdı. Ama Hz. Peygamber onu (pek) severdi.
(Günlerden) bir gün (Medine’ye varmış, çarşıda) malını satarken Allah’ın Resûlü gelip arkasından onu
kucakladı. Fakat Zahir O’nu göremedi. (Göremediği için de:)
- Bu da kim? Bırak beni demeye başladı.(Başladı) ama dönüp de (yandan) Allah’ın Resûlü’nü görüp tanıyınca
sırtını Hz. Peygamber’in göğsünden ayırmadı.
Allah’ın Resûlü:
- Bu köleyi kim satın alır? buyur(arak onunla şakalaşmaya koyul)du.
Hz. Peygamber’in mizahından pek hoşlanan Zahir de şakalaşmayı şöylece sürdürdü:
- Vallahi Ya Resûlellah! Satmaya kalkarsan beni, ilgi görmeyen, değersiz bir mal olduğumu anlarsın.
(Zahir’in bu sözleri üzerine) Allah’ın Resûlü mizahı şöylece saf gerçeğe dönüştürdü.

- Sen, Allah katında değersiz değil değerlisin. (Bunun için biz de seni seviyoruz Ya Zâhir!)4

İslâm Ahlâkı Affedici ve Verici Olmaktır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Takva sahibi olan mü’minler, bollukta ve darlıkta, Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler ve
insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah, iyilik yapanları sever.”*
Âl-i İmrân Suresi âyet 134
Affetmek, vermek, alâka göstermek vazifelerimizdir
(Araf Sûresi’nin 199. âyeti ile Yüce Allah şanlı Peygamber’imize ve O’nun şahsında biz mü’minlere ahlâkî
görevlerimizden üçünü şöylece emir buyurdu:)
“Afv’a yapış, marûfu emret, câhiller’den yüz çevir”.
Hz. Peygamber, (âyeti getiren vahiy meleğine) sordu:
- Ya Cibril! Nedir bu âyetin anlamı?
- (Ey Allah’ın Resûlü!) Allah;
(“Afva yapış” ile) sana zulmedeni affetmeni,
(“Marufu emret” emri ile) sana vermeyene vermeni,
(“Cahillerden yüz çevir” emri ile de) senden ilgisini kesene senin alâka göstermeni emir buyurdu.1
İslâm ahlâkı nedir?
İslâm bilginleri, İslâm Ahlâkı’nı tarif buyururlarken zulmedeni affetmek, vermeyene vermek ve ilgiyi kesene
alâka göstermek şeklinde örneklendirirler.
Gerçekten bunlar insanın vasıflanabileceği en yüksek ahlâkî değerlerdir. Nefse kabul ettirilerek uygulanmaları
ise şüphesiz pek zordur.
Bunun içindir ki İslâm Dîni Peygamber’imizin diliyle bu ahlâkî değerleri “Fedâilül-A’mal,” amellerin en
yüceleri olarak sıfatlamış ve onları Cennet’e sokacak ameller olarak sunmuştur.
Cennet… Bilinen ve bilinmeyen, maddî ve manevî pek çok mu pek çok nimetler içinde ve mutluluğun
doruğunda yaşanacak sonsuz hayat yurdu.
Ağır gelmeyecek amellerle Cennet’i kazanmak mümkün müdür? Elbetteki değildir.
Peygamber’imiz bu gerçeği açıklamıyor mu?
“Cennet (ağır geleceği için) nefsin hoşlanmayacağı amellerle kuşatılmıştır.”*
Surlar aşılacak ki Cennet’e varılabilsin…

İslâm kültürünün yaygınlaşmadığı toplumlarda zulmeden kişiyi affedeni, vermeyene vereni ve gelmeyene
gideni “saf insan” olarak vasıflandırırlar. İnançsız ve fazîletsiz insanlara “İntak-ı Hak” olarak yaptırılan ne
büyük bir tesbittir bu. Çünkü hakiki zavallıların yarı akıllı manasına saf insan olarak vasfettikleri bu ahlâki
güzelliklerle donanmış insanlar, Cennetlik oldukları Allah’ın Resûlünün diliyle müjdelenmiş bahtiyar insanlardır.
Peygamberleri de öfkelendirdiler ama...
Abdullah İbn-ü Mes’ûd rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (bir savaş sonrasında düşmandan alınan ganîmetleri) taksim buyurdu.
(Ümit ettiğini alamayan) bir Ensarî:
- Bu taksimatta Allah’ın rızası gözetilmedi, diyerek (Hz. Peygamber’e dil uzattı.)
Abdullah İbn-ü Mesud diyor ki; bu sözleri işitince kafam attı da:
- Ey Allah’ın düşmanı! Bu söylediklerini Hz. Peygamber’e haber vereceğim, dedim. Sonra da (dosdoğru
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldim ve) durumu O’na arzettim.
Yüzü kızardı; (kıpkırmızı oldu, fakat öfkesini yuttu da şu kadar) söylemekle yetindi:
- Allah Hz. Musa’ya merhamet etsin. O, bundan daha ağır ve üzücü itham ve saldırılara maruz kaldı. (Kaldı
ama) sabretti.”2

Allah’ın Resûlü’nü bile suçladılar
Allah’ın Resûlü’nden daha çok Allah’ın rızasına önem veren bir insan düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez.
Gerçek bu iken ümit ettiği payı alamadığı için Allah’ın elçisi olduğuna inandığı peygamberini adâletsizlikle
suçlayacak gaflete bir mü’min nasıl düşebilir?
Bu hadîs, bize şu mühim hakîkati öğretiyor:
Bir insan ne derece bilgili, ahlâklı, fazîletli ve toplumcu olursa olsun sözleri, davranışları ve işlerinin içinde
yaşadığı cemiyetin bütün fertleri tarafından tasvip olunması mümkün değildir. Zira istisnasız bütün fertleriyle
olgun bir toplum yapısını manevî huzurlarında hürmetle eğildiğimiz Sahabe Neslinde bulamadıktan sonra hiçbir
toplumda bulmak mümkün değildir.
Özellikle İslâm Tebliğcileri, hadîsimizin işaret buyurduğu gerçeği iyi kavramalıdırlar ki, şahıslarını hedef alan
propagandalar ve saldırılardan ötürü ümitleri ve dirençleri kırılmasın. Allah yolundaki çalışmaları durmasın.
Hayat düstûru edinilecek öğüt
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Adamın biri Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve şu ricada bulundu:
- (Ey Allah’ın Elçisi!) Bana (hayat düstûru edineceğim bazı) gerçekleri öğret(ir misiniz?) Kavrayabilmem için
çokça da öğüt vermeyiniz.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Öfkelenme; (öfkelendireceğini sezdiğin sözlere, işlere ve davranışlara muhatap olmamaya çalış).

Adam, kendisine öğüt verilmesi ricasını birkaç defa tekrarladı (ise de) Allah’ın Resûlü her bir öğüdünde
(ona):
- Aman öfkelenme, buyurdu.”3
Aman öfkelenme
Öfkelenmemek, öfkelenildiği zaman bağışlayıcı olmak, bu bölümün ilk hadîsinin izahında açıklandığı üzere en
yüksek amellerdendir.
Allah Zülcelâl Kur’ân-ı Kerîmde; “… Onlar öfkelendikleri zaman (öfkelerini yutup) bağışlarlar.” buyurarak
bu yüksek amel sahiplerini üstün kulları arasında anmaktadır. Mevlâmız bu yüce haslete sahip olabilmek için
gayret gösterilmesini de şöyle emir buyurmaktadır:
“ (Ey Mü’minler!) Rabb’inizin mağfiretine koşuşun, bollukta ve darlıkta harcama yapan, öfkelerini yutan ve
insanları bağışlayan takva sahibi kullar için hazırlanmış olup eni göklerle yer arası (büyüklükte) olan Cennet’e
(de koşuşun).*
Ebu Zamzam gibi olamaz mısınız?

Abdurrahman İbn-ü Aclan (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (sahabîlere) şöyle buyurdu:
- Sizden biriniz Ebu Zamzam gibi olmaya güç yetiremez mi?
- Ebu Zamzam kimdir (Ya Resûlellah?)
- Ebu Zamzam, sizden önce yaşamış kişilerden biridir. (Her sabah) şöyle duâ ederdi:
“Allah’ım! Beni söven, (gıybet eden ve aleyhimde çalışan kul)lara hakkımı bağışladım.”4
Aleyhlerinde konuştuklarımız için Allah’tan rahmet dilemeliyiz
Âhiret saadetine ermek için, atılım yapması gereken mü’minler olarak vazîfemiz, bağışlayarak aleyhimizde
söylenenleri lehimize dönüştürmek ve böylece sevab kazanmaktır.
Hadîsimiz bunu öğütlemektedir.
Bir vazîfemiz de başkaları aleyhine söylediğimiz sözlerin o kişiler için ilahî rahmete erme sebebi olmasını
Allah’tan dilemektir. Allah’ın Resûlünün aşağıda sunacağımız şekilde duâ buyurması bize bu görevimizi
öğretmekte ve öğütlemektedir:
“Allah’ım! Hangi mü’mine ağır bir söz söylemişsem Kıyamet Günü söylediğim sözü o mü’min için rahmetine
erme vesilesi kıl.”*
Hakiki pehlivan kimdir?
Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (bize sordu:

- Siz aranızda kimi gerçek pehlivan olarak kabul ediyorsunuz?
- (Ya Resûlellah! Güreş tuttuğu) kişiler kendisini yenemeyen (fakat rakîplerini kaptığı gibi yere yıkan) kişiyi
(hakîki pehlivan olarak görürüz.)
Bu cevabımız üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Hayır, gerçek pehlivan bu değildir. Hakîki pehlivan, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan (ve doğrudan
sapmayan) adamdır.”5

Mana pehlivanı olmak için de eğitim gereklidir
Allah’ın Resûlü’nün soru şeklinin ve öfkesini yutabilen insanları gerçek pehlivan olarak vasıflandırmasının
bizce özel bir anlamı vardır ki şöylece açıklayabiliriz;
İnsan bir madde pehlivanı olabilmek için nasıl ki bir üstad pehlivanın öğreticiliği altında yıllar boyu eğitim
görmeye muhtaçtır. Bunun gibi, öfkesini yenebilecek güçte bir mana pehlivanı olabilmek için de İslâmi bir
çevrede zikir ehli olan ihlaslı bis İslâm âliminin murakabesinde eğitim görmesi lazımdır.
Öfke yolunu değil de af yolunu tutanı Allah yüceltir
Allah’ın Resûlü oturuyorken biri (yanıbaşındaki) Hz. Ebû Bekir’e sövdü.
Allah’ın Resûlü (adamın bu davranışına) hayret eder de (acı acı) tebessüm buyurur.
Adam yerici sözlerini artırınca Hz. Ebû Bekir de bazı sözlerini ona iade eder. Bu duruma Allah’ın Resûlü
öfkelenip kalkar. (O’nun öfkesini sezen) Hz. Ebû Bekir ardından yetişerek şöyle der:
- Ya Resûlellah! Siz otururken adam bana sövüp duruyordu. Ben de bazı sözlerine karşılık verince öfkelenip
kalktınız. (Suçlu yalnız ben miyim Ya Resûlellah!)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
- Ya Eba Bekir! Beraberindeki melek ona gerekli karşılığı veriyordu. Sen bizzat ona karşılık verince de Şeytan
devreye girdi.
- Ya Eba Bekir! Üç tarz amel vardır ki onlar haktır; değişmez (yücelikte)dir.
Her hangi tür bir tecavüzle zulme uğrayan, fakat sevabını Allah’tan umarak af edici bir tavır takınan her bir
kişiye Allah uğradığı zulüm sebebiyle mutlaka yardımını (ulaştırır da) yardımıyla onu güçlendirip-yüceltir.
Allah’ın sevgisine ermek dileğiyle yardım kapısını açan her kişinin, Allah açtığı o yardım kapısı sebebiyle
mutlaka ve mutlaka malını çoğaltır.
Zarûrî ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla değil de mal çoğaltmak arzusuyla dilencilik kapısını aşındıran her
bir kişiyi de Allah mutlaka ve mutlaka (maddî ve manevî) fakirliğe uğratır.6
Her gün ne kadar affedelim?
(İnsanlara karşı affedici olmanın önemini ve sevabını açıklayan bir öğütlerinden sonra sahâbîler tarafından)
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) soruldu:
- (İşçilerimiz, yardımcılarımız ve) hizmetçilerimizin hatalarının ne kadarını bağışlayalım? (Ya Resûlellah!)
- Günde yetmiş hatalarını (bağışlayın.)7

Bağışlamaya sınır yoktur
Yetmiş rakamı Kur’ân ve Sünnet’te geçen ve “pek çok” anlamına gelen bir ifadedir.
Allah’ın Resûlü bu açıklaması ile affı sınırlandırmamak ve güç ölçüsünde affedici olmak gerektiğini
öğretmektedir.
Mü’min affedici olmalıdır. Çünkü Allah affedenleri sever. Eni göklerle yer arası genişlikte olan Cennet,
bağışlayıcı mü’minler için hazırlanmıştır.
Hele hele intikam almaya gücü yeterken affedenler yok mu? Zaten gerçekten affedici olanlar da intikama güç
yetirebilirken bağışlayıcı olabilenlerdir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyuruyor:
“Karşılık vermeye gücü yeterken öfkesini yutan kişiyi Allah Kıyamet Günü’nde mahlukatın huzuruna çağırır
ve ona (Cennet güzellerinden) dilediği eşi seçme hakkını verir.”*
Cennet’e götürecek ameller
Ebû Hüreyre’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) (bir sohbetlerinde) şöyle öğüt verdi:
- Üç haslet vardır ki bunlara sahip olan kişiyi Allah kolay ve basit bir muhakeme ile hesaba çeker ve onu
rahmeti ile Cennet’e koyar.
Ebû Hüreyre sordu:
- Anam babam sana fedâ olsun Ya Resûlellah! Bu hasletler nelerdir?
- Seni yoksun bırakana verir, seninle ilgiyi kesene alâka gösterir, sana zulmedeni affedersin.
- Bu hasletlere sahip olursam bana ne (mükafat) vardır Ya Resûlellah?
– Allah seni Cennet’e koyar.8

Görevimiz Yardım Etmek ve Aracı Olmaktır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Sadaka, (zekât ve benzeri yardımlar) kendilerini Allah yoluna vakfeden fakirler içindir. Bunlar,
rızk aramak için yeryüzünde dolaşamazlar. Durumlarını bilmeyen kimse, haya ve iffetlerinden
dolayı onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar, insanlardan ısrarla dilenmezler.
Harcadığımız her hayrı şüphesiz ki, Allah bilir.”
Bakara 273
İnsanlardan bir şey isteme!
Hz. Sevban (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Cennet’e gireceğinin sorumluluğunu üstlenmem karşılığında kim bana (arzedeceğim) bir hususta garanti
verebilir?
(Bu davet-i Peygamber’iye muhatap olan sahabîler arasından ortaya çıktım ve;)
- Ben (verebilirim Ya Resûlellah!) dedim.
Şu öğüdü verdi:
- İnsanlardan hiç bir şey istemeyeceksin.
(Sevban’ın dostları diyorlar ki; Allah’ın Resûlü’ne teminat verdiği için) o bineği üzerinde iken kamçısı yere
düşse birimize onu bana alıp veriniz demezdi. Bizzat iner ve alırdı.”1
Veren el, alan elden üstündür
Kulları kulluğa mahkum eden temel sebeblerden biri gereksiz olarak ihtiyaç arzetmek; istemektir.
İsteyerek alan çoğu zaman aldığı yere boyun eğer, adâleti çiğner, bâtıllara aracılık eder. İnsanları putlaştırır,
Yaradan’ı unutur. Bu sebeble İslâm Dîni var olanın istemesini haram kılmıştır. Peygamber’imizin diliyle
insanlara yük olunmamasını öğütlemiştir.
İstemek-almakta yukarıda değindiğimiz mahzurların hiçbiri gerçekleşmese de alıcı olmakta hiçbir hayır
yoktur. Zira Peygamber’imizin buyurduğu gibi: “Veren el alan elden daha hayırlıdır.”
Allah’ın Resûlü bu meseleye o derece önem verirdi ki, hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceklerine dair
sahâbîlerden biat alırdı. Onun Cennet’e girme sorumluluğunu üstlenmesi, kendi yetkisinden ötürü olmayıp,
garanti alınan amelin Cennet’e götürücü olması sebebiyledir.

İstediğinde dindar kullardan iste
İbnül-Firasî (r.a.) rivayet ediyor.
“Firas oğullarından bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordu:
- Ya Resûlellah! (İhtiyacım olduğu zaman insanlardan yardım) isteyeyim mi?
- Hayır (isteme, kanaatkâr ve sabırlı ol. Hiçbir kişiye yük olma. Allah’a güven.)
Yok, eğer mutlaka isteyeceksen (istediğini gönül hoşluğu ile verebilecek) ibâdetli ve ahlâklı kullardan iste.2
Niçin dindar kullardan istemeli
Peygamber’imiz istemek mecburiyetinde kalındığında niçin, ibâdetli ve ahlâklı kullardan istememizi
öğütlemektedir?
Bu suale şüphesiz farklı cevaplar verilebilir. Biz, tespitlerimizi dört madde halinde özetleyeceğiz.
a- İbadetli ve ahlâklı insanlar bir hadîste açıklandığı üzere Allah’ın nûruyla baktıkları için irfanlıdırlar. Bu
sebeble kişiyi diğer insanlardan daha iyi anlarlar.
b- Olgun îmanları sebebiyle nefisleri için istediklerini diğer insanlar için de isteyecekleri için kendilerini
muhtaç kişinin yerine koyarlar. Bundan ötürü de sıcak bir ilgi ile derdinizi dert edinirler.
c- Yapacakları yardımı âhiret mutluluğuna ermek için yapacakları için diğer insanlardan daha arzulu yardım
yaparlar.
d- Yalnız Allah için yardım yapacaklarından, diğer insanlar gibi yaptıkları iyiliği başa kakmazlar, insanın
şahsiyeti ile oynamazlar.
Yardımcı olmak için koşuşmak itikâfa girmekten hayırlıdır
İbn-ü Ömer (r.a.) anlatıyor:
“Bir adam Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi ve cevaplarını öğrenmek için (birbiri ardından şu soruları) sordu:
- Ya Resûlellah! (Allah’ın en çok sevdiği insan hangisidir?) O’nun en çok sevdiği ameller hangileridir?
- Allah’ın en çok sevdiği insan, insanlara en fazla fayda sağlayandır. (Allah’ın en çok sevdiği ameller de) bir
müslüman’ı sevindirmen veya üzüntüsünü gidermen veya borcunu ödemen ya da açlığını giderip-doyurmandır.
Bir (mü’min) kardeşimin ihtiyacını gidermek için onunla beraber yürü(yerek işini takip et)meyi Medine
Mescidi olan bu mescidte bir ay itikâfa girmekten çok severim.
(Allah’ın Resûlü daha sonra da şöyle buyurdu:)
- Kişi öfkesini giderirse Allah onun hatasını örter. Gereğini uygulamayı dileseydi uygulayacağı öfkesini yutan
kişinin ise Kıyamet Günü’nde Allah kalbini mutlulukla doldurur.
İhtiyacı karşılanıncaya kadar mü’min kardeşiyle giderek durumu ile ilgilenen kişinin de ayaklarının kayacağı
Kıyamet Günü’nde Allah ayaklarını yerleştirir.”3
Zalim de olsa mazlûm da olsa Mü’min kardeşine yardım et

Hz. Enes’den… (r.a.)
Allah’ın Resûlü (her bir mü’mini muhatap tutan öğütlerinde) şöyle buyurdu:
- Zalim de olsa, mazlum da olsa mü’min kardeşine yardım et.
Bir sahabî sordu:
- Ya Resûlellah! Ona mazlûmken yardım ederim. (Bunu anlarım.) Ama zalim iken ona nasıl yardım ederim?
(Bu, zulme yardım etmek olmaz mı?)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Onun zulmetmesine engel olursun. Zulmüne mani olmak da senin ona yardımındır.4

Zülmünü engellemek zalime yardım etmektir
Çağrışım yaptırdığı ilk ve de sınırlı anlamına göre zulüm fert ve cemiyet haklarına tecavüzdür. Bizzat veya
aracı ile zulmü engellemek bir cihâd görevidir.
Mü’min zulmü engellerken mazluma yardımcı olmanın yanısıra zalime de yardımcı olmak amacını
sürdürmelidir. Zira zulmü sebebiyle uğrayacağı azab düşünülürse, zalimin de acil yardıma muhtaç olduğu
anlaşılır. Evet, zulüm eylemine kalkışanı engellemek, onu azabtan korumak, ona yardımcı olmaktır.
Zalime ve mazluma yardımla ilgili genişçe bilgi edinmek için “Cuma Mesajları” isimli kitabımıza bakınız.
Aracı olan yapan gibi sevab alır
Ebu Mesûd El-Bedrî (r.a.) anlatıyor:
“Adamın biri bir binek hayvanı istemek üzere Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldi, (halini ve ricasını) şöylece
arzetti:
- Binek hayvanım zayıf olduğu için yolda kaldım, (bana yardımcı olur musunuz Ya Resûlellah!)
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) ona:
- Falan kişiye gidiver, buyurdu.
Adamcağız gönderildiği adama gitti, o da ona bir binek hayvanı verdi.
(Aracılığının sonucunu gören) Allah’ın Resûlü (aracılığa teşvik için) şöyle buyurdu.
- Bir hayrın yapılmasına aracılık eden (eşit olmasa da) hayrı bizzat yapanın aldığı sevab gibi sevab alır.5
Aracılık ancak doğru işlerde yapılır
Hadîsimizden anlaşılacağı üzere aracı olmak pek çok sevab kazanılmasına vesile bir eylemdir.
Nitekim Peygamber’imiz,
“Arzedemeyen kişinin ihtiyacını yetkili şahsa ulaştıran mü’minin Kıyamet Günü Allah ayaklarını Sırat
üzerinden kaydırmaz.”* buyurarak da bu gerçeği açıklamıştır.
Ne var ki mükafat kazandırabilmesi için aracılığın iyi, güzel ve doğru olan işlerde olması, fert veya toplum
yararına bulunması lazımdır. Suçlunun cezasız kalmasına veya layık olmayanın görev almasına vs. sebeb olan

aracılık, bâtıllar üzerinde yardımlaşma olacağından Mâide Sûresinin ikinci âyetine göre haramdır ve şüphesiz
günaha sokucudur.
Duâ edip teşekkür ediniz
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
“(Medine’nin yerlisi olan ve yardımcılar anlamında Ensar olarak nitelenen mü’minlerin gösterdiği büyük ilgi
ve malî fedâkârlıklar karşısında şükran hisleriyle dolan) muhacir mü’minler (Ensar’ın bu iyilikleriyle sağladığı
sevablara da imrendiler de) şöyle dediler:
- Ya Resûlellah! Ensar bütün sevabları alıp götürdü.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Hayır, (hayır) siz (iyiliklerinden ötürü) onlar için Allah’a duâ ettiğiniz ve onlara teşekkürlerinizi
sunduğunuz sürece (siz de onların aldığı sevabı alacaksınız.)”6
Hediyeye hediye veya duâ ile karşılık vermelidir
İslâm Dîni’nin mükellef kıldığı bir ahlâki görev de hediyeye hediye ile, yapılan yardıma da mukabil bir
yardımla karşılık vermektir.
Bu görevini yerine getirecek maddî gücü bulunmayan kişi ise muhâtabına duâ edecek ve teşekkürlerini
sunacaktır.
Muhataplara duâ ve teşekkür, onların sevabına ulaştırır.
“Cuma Mesajları” isimli kitabımızın “Teşekkür Etmek” başlıklı mesajımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Toplumun büyüğüne ilgi gösterin
Cerir İbn-ü Abdullah (r.a.) şöyle rivayet ediyor:
“(Allah’ın Resûlü (s.a.v.) peygamber olarak vazîfelendirildiği ve çağrıya başladığı zaman) huzuruna vardım.
Bana şu suali yöneltti:
- (Ya Cerir!) Bize gelişinin sebebi nedir? Ben de:
- Önünüzde îman etmek için (geldim Ya Resûlellah!) cevabını verdim. Bu konuşmanın ardından Allah’ın
Resûlü hediye olarak bir gömleğini bana uzattı ve sonra da Ashâbına dönerek şu talimatı verdi:
- Bir topluluğun büyüğü size geldiği zaman gereken ilgiyi gösterip ona ikramda bulunun.”7
Her toplum büyüğüne ilgi gösterilebilir mi?
İnsanlar yaratılışta bir ve eşittirler. Birbirlerine üstünlükleri ancak ilâhi emir ve yasaklara bağlılık olan takva
iledir.
Bu sebeble mü’minler insanları takva ölçüsüne göre değerlendirmekle sorumludurlar.
Bu ölçüye inanmak ve onu esas almak şartıyla toplumun ileri gelenlerine ilgi göstermek ve ikramda
bulunmakta bir mahzur yoktur.
a- Toplumun büyüğü îmanlı ve amelli bir müslümansa o, zaten saygı duyulmaya ve ikram olunmaya layıktır.

b- Eğer kâfir veya kalbine îman akmamış bir münafık ise ya da haramlara dalmış isyankâr müslümansa
küfürlerini ve günahlarını onaylamamak şartıyla onlara ikramda bulunmakta da yarar vardır.
Çünkü ikramlar ve hediyelerle onların ve yönetimleri altında bulundurdukları kişilerin düşmanlıklarını
gidermek, kalplerini İslâm’a çekmek ihtimali vardır.
“Mükellefe-i Kulüb” olarak nitelendirilebilecek olan bu tiplere Kur’ân hükmü gereği zekât dahi verilebilir.
Bak. Tevbe Suresi âyet 60

İstişare (Danışma)

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Size verilen her şey dünya hayatının geçimliğinden başka bir şey değildir. Îman edip Rablerine
güvenenler, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan sakınanlar, öfkelendikleri zaman affedenler,
Rablerinin davetine uyanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, işlerini aralarında müşavere ile
yürütenler, kendilerine verdiğimiz rızklardan Allah yolunda infak edenler ve zulme uğradıkları
zaman yardımlaşarak karşı koyanlar için Allah’ın nezdindeki nimetler ise, daha hayırlı ve daha
devamlıdır.”
Şura Sûresi âyet 36-39
İstişare ederek işe başla
Hz. Enes (r.a.) anlatıyor:
“Bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne:
- Bana öğüt ver(seniz Ya Resûlellah!), ricasında bulundu.
O da şöyle buyurdu:
- Faydalı ve zararlı taraflarını düşünerek ve gerekli istişareleri yaparak işe başla.
Yapacağın işin sonucunu hayırlı görürsen o işe devam et. Yok eğer o işte dine, ilme ve olgun akla aykırı bir
uygulama içine düşmekten korkarsan hemen bırakıver.”1
İstişarenin gereğini yapmak
Ali b. Ebû Talib’ten… (r.a.)
Yüce Allah şöyle buyurur:
“… İş hususunda onlarla istişare et. Azmettiğin zaman Allah’a güven. Şüphesiz Allah (kendisine) güvenen
kulları sever.”
(Âl-i İmran Sûresinin 159. âyeti olan bu âyetin indirilişinden sonra) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.):
- “Azmetmek” (nedir Ya Resûlellah?) şeklinde bir sual soruldu.
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
- “Îmanlı, bilgili ve tecrübeli kişilerle” istişare etmek ve sonra da onların görüşlerine uymaktır.2
İstişare nedir?
İstişare (müşâvere, danışma) Rabb’imizin ve Peygamber’imizin emir buyurduğu bir İslâmi görevimizdir.
İslâm Dîni, a- Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına itâat, b- İlâhî emir ve yasakların doğrudan
hüküm alanına girmeyen hususlarda mü’minlerle istişare etmek gibi iki ana esasa dayanır.

Bu sebeble mü’min kişi özellikle kendisi için önem arzeden durumlarda önce şu araştırmayı yapacaktır:
a- Almak istediği karar, atılım yapmak istediği iş, Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına uygun
mudur, değil midir?
Uygunsa yapacak, değilse yapmayacaktır.
b- Eğer içinde bulunduğu durum Kur’ân’ın ve Sünnet’in doğrudan hüküm alanı içine girmeyen amelî hayatla
ilgili bir problem ise bu mevzuda istihare yapacak ayrıca bilgili ve ibâdetli kullarla bizzat istişâre de bulunacaktır.
Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına uygun olup olmadığı araştırılmaksızın, istişare
yapmaksızın ve istihârede bulunmaksızın yapılan iş “acele” vasfını taşıyan iştir. Peygamber’imizin açıklamasına
göre “Acele iş Şeytandan (kaynaklanan iş)tir.”*
Bu sebeble doğruya ulaştırmaz, güzele erdirmez.
Kişi ne derece bilgili ve tecrübeli olursa olsun, değişik hayat hâdiseleri karşısında istişarede bulunmaya
muhtaçtır.
Allah (c.c.) Peygamber’imize istişare etmesini emir buyurmuş, O da sahâbîleri ile müşaverede bulunarak
bizlere sayısız fiilî örnekler sunmuştur. Ayrıca sözlü öğütleriyle de danışmaya yöneltmiştir:
“İstişare eden pişman olmaz.”
“Kişi istişâre etmekle bedbaht, kendi görüşünü beğenmekle de mesut olmaz…”
“Bir kişi bir iş yapmayı arzular da o işle ilgili olarak (bilgili ve ibâdetli) bir mü’minle istişare ederse Allah
onu işlerinin en doğrusuna muvaffak kılar.”*
Fert açısından İslâm Dînindeki önemini özetle açıklamaya çalışdığımız istişareye özellikle yaşadığımız
dönemin mü’minleri muhtaçtır.
Zira İslâm Dîni ile çatışan inançları ve değer hükümlerini giderek yaygınlaştıran eğitim ve öğretim kurumları,
radyo-televizyon, basın ve sinema gibi müesseselerin toplum hayatımıza egemen olduğu cemiyetlerimizde
Bâtıl’lar Hak olarak sunulmaktadır.
Bu sebeble çalışacağımız kurumlardan okuyacağımız gazete ve mecmualara, çocuklarımızı göndereceğimiz
okullardan, destekleyeceğimiz sosyal müesseselere, helâliyeti ve haramiyeti açık olmayan hususlarda takip
edeceğimiz usûlden küfür ve nifak cereyanlarına karşı takınacağımız tavra vs. kadar pek çok hayatî meselemizi
istişâre ile sonuçlandırmaya muhtacız ve de mecbûruz.
Cemâat namazlarının bir amacı da istişaredir
Burada bilvesile işaret edelim ki dinimizde Cuma namazının topluluk halinde kılınmasının farz, bayram
namazlarına iştirak etmenin vâcib ve beş vakit namazlarda cemâate katılmanın müekked sünnet olmasının bir ana
sebebi de mü’minlerin birbirleriyle tanışıp-kaynaşarak istişare etmek imkanına kavuşmalarıdır.
Bilgili ve ibadetli kullarla istişare ediniz

Ali ibn-ü Ebî Talip (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:

- Ya Resûlellah! İlahî bir emir ve yasağın hüküm alanına girmeyen fakat karar vermek zarûretini duyduğumuz
önemli bir durumla karşılaşırsak ne yapmamı, (nasıl bir yöntem uygulamamızı) emir buyurursunuz?
- (Sözünü ettiğiniz) durumda dini ölçüleri bilen (tecrübeli) ve de ibâdetli olan kişilerle istişare ediniz. (Bu
gibi) bir durumda yalnız başınıza karar verip uygulamaya koyulmayınız.”3

İslâm’ı yaşamayanlarla istişare edilemez
Mü’min olarak istişare etmekle mükellefiz. Ancak, istişarelerimizin hayırlı neticeler doğurabilmesi için
fikirlerine müracaat edeceğimiz mü’minleri de, hassasiyetle seçmek mecburiyetindeyiz.
Zira, bilhassa devrimizde, laik mantık ve değer yargılarıyla şartlanmış ilim adamlarından, hakkı tanımayan
politika cambazlarına, bilgisiz gazete yazarlarından,“günahını bana yükle, istediğini yap” diyebilen şuursuz
dostlar ve fetvacılara kadar bir sürü akıl hocası ve yol göstermeye sevdalı fazîletsiz insanlar vardır.
Ne kadar acıdır ki, günümüz müslümanlarının ve hatta münevver dediğimiz zümremizin fikir sermayesi ve
cemiyet görüşü, bu cehalet kaynaklarına dayanmaktadır.
Hiçbir mü’min, bu gibi mutemet olmayan kimselerle istişare etmemelidir. Aynı zamanda bilgisiz, tecrübesiz,
korkak, hasetçi, riyakâr, cimri ve nefsî arzularına düşkün insanlarla da müşaverede bulunmamalıdır. Çünkü
manen hasta olan bu insanlar, hayırdan nasipsizdirler, doğruyu göremez, güzeli tavsiye edemezler.
Mü’minlerin, fikirlerine müracaat edebileceği insanlar; îmanları bütün, ahlâkı mazbût, bilgili ve tecrübeli
mü’minler olmalıdır.
Danışılan kişi güvenilir olmalıdır
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (bir sohbet sırasında) Ebul-Heysem b. Teyhani’ye sordu:
- Hizmetçin var mı?
- Yok (Ya Resûlellah!)
- Bize harp esirleri geldiği zaman bize gel de (sana hizmetci verelim).
(Bir süre sonra) Allah’ın Resûlü’ne iki esir getirildi. Ebül-Haysem de (hizmetçi almak için) Allah’ın Resûlü’ne
geldi.
Allah’ın Resûlü onu:
- İkisinden birini seç, buyurdu. O da:
- Ey Allah’ın Peygamber’i! Benim için siz seçin, ricasında bulununca Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- İstişare edilen (danışılan) kişi güvenilir (olması gereken)dir. Sen şunu al. Zira ben onu namaz kılarken
gördüm. (Evet onu al ve) ona İslâm Dîninin emirleri ve yasaklarına uygun görevler ve haklar ver.”4

Kişi yapabileceğini öğütlemelidir
İstişare etmek mükellefiyetinde olduğumuz gibi, fikirlerimize müracaat eden mü’min kardeşlerimize –kendi
aleyhimizde de olsa- en doğruyu söylemek, en verimli yolu göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü; mü’minlere

karşı daima hayırlı düşüncelerle dolu olmak, kendi nefsimiz için istediğimizi bütün mü’minler için istemek, en
kutsî vazîfemizdir.
Peygamber’imiz şöyle buyurmuşlardır:
“Hayra yol gösteren; aracılık yapan kişi yapan gibi sevab alır.”*
Mü’minlere bildiğimizi söylememek, doğruyu anlatmamak, hayırlı olanı öğütlememek hiyanettir. Çünkü,
Peygamber efendimiz:
“Her kim mü’min kardeşine, doğruyu bildiği halde hayırlı olmayanı tavsiye ederse, ona hiyanet etmiş olur.”**
buyurmuşlardır.
Bu mevzuda nasıl bir usûl edineceğimizi Peygamber’imiz şu hikmetli sözleriyle açıklamışlardır:
“İstişâre olunan mutemet kişidir. Her kim ki, kendisiyle istişare edilirse, kendi nefsi için yapabileceğini
söylesin.”***
Harp esirleriyle ilgili geniş bilgi için “İslâm’a Göre Cinsel Hayat” isimli kitabımızın ikinci cildindeki ilgili
bölümüne bakınız.

Tevekkül

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Allah’ın âyetleri
onlara okunduğu zaman îmanlarını kat kat artırır. Ve sadece Rablerine güvenirler.”*
Enfal Sûresi âyet 2
Önce tedbir al sonra tevekkül et

Hz. Enes (r.a.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) (tevekkül konusunda) şöyle sordu:
- Ey Allah’ın Resûlü! Devemi bağlayıpta mı (Allah’a) tevekkül edeyim, yoksa onu bağlamadan salıp da mı
tevekkülde bulunayım.
Yüce Peygamber buyurdu:
- Onu bağlayıp da tevekkül et.”1
Tevekkül nedir?
Yaradanımızın açıklamasına göre insan zayıf yaratılmış bir varlık olduğu için güven duygusuna muhtaçtır.**
Allah’a güven; tevekkül ise aklın ve îmanın gereğidir.
a- Evreni, dünyayı, insanları, bitkileri, hayvanları yaratan ve yaşatan Allah’tır. Güven kaynağı olarak görülen
varlıkları halkeden, dilediğini, istediği an, arzuladığı şekilde gerçekleştirmeye gücü yeten de yalnız O’dur:
Gerçek bu olduğu için olgun akıl Allah’a güvenle mutlu olabilir.
Kur’ân-ı Kerîm bu aklî gerekçelere değinerek Allah’a tevekkül olunmasını şöylece emretmektedir:
“Ölümsüz, diri olan Allah’a güven…”
“(Evet,) mutlak gârip ve merhametli olan Allah’a dayan…”
“(Çünkü) O, doğunun ve batının (tüm evrenin) Rabb’idir. Ondan başka tapınılacak mabud yoktur. Onu,
(yalnız O’nu) güven kaynağı edin.”
“Allah kuluna yetmez mi?... (Elbette yeter.)”
“… Her kim Allah’a güvenirse O, ona yeter.*

b- Allah’a güven, O’na îmanın zarûri bir sonucudur. Çünkü inançlı kişi Allah’a, varlığını kendinden alan,
bilen, işiten, gören, sebeb-netice kanunlarını koyan, bir olan ve benzeri bulunmayan, gücü sınırsız ve rahmeti
sonsuz bir Rab olarak inanır.
Allah’a bu ölçüler içinde inanan bir mü’minin ancak ve ancak O’na güven duyması inancının tabîi bir
gereğidir.
Kur’ân-ı Kerîm’in Yûnus sûresinin 84. âyetinde bu gerçeğe şöylece işaret buyurulmaktadır:
“… Eğer Allah’a inandıysanız ve gerçekten (O’na) teslîm olan insanlar iseniz O’na dayanıp-güvenin.”
Allah’a güven, şüphesiz O’nun koyduğu sebeb-netice kânunları çerçevesinde olacaktır. Bir sonraki hadîste
açıklanacağı üzer istisnası olmakla beraber genel kaide budur.
Allah’a güven Allah’ın koyduğu sebeb netice kanunlarının reddini, sebeblere bağlılığın terkini gerektirmez.
Zira O’na güvenmek, koyduğu sebeb-netice kanunlarına göre lütfunu talep etmek şeklinde olacaktır. Bunun
içindir ki Peygamber’imiz “Deveni önce bağla, sonra tevekkül et.” buyurmuştur.
Kaldı ki materyalistlerin bilinç dışına iterek çözümlediklerini zannettikleri gibi sebebleri oluşturmak, netîceyi
sağlamak değildir. Zira, Allah’ın takdîri ile neticeler daima sebeblere dayalı ise de, Allah dilemedikçe sebebler
neticeleri doğurmaz. Allah’ın yaratıcı gücünü kabul etmedikçe hiçbir netice görünür sebebi ile açıklanamaz.
Açıklanabileceği iddiası akıl dışıdır.
Meselâ; insanın yaratılması için ana rahminde bir hücrenin döllenmesi sebebi zaruridir. Ancak döllenmiş bir
hücreyi yalnız beyninde milyarları aşkın hücre bulunan insan neticesine yaratıcı sebeb görmek akıl dışıdır.
Bunun akıl işi olabilmesi için bir tek hücreyi trilyonlarca hücreye ulaştıran Allah’a ve onun ilk hücre
üzerindeki yapıcı kudretine inanmak lazımdır.
Şimdi, sebeb-netice kanunlarını koyan ve yaşatan Allah’a inanmadığı halde, sebeblerin neticelere nasıl ve
hangi güçle götürülebileceği gerçeğini düşünmeksizin ferdî ve sosyal faâliyetlerini, ilmi çalışmalarını, sebebnetice ilişkisinin zarûriliği temeline dayayan materyalist insan, bâtıl inancı ile uygulaması çatışan muhteşem bir
budala değil de nedir?
Evet, Allah’a güven aklın ve îmanın gereğidir. Sebeblere bağlanarak Allah’a güvenmek ise geleceğe huzurlu
ve ümitli bir atılımdır. O halde,
“…Güvenecekler Allah’a güvensinler.”
“… O ne güzel vekildir.”*
Allah’a güvenenler azabsız Cennet’e girecektir
Abdullah İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü buyurdu:
“Geçmiş Ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında yedi-sekiz, bilemedin on mü’min vardı.
Peygamber gördüm, yanında bir-iki (inanmış) adam vardı. Yanında hiçbir bağlısı bulunmayan Peygamber de
gördüm. Bana büyük bir topluluk da gösterildi. Onları benim ümmetim zannettim. Fakat bana, onlar Musa ve
O’nun ümmetidir, sen (şu) ufka bak, buyruldu.
Baktım ki büyük (mü büyük) bir topluluk. Bana öteki ufka da bak, denildi. (Baktım,) orada da pek büyük bir
topluluk vardı. (Baktırıldıktan sonra da;) işte bunlar senin ümmetindir, onların arasında yetmiş bin (kişi) vardır
ki onlar muhakeme edilmeksizin ve azaba uğratılmaksızın Cennet’e girecektir, buyruldu.

Allah’ın Resûlü bu açıklamasından sonra kalktı, evine girdi. Sahâbîler de “muhakeme edilmeksizin ve azaba
uğratılmaksızın Cennet’e girecek kişiler hakkında görüş ileri sür(meye başladı)lar. Bir kısmı şöyle dediler; Onlar
Allah’ın Resûlü’ne yaran olanlar olabilir, bir diğer kısmı da, onlar İslâm’ın (hükümran olduğu) dönemde doğup
da (hiçbir ilke, kurum ve varlığı) Allah’a ortak koşmamış olanlar olabilir, dediler. (Benzer) görüşler de serd
ettiler.
Bu sırada Allah’ın Resûlü onlara doğru geldi ve sordu:
- Görüşler ileri sürdüğünüz meseleniz nedir?
Sahâbîler durumu O’na arzettiler. O da (s.a.v.) şöyle buyurdu:
- Onlar, okuyarak tedavi etmeyen, okunarak tedavi olunmasını istemeyen, (yaralarını) dağlatmayan, uğurluluk
ve uğursuzluk inancına kapılmayan ancak ve ancak Rablerine güvenenlerdir.
Allah’ın Resûlü bu açıklamasını yapınca sahabîlerden Ukkaşe (r.a.) ayağa kalktı ve:
- Beni onlardan kılması için Allah’a duâ ediniz, ricasında bulundu. Allah’ın Resûlü; sen onlardansın,
buyurdu.
Sonra bir diğer sahabî de ayağa kalktı ve o da:
- Beni de onlardan kılması için Allah’a duâ ediniz, istirhamında bulundu.
Allah’ın Resûlü (ona):
- Ukkâşe seni geçti, buyurmakla yetindi.”2

Allah koyduğu kanunlara uymaya mecbur değildir
Bu hadîs Allah’a tevekkülün ancak îman mantığıyla kavranabilecek ve Allah’a yakınlık sırrına ermiş azın azı
kullarca yaşanabilecek özüne yöneltmektedir.
Evet, bir önceki hadîste açıklandığı üzere Allah neticeleri sebeblere bağlı kıldığı için O’na güvenmenin genel
yolu sebeblere dayanarak O’na yönelmektir. Ancak doğrudan yönelmeye de bir mani yoktur. Çünkü Allah
koyduğu sebeb-netîce kanunlarına uymaya mecbûr değildir.
O, arı bir gönül ve coşkulu bir kalple kendisine sığınan kulları için, isterse sebeblerle netîceleri beraber
yaratabilir. Kulun dileğini yeter sebeb kılarak rahmet saçan netîceleri yağdırabilir. Çünkü O dilediğini yapıcı bir
Rab’dir.
Ne varki hadîsimizdeki müşahhas örnekte görüldüğü üzere manevî ve maddî tedâvi sebeblerine baş
vurmaksızın ve uğurluluk ve uğursuzluk inancı gibi varlıklarda müessir güç tanıyıcı bir yüzeyselliğe düşmeksizin
doğrudan Allah’a dayanmak, kullukta merhaleler aşmış ve aldığı ilhamlarla aracısız istemek gücüne erdiğini
sezmiş kullara hastır.
Bu tür güven yolu her kişi için değil de er kişi için olduğundan ötürüdür ki Kıyamet Günü’ne kadar sayıları
milyarları aşacak mü’minler arasında bu er kişilerin adedi çokluktan kinaye olan yetmiş binle ifade olunmuştur.
Açıklamamızı tevekkülün bu gerçek nevine işaret edici bir hadîsle bitirelim:
“Eğer siz Allah’a hakkıyla güvenebilseydiniz sabahları aç karınla çıkıp da akşamları tok karınla dönen
kuşların rızıklandırıldıkları gibi siz de rızıklandırılırdınız.”*

Sabır ve Gerçek Manası

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Onlar, Allah’ın adı anıldığı zaman kalpleri titreyen, uğradıkları musîbetlere sabreden, namazlarını
kılan, kendilerine verdiğimiz rızklardan hak yolunda infak edenlerdir.”*
Hac 35
Sabır ve cömertlik îmanın gereğidir

Amr İbn-ü Abese (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) geldim ve (ard arda şu sualleri) sordum:
- İslâm (ahlâkı) nedir Ya Resûlellah?
- (Ya Amr! İslâm ahlâkının özü) güzel söz söylemek ve yemek yedirmektir.
- Îman (ın gereği) nedir Ya Resûlellah?
- Îman(ın gereği Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına uymak ve bir de,) sabır göstermek ve
hoşgörülü olmaktır.”1
Sabır nedir?
Sabır; nefsi İslâm Dîni’nin ve olgun aklın gerekli kıldıklarını yapmaya yöneltmek ve zorlamaktır. Diğer bir
ifadeyle sabır; İslâm Dîni’nin ve olgun aklın yasakladıklarının nefis tarafından yapılmasını engellemek ve onu
kontrol altında tutmaktır.*
Tarif olunan şekliyle sabır maddî ve manevî alanlarda ferdi gelişmenin ve sosyal refahın kaynağıdır.
Sabır, Allah’ın emri ve Peygamber’imizin öğüdü olduğu için ibâdettir.
İbadet olduğu içindir ki Yüce Allah sabredici kullarla beraber olduğunu açıklamakta, onları sevdiğini
bildirmekte ve onları And Cennetleri’ne erdireceği müjdelemektedir.
“… Sabrediniz… Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.”
“… Allah sabredenleri sever.”
“… Rablerinin rızasını dileyerek (her zorluğa) sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine verdiğimiz
rızıktan gizli ve aşikâr (Allah yolunda) harcayanlar ve kötülüğü iyilikle savanlar (yok mu?)
Onlar için dünya hayatının iyi bir sonucu olan And Cennetleri vardır. Onlar atalarından, zevcelerinden,
zürriyetlerinden iyi kişilerle beraber olmak üzere Cennetlere girecekler ve melekler de her bir kapıdan yanlarına
sokulacaklar (ve şöyle diyeceklerdir:)

Sabrettiğiniz şeylere mukabil sizlere selâm olsun, Dünya hayatının en güzel sonucudur bu.”**
Biz, ancak tarif olunan şekliyle “…Sabrediniz ve sabırda yarışınız…”*** emrine uymakla mükellef
kılındığımız için, olumsuzlarda değil, olumlularda sabır göstereceğiz.
Bizler için ibâdetler ve ahlâkî değerlerden uzak kalmada sabır yok, ibâdetli ve ahlâklı olmada sabır vardır.
Cehalette sabır yok, ilim tahsilinde sabır vardır. Bir lokmaya ve bir hırkaya sabır yok, cemiyetimizde bir tek
muhtaç insan kalmaması için azimle çalışmada ve helâl rızık talep etmede sabır vardır.
Zulüm ve anarşiye sabır yok, zâlimle çatışmada, ilahî emir ve yasakları çiğneyen anarşistleri yola getirmede
sabır vardır.
Tembellikte, eğlence yerlerinde ve laf meclislerinde sabır yok, tarlada, fabrikada, laboratuarda ve iş yerlerinde
alın teri dökmede sabır vardır.
Hülâsa, Allah’a kul olmada sabır vardır.
Allah’ın sevdiği ibadet sürekli olandır
Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor:
“Yanımda bir kadın vardı. Allah’ın Resûlü yanıma gelince sordu:
- Bu kadın kimdir?
Ben de; (pek çok namaz kıldığı için geceleri) uyumayan filanca kadındır, cevabını verdim.
Bunun üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Bırakınız bu gibi uygulamayı. Güç yetirebildiğiniz kadarını yapmaya çalışın.
Allah’a yemîn ederim ki siz usanıncaya kadar Allah usanmaz.
Hz. Âişe sözlerine devamla şöyle buyurdu:
- Allah’ın Resûlü’nün en çok sevdiği ibâdet, yapanın devamlı olarak yaptığı ibâdet idi.”2

Olumsuz işlerde sabır yoktur
Mü’min, İslâm Dînin emirleri ve yasaklarının gerektirdiklerini ve inançlı olgun aklın lüzumlu bulduklarını
uygulamada sabırla mükelleftir.
Haramları işlemekte sabır olmadığı gibi, emrolunmadıklarımızı yapmakta ve başaramayacaklarımızı
üstlenmekte de sabır yoktur.
Peygamber’imiz, hadîsimizde geçen kadını emrolunmadığını ve başaramayacağını üstlendiği, diğer bir
ifadeyle olumsuz sabır gösterdiği için onaylamamıştır. Müslüman olumsuzları sürdürmekte değil olumluları
sürekli kılmada sabır göstermelidir. Çünkü Allah (c.c.) ve O’nun Peygamber’i az da olsa devamlı olan amelleri
sevmektedir…
Üstün amel nefse ağır gelendir
İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne soruldu:

- Amellerin hangi türü daha üstündür?
O da şöyle buyurdu:
- Nefse en ağır geleni (daha üstündür).”3

Cennet sabırlı ameller gerektirir
Nefse en ağır gelen amellerin en değerli olmaları ancak büyük ve sürekli sabırla yapılabilir olmaları sebebiyle
olsa gerektir.
Nefse ağır gelen ameller değerli olduğu içindir ki Peygamber’imiz bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur.
“… Cennet (nefse) ağır gelecek amellerle kuşatılmıştır.”*
En büyük felaketlere kimler uğratılır?
Sa’d İbn-ü Vakkas (r.a.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) sordum:
- Ya Resûlellah! En ağır felaketlere uğratılan insanlar hangileridir?
Şöyle buyurdu:
- Peygamberlerdir, sonra da inanç ve amel durumlarına göre dindar kullardır.
Kişi, dindarlığına göre kulluk imtihanına tabi kılınır.
Eğer dinî (inancı) sağlam (ve amelleri çokça) ise uğratıldığı musîbetler büyük olur.
Eğer dini (duyguları ve yaşantısı) zayıf olursa kulluk imtihanı da dindarlığına göre hafif olur.
Çok iyi biliniz ki (keffâreti gerektiren) hataları olan kula yer yüzünde (rahat rahat) yürüyecek şekilde belâlar
aman vermez.”4
Sabır üç kısımdır
Peygamber’imizin bir hadîslerine göre sabır üç kısımdır:
a- Allah’ın ve Peygamber’inin emirlerine itâatte sabır.
b- Allah’ın ve Peygamber’inin yasaklarından sakınmada sabır,
Meryem sûresinin altmış beşinci âyeti bu iki tür sabrı emir buyurmaktadır:
“(O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan varlıkların Rabbi’dir. O’na kulluk et ve O’na kullukta
sabret…”
c- Kader programına göre gelebilecek musîbetler karşısında sabır.*
Yeryüzünde Allah tarafından kulluk imtihanına tabi kılınan insanın uğratılacağı bir deneme de belâ ve
musîbetlerdir.
Pek mühim bir kulluk denemesi olduğu içidir ki bu nevi denemelere başta Peygamberler olmak üzer yüce
kullar muhatap kılınmıştır. Kılınacaktır da. Bu sebeble mü’min, rûhî hazırlık içinde bulunmalıdır.
Evet, büyük kulluk denemelerine uğratılmadan ahiretin büyük derecelerine ermek mümkün değildir. Sabır
gösterilmeden de kulluk denemelerinde başarı göstermek mümkün değildir.

Hadîsimiz bu gerçeği açıklamaktadır.
Sabır yüceltici olduğu içindir ki Yüce Allah Peygamber’imize “Sen de Peygamberlerden azim sahiplerinin
sabrettikleri gibi sabret…”** buyurmuştur. Hz. Eyyûb’un ise bu vasfı ile yüceldiğini bildirmiştir:
“… Gerçekten biz onu (Eyyub’u) sabredici bulduk. O ne güzel kuldur. Daima (Allah’a) yönelirdi.”***
Sabır, musibetlerin ilk anında gösterilmesi gerekendir
Ebû Hüreyre’den (r.a.)
“Allah’ın Resûlü (s.a.v.) Cennetül-Bekî (kabristanına ziyarette bulunduğu bir gün) bir kabrin başında ağlayıpsızlayan bir kadının yanından geçti. (Durumunu görünce de) ona şöylece öğüt verdi:
- Ey Allah’ın kulcağızı! (Ölçüsüz feryat ediyorsun.) Allah’ın takdirine baş kaldırmaktan sakın. Sabırlı ol.
- Ey Allah’ın Kulu! Ben feryat etse yeri olan sevdiğini yitirmiş bir insanım.
- Ey Allah’ın kulcağızı! (Üzüntülüsün evet, ama) Allah(a ve kaderine baş kaldırmak)tan sakın. Sabretmeye
çalış.
- Ey Allah’ın kulu! (İyi söylüyorsun) Ancak sen (benim gibi) musîbete uğramış olsaydın beni mazûr görürdün.
- Ey Allah’ın kulcağızı! Allah(ın yasalarına karış çıkmak)tan sakın, kendini sabra ver.
- Ey Allah’ın kulu! Söyleyeceğini söyledin, artık yürü git de beni kendi halime bırak.
Allah’ın Resûlü (s.a.v.) yürüyünce O’nun ardından sahâbîlerden biri kadının yanına gelip durdu ve ona
sordu:
- Bu giden yüce kişi sana ne söyledi?
- Bana şöyle şöyle öğüt verdi.
- Sen o zatı tanıyor musun?
- Hayır tanımıyorum.
- O Allah’ın Resûlü idi.
Bunu öğrenen kadıncağız: “Ben sabredeceğim Ya Resûlellah! Sabredeceğim.” diyerek yerinden sıçradı.
Koşarak (Mescidin kapısında) Allah’ın Resûlü’ne (s.a.v.) yetişti ve:
- Ben sizi tanıyamadım ya Resûlellah! diyerek bağışlanması ricasında bulundu.
Hz. Peygamber ona şöyle buyurdu:
- Sabır; uğranılan müsîbetin ilk anında gösterilmesi gerekendir. Sabır; uğranılan belanın ilk anında
gösterilmesi gerekendir.”5
İlk anda sabredemeyen mükâfat alamaz
Başarısızlık, kıtlık, korku, ölüm vs. gibi değişik türden musîbetler karşısında sabır göstermek veya
göstermemek sonucu değiştirmez.
Ancak kul “Şer görülen bu oluşlar İnşaallah günahlarımın affına, manevî derecemin yükselmesine vesile
olur.” duygusu içinde ve hadîsimizde açıklandığı üzere uğradığı musîbetlerin ilk anında istirca’* yapar da ilahî
kadere inancını tazelerse karamsarlıktan korunmuş, rûhî direncini artırmış olur. Daha da önemlisi kulluk
denemesinde başarıya ulaşmış olacağı için Allah’tan da mükafâtını alır.

“Ben ne yapmıştım da Allah bunları bana reva gördü!” şeklinde ve rûhî isyan içinde feryat eden kul ise hem
manevî yıkıma uğrar, hem de mükafât alacağı yerde ilahî azaba sürüklenmiş olur.
Ancak, uğranılan musîbetlerden ötürü üzülmenin ve sessizce ağlamanın bir sakıncası yoktur.
Musîbet anında “Biz Allah içiniz ancak ona döneceğiz” demelisiniz
Ebu Umame’den (r.a.):
“(Bir iş için) Hz. Peygamber’le (s.a.v.) beraber çıkmıştık.
Pabuç bağı kopunca Allah’ın Resûlü (s.a.v.) “Biz Allah içiniz. O’na dönücüleriz.” buyurarak istirca’ yaptı.
(Yapınca da) bir sahabî sordu:
- Bir pabuç bağı için mi istirca’ buyurdunuz, Ya Resûlellah!
Allah’ın Resûlü (bu suali şöylece) cevaplandırdı:
- (Mü’minin hoşuna gitmeyen ve onu üzen her oluş bir musîbet olduğu gibi) bu da bir musîbettir.
(Biz her musîbet için istirca’ yaparız.)”6

İstirca’ Muhammed ümmetine hastır
İstirca Muhammed Ümmetinin bir özelliği olup, Bakara Sûresinin 156. âyetinde işaret olunan bir görevdir…
[“Andolsun sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneriz.
Kendilerine bir bela eriştiği zaman “Biz Allah içiniz ve O’na dönücüleriz.” diye (rek istirca’ yapa)n sabredici
kulları müjdele.
(Çünkü) Rablerinden bağışlanmalar ve (nimetleri içeren) Rahmet hep onlarındır ve doğru yolu bulanlar da
onlardır.” (Bakara 155-157)

Gerçek Mü’minleri Dost Edinmek

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Sizin dostunuz sadece, Allah, O’nun peygamberi ve Allah’a boyun eğerek namaz kılan, zekât veren
mü’minlerdir.
Kim Allah’ı, Resûlünü ve îman edenleri dost edinirse; şüphesiz ki, Allah’ın tarafları galip
geleceklerdir."
Maide Suresi âyet 55-56
Müminleri dost edinmek imanın gereğidir
İbn-ü Abbas’dan... (R.)
(Cevabını öğretmek için) Allah’ın Resûlü Ebu Zer’e sordu:
- Ya Ebâ Zer! İman kulplarının en sağlamı hangisidir?
- Allah ve O’nun Resûlü daha iyi bilir.
- (Yapışması halinde kişinin İslâm Dini’nden kopması ve koparılmasını engelleyecek en sağlam îman kulpu)
Allah için dostluk kurmak, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.1
Hangi dost daha hayırlıdır

İbn-ü- Abbas (R.) anlatıyor:
“(Sahâbîler tarafından) Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu:
- Ya Resûlellah! Arkadaşlarımızın, dostlarımızın hangisi daha hayırlıdır?
- Görülmesi size Allah’ı hatırlatan, konuşması amelinizi arttıran, davranışları ve işleri de size âhiret’i yad
ettiren kişi (en hayırlı arkadaş-dosttur.)”2
Kişi sevdikleriyle beraberdir
Abdullah İbn-ü Mes’ud’dan... (R.)
Adamın biri Allah’ın Resûlü’ne geldi ve (bizim de ilgimizi çeken şu soruyu) sordu:
- Ya Resûlellah (Seni ve sana yürekten bağlı fazîletli mü’minler gibi yüce) bir topluluğu seven fakat yaşantısı
ile onları gereğince izlemeyen kişi hakkında ne buyurursun?
(Beslediği sevginin ona bir faydası olacak mı?)

Allah’ın Resûlü (S.) (bütün mü’minleri sevindirecek şu hakîkati) açıkladı:
- Kişi sevdikleri ile beraber olacakdır.3

Sosyal Hayatımız

Birlik
Allah’ın Kitab’ından:
"Allah’a ve Resulüne itâat edin. Birbirinizle çekişmeyin, yoksa başarısızlığa düşersiniz ve
kuvvetiniz gider. Sabredin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”*
Enfal Suresi âyet 46
Bir ve beraber olun
(Allah’ın Resûlü (S.) Hz. Muhammed gereğini yapmakla mükellef oldukları ana görevlerini ilk mü’minlere
şöyle açıkladı:)
- Allah’ın bana emrettiği beş (görevin yapılmasını) ben de size emrediyorum:
Cemâat (birliği ve beraberliği üzerinde olmak,)
(Allah’ın Peygamber’inin bütün emir, tavsiye ve yasaklarını can kulağı ile) dinlemek,
(Dinlenenlere) itâat etmek,
(Şartlar gerektirdiğinde) Hicret etmek.
Allah yolunda (mallarla ve canlarla) cihâd etmek.
(Aman birlik ve beraberlik hususuna dikkat edin.)
Kim mü’minlerin oluşturduğu cemâat birliğinin dışına çıkarsa (birliğe) geri dönünceye kadar İslâm halkasını
boynundan çıkarmış olur.
Kim de İslâm dışı hayat ve yönetim tarzı olan câhiliyetin prensipleri ve kurumlarını meşru tanımaya
çağırırsa, şüphesiz o kişi Cehennem’e çöreklenmiştir.
(Hz. Peygamber’in açıklamalarından dehşete düşen ve meselenin önemini kavrayan) mü’minler sordular:
- Ya Resûlellah! (câhiliyyete çağıran kişi) namaz kılsa da oruç tutsa da mı (Cehenneme atılır?)
- Evet, namaz kılsa da, oruç tutsa da ve kendisinin müslüman olduğunu zannetse de.
Ey Allah’ın Kulları!
(Sizler müslümanları cemâat birliğine çağırırken) müslümanları Allah’ın isimlendirdiği şekilde adları ile;
müslümanlar olarak çağırınız.1

Birlik Kur’ân ve Sünnet çevresinde sağlanabilir

Hadîsimizin dört maddesi kitabımızdaki özel bölümlerinde incelendiği için biz "cemâat" konusuna
değineceğiz.
İslâm Dinî ferdî ve içtimaî yasaları ile bir bütündür. Onun insanlığa mutluluk getirebilmesi ve tekâmül
sağlayabilmesi için bir bütün halinde yaşanması lâzımdır.
Bütün halinde yaşanabilmesi için de büyük çoğunluğu mü’minlerden müteşekkil olup, Kur’ân ve Sünnet’le
yönetilen bir toplumun ortaya çıkması zarurîdir.
Bu toplum vücud bulmadıkça İslâm bir bütün halinde yaşanamaz.
Bu sebeble mü’minler bu toplumu oluşturmak, mevcud olanları yaşatmak için cemâat birliğine pek büyük bir
önem vermek, şahsî düşünceleri ile uyuşmayan uygulamalara şâhid olsalar da birliği za’fa uğratıcı davranışlardan
sakınmak mecburiyetindedirler.
Cemâat birliğine, İslâm Toplumuna götürücü çalışmaları engellemek veya oluşan birliğin dışına çıkarak
zayıflamasına sebeb olmak İslâm’dan sapmak küfre ve nifaka düşmek gibi azim bir günahtır.
Cemâat birliği şüphesiz Kur’ân ve Sünnet prensipleri etrafında birleşmekle gerçekleşebilir ve yaşatılabilir.
Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, Kur’ân ve Sünnet’in belirli prensiplerine değil bütün
prensiplerine bağlı kalmak gereğidir. Bütüne talip olunmazsa, İslâm dışı hayat ve yönetim tarzı olan câhiliyetin
ilkeleri ve kurumlarına yönelme kaçınılmaz olur. Bu da Mevlâ dostluğu yanı sıra Tâğut dostluğuna götürür ki
ortaya İslâm’la çelişen bir yapı çıkar.
Bu sebebledir ki Allah’ın Resûlü Kur’ân ve Sünnet’in getirdiği düstûrlar ve değer yargıları ortada iken kişisel
veya ekol görüşlerini ileri sürerek câhiliyyetin yasaları, ilkeleri, kurumları ve metotlarını meşru tanımaya çağıran,
cemâat birliğini parçalayıcı kişileri namaz kılsalar da, oruç tutsalar da, kendilerini müslümanlar olarak takdim
etseler de Cehenneme çöreklenecek kişiler olarak tanıtmaktadır.
Hadîsimiz cemâat birliğinin önemini ve câhiliyyete davet çıkarmanın sorumluluğunu açıklarken cemâat
birliğine çağrılan müslümanları, küfür ve nifak sistemlerine çağırır gibi çağırmamak gerektiğini de öğretmektedir.
Evet, inanç ve amel bakımından zayıf olsalar da, küfür ve nifak stratejilerini kavrayamasalar da, bilmeyerek
veya gaflete düşerek câhiliyyete arka çıksalar da, müslümanları cephe açarak yerici sloganlarla değil,
müslümanlar olarak davet etmek lâzımdır.
Çok yakın tarihimizde yaşanan ve yaşanmakta olan olaylara hadîsimiz zaviyesinden bakılmadıkça yapılan
hataların idrak olunamayacağı gerçeğini vurgulamakta yarar görüyoruz.
Yaşama sevgisi ve ölüm korkusu sizleri çökertecektir
Azatlısı Hz. Sevban (R.) Allah’ın Resûlü’nün gelecekle ilgili bir açıklamalarında şöyle buyurduğunu
söylemiştir:
“-Yiyicilerin yedikleri çanakları üzerine üşüştükleri gibi diğer ümmet topluluklarının (birbirleri ile
yardımlaşarak) her yönden üzerinize üşüşecekleri dönem yaklaşmaktadır.
(Bu dehşet verici açıklama karşısında) sorduk:
- Ya Resûlellah! O dönem sayıca az olmamızdan ötürü mü (başımıza üşüşecekler)?
- Siz o dönemde çok olacaksınız. Ancak selin sürüklediği çer–çöp gibi, (sürüklenebilecek) çer–çöp (nevinden
adamlar) olacaksınız. Bu sebeble düşmanlarınızın kalplerinden (onları bağlayıcı ve boyun eğdirici) korkutucu
büyüklüğünüz sıyrılacak ve sizin kalplerinize de vehin yerleşecektir.

- Vehin nedir? (Ya Resûlellah!)
- Yaşama sevgisi ve ölüm korkusudur.”2
Çöküntünün sebebi nüfus azlığı olmayacaktır
Allah’ın Resûlü’nün on dört asır önce yaklaşmakta olduğunu haber verdiği za’f dönemini İslâm Ümmeti’nin
özellikle son iki asırdır yaşamakta olduğu bir vakadır.
Hadîsimiz, müslümanların siyasî, iktisadî ve kültürel emperyalizmin mahkûmu ve mağdûru olmalarının nüfus
kifayetsizliğinden, toprak ve üretim yetersizliğinden, ilmî ve teknik atılımsızlıktan çok, dünya hayatını hayatın
gayesi bilmekten ve îman, ilim, aşk ve aksiyondan yoksun bir hayatı benimsemekten kaynaklanacağını
açıklamaktadır.
Allah’dan ümmetim için üç istekde bulundum
Muaz İbn–ü Cebel’den... (R.)
Allah’ın Resûlü bir gün namaz kıldırdı. Fakat namazı iyice uzattı.
(Namazı bitirip de bize doğru) döndüğü zaman biz sahâbîler sorduk:
- Ya Resûlellah! Bu gün namazı uzattınız. (Bir sebebi mi vardır?)
- Ben kabul olunacağı ümidi ile red olunacağı endişesi(ni taşıdığım duâmı) ihtiva eden bir namaz kıldırdım.
Gâlip ve yüce olan Allah’tan ümmetim için üç istekte bulundum.
İsteklerimin ikisini (kabul buyurup dilediklerimi) bana verdi. Fakat bir isteğimi kabul buyurmadı:
Allah’tan kendilerinin dışından (köklerini kazıyacak güçte kâfir) düşmanları onlara hâkim kılmamasını
diledim. Bu dileğimi bana verdi.
O’ndan onları (tufanı andırır umûmi bir azab ile toptan) boğarak helâk etmemesini istedim. Bu isteğimi de
bana verdi.
Allah’tan, bir de birbirleriyle çatışıp savaşmamalarını istedim.
Bu duâmı red etti.3
Birliğe yönelmeyenler kamplara bölünür
Bu hadîs, yapılacak duâların bazen bir kısmının kabul olunup diğer kısmının kabul olunmayacağına işaret
buyurmaktadır.
Hadîsimiz ayrıca iradeleri ile birlik ve beraberliğe yönelmeyen, ihtilaflarını gidermeyen müslümanların
birbirlerine güven vererek yaşamak hususunda Allah’ın yardımına eremeyecekleri, hatta birbirleri ile vuruşacak
kadar farklı kamplara bölüneceklerine dikkatleri çekmektedir.
Sahâbîler döneminde başlayan Sıffın ve Cemel harplerinden devrimizde müslümanlar arasında yaşanan pek
çok çatışma, hadîsimize açıklık getirmektedir.
Cennet’e girecek cemâat hangisidir?
Avf b. Malik (R.) anlatıyor:
“Yahûdiler yetmiş bir gruba ayrıldı. Bir grubu Cennet’te, yetmişi Cehennem’dedir.
Hıristiyanlar yetmiş iki gruba ayrıldı. Biri Cennet’te, yetmiş biri de Cehennem’dedir.

Muhammed’in canı yönetimi altında bulunan (Allah)a yemin ederim ki, benim ümmetim de yetmiş üç gruba
ayrılacaktır.
Biri Cennet’te, yetmiş ikisi Cehennem’dedir.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Cennet’e girenler kimlerdir? Ya Resûlellah!
- (Kur’ân ve Sünnet çevresinde toplanan) Cemâat’dir.”4
Kur’ân ve Sünnet cemâati Cennet’e girecektir
Yüce Rabbimiz bizleri örneğin Rûm Sûresinin 32. âyetiyle “Dinlerini parça parça bölüp fırkalara ayıranlar...”
gibi olmamamızı emrederken, Sevgili Peygamberimiz de bizleri bu ve de benzeri hadîsleriyle uyarmaktadır.
Arap dilinde yetmiş küsurlu ifadeler çokluktan kinayedir. Bu sebeble hadîsimizdeki ifadeleri sınırlayıcı
nitelikte değil, çokluğu örneklendirici vasıfta görebiliriz.
Bir olup Kur’ân ve Sünnet tarafından temsil olunan Hak’dan sapanların pek çok olan bâtılların ardına
düşecekleri ve parçalanacaklarını bildiren hadîsimiz ancak Kur’ân ve Sünnet’e yapışan Cemâat’den olanların
kurtuluşa erecekleri ve Cennet’e gireceklerini açıklamaktadır.
Bu ve benzeri hadîslere dayanarak Kur’ân ve Sünnet’e bağlı olan, fakat İslâm’ı yaşama ve yaşatma
mücadelesinde farklı metotların benimsemiş ve muhtelif görevleri üstlenmiş olan cemâatlerin birini kurtuluşa
erecek, diğerlerini de Cehenneme yuvarlanacak topluluklar olarak görmek pek büyük bir hatadır. Ne acıdır ki bu
hata işlenmektedir.
Kur’ân ve Sünneti hayat düzeni kabul ettikçe bütün cemâatler kurtuluşa erecek cemâatlerdir. Onlar esasda
"bir"dir ve "bir"in muhtelif şubeleridir.
Çağrısına muhatap olacakları için bütün insanlık Muhammed Ümmetidir.Bu sebeble Muhammed Ümmeti’nin
bâtılperest yetmiş iki fırkaya ayrılmasını İslâm’ın içinde değil de cehâlet ve dinden çıkış yoluyla dışında oluşacak
bir olgu olarak da değerlendirebiliriz.

Selâm İslâmî Bir Şiardır

Allah’ın Kitab’ından:
"Size selâm verildiği zaman siz, ondan daha güzeli ile karşılık verin. Veya aynısıyla mukabele edin.
Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla hesap edendir."*
Nisa Suresi âyet 86
En hayırlı amel yemek yedirmek ve selâm vermekdir

Abdullah İbn-ü Ömer’den... (R.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (R.) sordu:
- Ya Resûlellah! (Sağlayacağı sevab bakımından) İslâm Dininin (tavsiye buyurduğu amellerin) en hayırlı
olanları hangileridir?
- Yemek yedirmen, tanıdığın tanımadığın (mü’min) kişilere selâm vermendir.1
Selâmın İslâm Dinindeki önemi
Selâm, İslâmî bir nişandır.
Yüce Peygamber’imizin açıklamasına göre müslümanların birbirleri üzerindeki haklardan biri selâmlaşmakdır.
Selâm, karşılıklı sevilme–kaynaşma sebebidir.
"Selâm" Allah’ın isimlerinden biridir. O’nun ismini içine alan selâm şekli mü’min muhatab için yapılmış bir
duâ olduğu gibi, mü’min için de şahsını tanıtma işlemidir.
Mü’min selâm verirken nefsini şöyle takdim etmiş olur.
"Ey Mü’min kardeşim! "Esselâmü Aleyküm" şeklindeki Kur’ân ve Sünnet kaynaklı duâ cümlesi ile seni
selâmlayan ben, İslâm’ı Hayat düzeni, Hz. Muhammed’i de Hayat Önderi edinmiş bir ma’na adamıyım.
Yüreği sevgi ile dolmuş, adâlet ile yoğrulmuş bir mü’min kardeşim.
Sana Allah’tan güven diliyorum. Bana güvenebilirsin."
Selâm’ın taşıdığı bu ma’na yüceliği dolayısıyladır ki gayr–ı müslimlere “Esselâmü Aleyküm” denilerek değil
de, bir başka şekilde, örneğin "günaydın" denilerek selâm verilir.*
Selâmın açacağı sevgi çığırının Cennet’e ulaştıracak bir ibâdet olduğunu da Peygamberimiz şöylece
açıklamıştır:

"Rahmeti bütün varlıkları kuşatmış olan Allah’a ibâdet edin, fakiri doyurun; acı yedirin ve bir de birbirinize
çokça selâm vererek aranızda selâmlaşmayı (barışı) yayın ki Rabb’inizin Cennet’ine giresiniz."**
Selâmlaşma ile ilgili bilinmesi gereken bazı hususları da bu konudaki hadîslerden bir kısmının tercümesini
sunarak açıklayalım:
"İnsanların en cimrisi selâm vermekte cimri olandır."
"Sizden biriniz mü’min kardeşinin yanına sık sık girse de ona selâm versin."
"Selâm vermeden önce söze başlayan kişiye oturma izni ve de cevap vermeyin."
"Küçük büyüğe, süvari–piyadeye; (vasıtalı–yürüyene) gelen oturana, az çoğa selâm verir. Karşılaşan iki
kişiden önce selâm veren Allah’a daha yakındır."
"Evine giren kişi selâm versin."
"Esselâmü Aleyküm şeklinde selâm verene on sevab, Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah şeklinde selâm
verene yirmi sevab, Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü şeklinde selâm verene otuz sevab verilir."
(Alana da alış şekline göre on, yirmi veya otuz sevab verilir.)
"Hz. Peygamber kadınlar topluluğuna ve de çocuklara selâm verirdi."
"Bizden başkalarına benzemek isteyenler, bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyiniz.
Yahûdilerin selâmı parmaklarla işaret, hristiyanların selâmı ise avuçlarla işarettir.
Siz böyle yalnızca işaretlerle selâm vermeyiniz."*
Selâm sevilmeye sebebdir
Sahâbî Ebu Mûsel–Eşari (R.) Allah’ın Resûlü’nün şöyle buyurduğunu bizzat işittiğini rivayet ediyor:
- (Sizler hakîki mü’minler olmadıkça Cennet’e giremezsiniz.) Birbirinizi sevmedikçe de hakiki mü’minler
olamazsınız.
- Sahi birbirinizi sevmenize sebeb olacak bir amel için size kılavuzluk yapayım mı?
- Evet (yap) Ya Resûlellah!
- Aranızda selâmlaşmayı yayınız.2
Her Müslüman’a selâm vermek vazîfemizdir
Emrolunduğumuz üzere "aramızda selâmlaşmayı yaymanın" anlamı müslüman olarak aramızda selâmlaşmaya
önem vermektir. Yoksa yalnız tanıdığımız müslümanlara selâm vermek değildir. Nitekim bu bölümde
sunduğumuz ilk hadîsden de öğrenileceği gibi Peygamberimiz tanıdığımız ve tanımadığımız bütün müslümanlara
selâm vermemizi öğütlemektedir. Kaldı ki Peygamberimiz yalnız tanıdığımız müslümanlara selâm verip diğer
müslümanlara selâm vermemeyi Kıyâmet âlametlerinden biri olarak zikretmekte, bizi böylesine bir uygulamadan
sakındırmaktadır.**
Ardımızda selâmlaşmayı yaymayı, barışı yaymak şeklinde de anlamalıyız.
“Esselâmü Aleyküm” şeklinde verdiğimiz selâmı almayan nüfûs kağıdı müslümanlarına bu şekilde değil de
mesela “günaydın” şeklinde selâm verebiliriz.
Selâm Cennet’e götürür

Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü’ne (ricada bulundum da;)
- (Ya Resûlellah!) Yaptığım zaman Cennet’e gireceğim işleri bana bildirir misiniz? dedim.
(Şu öğütleri) yerdi:
- Selâmı yay, (Karşılaştığın bütün mü’minlere selâm ver. Misafirlere, dostlara ve özellikle fakirlere) yemek
yedir. Akraba fertleriyle irtibatını sürdür (Onları ziyaret et. Hak’ka çağır ve gereğinde maddî yardımda bulun.)
Bir de insanlar uykuda iken namaz kıl.
Bunları yap ki, sonra da esenlikle Cennet’e giresin.”3
Selâma arzulu olan başlasın
Ebud–Derda’da... (R.)
Allah’ın Resûlü’ne (S.) sorduk:
- Ya Resûlellah! Bizler karşılaşıyoruz. Selâm vermeye önce hangimiz başlamalıdır?
Şöyle buyurdu:
- Selâm vermeye en arzulu olanınız başlasın.4
Topluluk adına bir kişi selâm verir
Hasan İbn–ü Ali (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu:
- Bir topluluk diğer bir topluluğa uğruyor. İçlerinden biri selâm veriyor. Topluluk adına bir kişinin selâm
vermesi kâfi midir?
- Evet, (kâfidir.)
- (Peki Ya Resûlellah!) Topluluktan bir kişi selâm alıyor. Topluluk adına bir kişinin selâm alması yeterli
midir?
- Evet, yeterlidir.”5
Birbirinizle musafaha edeniz
Enes İbn–ü Mâlik (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) sorduk:
- Ya Resûlellah! Birimiz diğerimize eğilebilir mi?
- Hayır, eğilemez.
- (Uzun süreli ayrılışlardan sonra ki buluşmalar dışında) birimiz diğerimizle kucaklaşabilir mi?
- Hayır. Ancak sizler birbirinizle musafaha ediniz; (el ele tutuşunuz.)”6
Selâm bedduâya dönüştürülmemelidir
Yahûdiler Allah’ın Resûlü’ne geldiler ve ("Esselâmü Aleyke" yerine telafuz taktiği ile) "Essâmü Aleyke”
“Helak üzerine olsun” diyerek sözde selâm verdiler.
Allah’ın Resûlü de “Ve Aleyküm = Söylediğiniz sizin üzerinize olsun”, şeklinde karşılığını verdi.

Onların sözlerini işiten Hz. Aişe:
- Essâmü Aleyküm= Helâk sizin üzerinize olsun. Allah’ın lâneti ve gadabı da üzerinize olsun, diyerek kükredi.
Allah’ın Resûlü Hz. Aişe’ye şöyle buyurdu:
- Sakin ol ya Aişe, ölçülü ol. Şiddetten ve sevimsiz sözlerden sakın.
- (Ya Resûlellah!) Söylediklerini duymadın mı?
- Sen de benim söylediğimi duymadın mı? Sözlerini onlara iâde ettim ya, kaldı ki benim onlar için bedduâm
kabul olunur da, onların benim için yaptıkları bedduâ kabul olunmaz.7
Selâm göndermek ve gönderileni almak da sünnettir
Ğalip bin Ebî Ğeylan (R.) anlatıyor:
“Hasanî Basrî’nin (evinin) kapısı önünde otur(muş sohbet ediyor)duk.
Bir adam geldi ve (söz sırasında şöyle) dedi:
- Babam bana dedemin şöyle anlattığını söyledi:
Babam beni Allah’ın Resûlü’ne gönderdi.
O’na git ve (benden)selâm söyle, dedi.
Ben de Allah’ın Resûlü’ne gittim, babam size selâm söylüyor, dedim.
Şöyle buyurdu:
- Aleyke ve Alâ Ebîke Esselâm=Selâm senin ve babanın üzerine olsun.”8

Trafik ve Turizm

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Allah yeri size bir döşek yaptı. Yeryüzünde doğru gidebilmeniz için de size yollar açtı."*
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Yoldan ezayı gider

Ebu Berze (R.) anlatıyor:
“(Allah’ın Resûlü’ne (S.) şöylece) ricada bulundum:
- Ya Resûlellah (dünya ve âhiret hayatımda) yararlanabileceğim bir ameli bana öğretir misiniz?
Şu öğüdü verdi:
- Müslümanların yolundan ezayı (onlara zarar verecek maddî ve manevî engelleri) gider.”1
Devrimizde ezayı gidermek trafik kurallarına uymakdır
Müslümanların yolundan onlara zarar verecek engelleri gidermek Peygamber’imizin üzerinde önemle durduğu
ve îmandan bir bölüm olarak sunduğu sosyal nitelikli ahlâkî bir vazîfedir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
"İman, yetmiş küsur bölümdür. En yükseği Allah’tan başka ilâh yoktur demek, en aşağı seviyesi ise yoldan
eza’yı; zarar verecek ve kişinin geçişine mani olacak engelleri gidermektir."*
Allah’ın Resûlü bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurur:
"Bana ümmetimin iyi ve kötü amelleri gösterildi. Yollardan ezayı uzaklaştırmalarını iyi amelleri içinde
gördüm."**
Peygamber’imizin îmandan bir bölüm olarak sunduğu ve mü’minlerin iyi amellerinden biri olarak kendisine
gösterildiğini açıkladığı "yoldan ezayı; zarar verecek engelleri gidermek" günümüzün anlamıyla trafik kaidelerine
uymak olarak değerlendirilebilir.
Yaya veya vasıtalı olarak yolda bizzat eza verecek duruma düşmemek, yollardan geçişe mâni olan ve zorluk
veren eşya, taş, diken ve kemik gibi engelleri kaldırmaktan daha önce üzerimize düşen bir vazîfedir. Zira trafik
kaidelerine uymayan dikkatsiz bir yayanın bizzat kendisinin, alkollü, uykusuz ve anormal hızla vasıta kullanan,
öz ifadeyle trafik kurallarına uymayan sürücünün aracının yollarda diğer yaya ve vasıtalar için giderilmesi gerekli
bir tehlike olacağı, akaryakıt ve iş gücü israfına sebeb teşkil edeceği açık bir gerçektir.

Fertler için tehlike ve tüketim unsuru olmanın cemiyete karşı işlenmiş bir zulüm olduğu muhakkaktır. Âhiret
hayatımızda mutlaka cezası görülecek bu suçun toplum hayatında da ceza görmesi ve kınanması zarûridir.
Bunun içindir ki, Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Mü’minlerin, yollarında kendilerine zarar veren kişiyi cezalandırmaları görevleridir."***
Açıkça anlaşılacağı üzere bu hadîs, trafik kurallarını bilerek ihlâl edenlerin, işledikleri trafik suçunun nevine
göre hukuken cezalandırılmalarının ve toplumca kınanmalarının dini ve ictimaî bir vazîfe olduğunu
açıklamaktadır.
Yolun hakkını veriniz
Ebu Saîd El–Hudri (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) mü’minlere:
- Yollar üzerinde oturup–konuşmaktan sakınınız, şeklinde verdi.
Onlar da şu mazereti ileri sürdüler:
- Ya Resûlellah! Konuşabilmemiz için yollar üzerinde birleşip oturmak zarûretini duyuyoruz.
Bu mazeretleri üzerine Allah’ın Resûlü (S.) şöyle emir buyurdu:
- Oturup–konuşmak ihtiyacını mutlaka duyuyorsanız yola hakkını veriniz.
- Yolun hakkı nedir (Ya Resûlellah?)
- Gözü korumak,
Zarar verici olanı gidermek (yaya veya vasıtalı olarak geçişe mani olmamak ve mevcut engelleri kaldırmak,)
Selâm (vermek ve) almak ve bir de;
Hakk’a çağırıp, Bâtıl’lardan sakınmaktır.”2

Yol hakkının anlamı ve nevileri
Bu mucizevî hadîs yollarda ayak üstü konuşma gereğini duyanlara, yol kenarlarında arabaları ile park
yapanlara ve uğrak yerlerindeki dinlenme tesislerinde bulunanlara bir önceki hadîste açıklamaya çalıştığımız
"Yoldan zarar verici engelleri gidermek" gibi bir ana görevle birlikte üç büyük ahlâki görev yüklemektedir.
Bunlardan biri karşılaştığımız insanlara selâm vererek ve verilen selâmı alarak selâm cümlesiyle onlar için
Rabb’imizin korumasını dilemektir.
Diğeri gözü korumaktır ki, yayaları veya vasıta içindekileri bakışlarımızla rahatsız etmemektir.
Üçüncü görev Hakk’a çağırmak ve bâtıllardan sakındırmaktır ki bu genel vasıflı İslâmi vazîfenin yol hakkı
olarak anlamı, Allah bilir insanların yararına olduğu için Hak olan trafik kurallarına uymaya çağırmak ve bu
kuralları ihlâl etmekten sakındırmaktır.
Allah’ın Resûlü yol hakkı olarak açıkladığı bu dört büyük göreve aşağıda sunacağımız emirleri ile şu iki
görevi daha ilâve etmektedir:
“Mazluma yardım ediniz.
(Şaşıranlara ve soranlara) yolu tarif ediniz."*

Mazluma yardım etmek görevini, soyguna uğramış veya kaza geçirmiş olanlara acil olarak yardımda
bulunmak şeklinde anlayabiliriz.
Ümmetimin seyahatı cihaddır

Ebu Ümame (R.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) gelerek sordu:
- Ya Resûlellah! Seyahate (çıkmak istiyorum). Bana izin verir misiniz?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Benim ümmetimin seyahati Allah yolunda cihâd etmektir.”3
Meşrû gayesi olmayan yolculuklar vebaldir
İslâm Dini Hac, Umre, tarihi milletlerin âkıbetlerini tetkik, akrabaya sıla, ilim, ihtisas, iç ve dış ticaret ve
tedâvi gibi gayelerle seyâhate çıkılmasını teşvik etmiştir.
Rabb’imizin ve Peygamber’imizin emirleri ve tavsiyeleri olan bu gayeler doğrultusunda nefsi yönlendirerek
seyahat etmek Allah yolunda cihâd etmektir. Zira cihâd, öz ifadeyle İslâm’ı yaşamak azmi ve mücadelesidir.
Bu sebeble mü’min yukarıda bir kısmına değindiğimiz gayelerle seyâhat etmelidir ki seyahatini cihâda
dönüştürsün.
İslâm’da meşrû bir gayeye yönelik olmaksızın yapılan yolculuklar kişi için vebaldir.
Bu hadîs bizlere ilk mü’minlerin büyük bir bağlılık gösterdikleri Allah’ın Resûlü’nden izin almaksızın
Medine’den ayrılmadıklarını da öğretmektedir.
Allah’ın Resûlü binerken besmele çeker-hamdeder sonra da duâ ederdi
Rabia oğlu Ali (R.) rivayet ediyor:
“(Müslümanların Halifesi olduğu dönemde) Hz. Ali’ye binmesi için bir binek getirildiğine şâhid oldum.
Ayağını üzengiye koyunca üç defa "Bismillah" dedi. Hayvanın sırtına yerleşince de "Elhamdülillah" dedi ve
Zuhruf Süresinin 13. âyetinin son bölümü ile 14. âyetini okudu.
Sonra da üç defa "Elhamdülillah" ve üç defa "Allahû ekber" dedi ve şu duâyı ilave etti:
"(Allahım!) Seni yüceliklerle vasıflar, eksikliklerden beri kılarım. (Emirlerin ve yasaklarına gereğince
uymamakla) gerçekten ben nefsime zülmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayacak ancak sensin..."
Duâyı bitirince de güldü.
Ben de (kendisine) sordum:
- Ey mü’minlerin Emir’i neden ötürü güldünüz? (Açıklar mısınız?)
Hz. Ali şu cevabı verdi:
- Allah’ın Resûlü’nün benim yaptığım gibi yaptığını; (besmele, hamd, tesbih, tekbir duâ ve istiğfarla hayvana
bindiğini) ve sonra da güldüğünü gördüm.

Ben de ona sordum:
- Niçin güldünüz Ya Resûlellah?
Şöyle buyurdu:
- Kulunun "Rabbim benim günahlarımı bağışla. Senden başkası günahları bağışlayamaz" şeklinde duâ ettiği
zaman Rabbinin ondan hoşnut olması (beni güldürdü).4
Devrimizin binekleri motorlu araçlara nasıl binmeli
Bu hadîs bize gerek şehir içinde ve gerekse şehir dışında bir yere gitmek için vasıtaya bindiğimizde bir
mü’min olarak nasıl davranmamız gerektiğini açık bir şekilde öğretmektedir.
Buna Göre:
a–Vasıtaya binerken üç defa "Bismillah" çekmeli,
b–Oturulduğunda "Elhamdülillah" demeli.
c–Zuhruf Sûresinin 13. âyetinin son bölümü ile 14. âyetini okumalı,
"Sübhanellezi sehhare lena hâzâ vemâ künnâ leh mükrinin. Ve innâ ilâ rabbinâ le münkelibûn."
Anlamı:
“Bu vasıtayı bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Yoksa biz bunu hizmetimizde kullanamazdık. Biz
elbette Rabb’imize döneceğiz."
d–Üçer defa "Elhamdülillah" ve "Allahü Ekber" diyerek hamd edip tekbir getirmeli,
e–Sonra yukarıda tercümesi sunulan duâyı yapmalı ve bir de,
f–Tebessüm ederek Peygamber’imize salât getirmelidir.
Allah seni itâat nimeti ile rızıklandırsın
Hz. Enes (R.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Ben yolculuğa çıkıyorum. Beni (duânızla) azıklandırınız.
Allah’ın Resûlü (bu sahâbîye şöylece) duâ buyurdu:
- Allah seni emirleri ve yasaklarına itâat nimeti ile azıklandırsın.
- Ya Resûlellah! Benim için (duânızı) arttırsanız.
- Allah senin günahlarını bağışlasın.
- Anam babam sana fedâ olsun (Ya Resûlellah!) Bana (olan duânızı biraz daha) artırsanız.
- Bulunduğun (her bir) yerde hayır (lı sözler, işler ve davranış) larda Allah seni başarıya ulaştırsın.”5
Allah’a ısmarladığa gelenlere duâ edilmelidir
Bir yolculuğa çıkarken bizimle vedalaşmaya gelen insanlara bizden duâ istememiş olsalar bile
Peygamber’imizin yaptığı bu duâları yapmak şüphesiz bizleri sünnete uyuşun fazîletine ve yüceliğine erdirir.
Peygamber’imizin yaptıklarını görev bilmek mü’minlerin şiârı olmalıdır.

Allahım yolunu açık eyle

Ebu Hüreyre (R.) rivayet ediyor:
“(Yolculuğa çıkmakta olan) bir sahâbî (veda için geldi ve şu sözlerle) öğüt istedi.
- Yolculuğa çıkmak istiyorum. Bana öğüt ver(ir misiniz?) Ya Resûlellah?
Allah’ın Resûlü şöylece öğüt verdi:
- Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına itâat et. (Vardığın) her yüksek mekânda (Allah’ı
yüceltmek için) tekbir getirerek ‘Allahû Ekber’ de.
Bu öğüdü alan sahâbî ayrılınca Allah’ın Resûlü ona şöylece duâ etti:
- Allahım! Yolunu açık eyle, yolculuğunu da kolaylaştır.”6

Yolcuya ilâhi yasalara itâat öğütlenmeli
İnsanlara Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına uymayı öğütlemek mü’minlerin ana görevidir.
Yolculuğa çıkan insanlara karşı bu görevin îfası husûsî bir önem taşır. Zira yolculuğa çıkmakla yakın
çevresinin Hakk’a yöneltici, utandırıcı manevî kontrolünden ve uyarılarından yoksun kalan kişinin bâtıllara
eğilimi artabilir.
Bu sebeble yolculuğa çıkarken yapılacak ikâzın anlamı büyük olur.
Laneti gerektiren işlerden sakının
Ebû Hûreyre’den... (R.) :
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Toplumun lânetini gerektirecek iki tür işten sakının.
- Lâneti gerektirecek bu iki işlem nelerdir. Ya Resûlellah?
- (Birincisi) insanların geçiş yollarına tuvalete çıkmaktır.
(İkincisi de) onların gölgelenip yararlanacakları (park, panayır yeri ve sâhiller gibi alanlara abdest
bozmaktır.)”7
La’net, ceza anlamını da içerir. Bu sebeble toplumun sağlığını ve çevre güzelliğini tehdid edecek
örneklendirilen türden işlere toplumsal kurumların uygun cezalar vermeleri gerekir.

Misafirlik

Allah’ı Kitabı’ndan:
"Onlar hiç yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Bari bu yolla düşünecek kalplere ve işitecek kulaklara
sahip olsalar. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, ama göğüslerdeki kalpler körelir."
Hac Suresi âyet 46
Misafirlik en çok üç gündür
Ebû Süreyh el-Adevî (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’i (şu şekilde) öğüt verirken kulaklarım duydu, gözlerim gördü:
- Allah’a ve Âhiret Günü’ne îman eden kimse misafirine armağanını versin.
Sahâbîler sordular:
- Armağanı nedir, Ya Resûlellah?
- Onu bir gün bir gece (yedirip içirip yatırmak)dır.
(Ne var ki ev sahibini ahlâkî bir ikram mükellefiyeti altına) sokan misafirlik (en çok) üç gündür.
Üç günden fazla yedirilip içirilmesi ve yatırılması misafire verilmiş sadakadır.”1
Evler misafir kabul edebilecek şekilde yapılmalıdır
Misafirlerin yedirilip–içilmesi ve yatırılması müekked sünnet olan İslâmî bir vazîfedir. Pek tabîi ki sevabı da
çoktur.
Bu sebeble maddî gücü elverişli olan mü’minler evlerini misafir kabul edebilecek şekilde yapmalıdırlar.
Üç gün misafirperverlik gösteren mü’min bu îmanî vazîfesini azamî ölçüler içersinde yapmış olur.
Üç günü aşan misafirperverlik fazîlet üstü fazîlete talip olmaktır.
Ev sahibini günaha sokmak haramdır

Ebû Şureyh El Huzaî (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

- Misafir’in (mü’min kardeşi üzerindeki hakkı olan) armağanı bir gün ve bir gece ağırlanmasıdır. Misafirlik
(en çok da) üç gündür. (Ancak iyice bilinmelidir ki) müslüman bir adamın misafiri olduğu dîn kardeşinin
yanında onu günaha sokacak şekilde kalmak hakkı yoktur.
Sahâbîler sordular:
- (Allah, Allah!) misafir onu nasıl günaha sokabilir ki ya Resûlellah?
- Kendisine ikram edecek bir şeyi olmayan ev sahibinin yanında yerleşmeye kalkarak onu günaha sokabilir.”2
Ağırlayamayacak kişiye yük olmamalıdır
Yaşadığımız hayat şartları içerisinde pek çok mü’minin zarûrî ihtiyaçlarını karşılamak da bile büyük zorluk
çektiği bilinen yaygın bir hakîkatdır. Gerçek bu iken, seyahate çıkıp, harcama gücü müsait olmayan dostlara
misafir olmaya, onları sıkıntıya sokup üzmeye hakkımız yoktur.
Misafirlerine durumlarını açıkça belirtmeyen mü’minlerin gereken şekilde ağırlayamayacakları için
gösterebilecekleri ilgiyi de esirgeyerek günaha girdikleri bilinen bir gerçektir. Günâha sebebiyet verilmemelidir.

Ağırlamayanı ağırla
Ebul-Ehvas El-Cüsemî’nin (R.) babası anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Ben bir adama uğradığımda beni ağırlayarak yedirip içirmese, sonra da bana gelse (ne
yapayım?) Ben onu ağırlayarak yedirip içireyim mi, yoksa bana yaptığı gibi ben de ona ilgisiz mi kalayım?
Şöyle buyurdu:
- (Hayır, sen onun yaptığı gibi yapma.) Bilâkis onu ağırlayıp, ikramda bulun.”3
Bulduğunu bir yıl ilan et
Zeyd b. Halit El–Cüheni’den...(R.)
Bir sahâbî tarafından, bulunan para veya malın ne yapılacağı hususu Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu.
O da şu açıklamayı yaptı:
- Bulduğun para veya malı (belirli aralıklarla) bir yıl ilân et. Bu arada sahibi çıkmazsa, (çıkabilir ihtimali ile
paranın miktarını) malın da çantası ve anbalajı (gibi tanıtıcı özelliklerini) iyice belle. (Bir yılın sonunda sahibi
çıkmazsa ve sen de fakirsen) onu harca, kullan. Eğer sahibi çıkar– gelirse onu sahibine öde.4
Sahibi çıkmayan bulunmuş mal ne yapılır?
Mü’minin yolda bulduğu ve almadığı takdirde kaybolacağına kanaat getirdiği para veya malı alması vâcibdir.
Hanefî mezhebî müctehidlerinin ictihadlarına göre bulunan para veya mal 200 dirhem (585 gram gümüş veya
85 gram altın) değerinde veya daha fazla ise hadîste açıklandığı üzere belirli aralıklarla bir yıl ilân edilmelidir.
Bulunan 10 dirhem ise bir hafta,10–200 dirhem arası ise bir ay ilân edilmelidir.
Bulan kişi eğer fakir değil de zengin ise bir yıl içinde sahibi bulunmasa da bulduğu parayı ve malı kendine mal
edemez. Ancak fakirlere verebilir.

Yöneticilik

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Allah size emanetleri; (görevleri) başarabilecek olanlara vermenizi, insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz
Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir."
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İsteyeni yöneticiliğe getirmeyiniz

Ebû Mûsa (R.) anlatıyor:
“-Amca çocuklarından ikisi ile beraber Allah’ın Resûlü’nün yanına girdim.
Onlardan biri şöyle deyiverdi:
- Ya Resûlellah! Allah’ın yönetimine verdiği bölgelerden bazılarına bizi yönetici olarak tayin buyursanız.
Diğeri de aynı istekde bulundu.
Allah’ın Resulü (isteklerini kabul etmedi ve) şöyle buyurdu:
- Allah’a yemin olsun, biz yöneticilik isteyen kişiyi ve ona için için arzu duyan adamı yöneticiliğe getirmeyiz.1
Layık olmayanı, görevlendirmek hıyanettir
Kur’ân ve Sünnet yasalarının hâkim olacağı bir cemiyette kişinin yöneticiliği taleb etmesi uygun değildir. Asıl
olan ehil görülerek yetkili merci tarafından görevlendirilmesidir.
Yöneticiliğin manevî sorumluluğunu ve uğratabileceği ilâhî azabı idrak edemeyen ve bunun için de onu
ihtirasla arzu eden kişi görevi ile topluma hizmet götürmekden çok kendisini tatmin edeceği ve çıkarlarını
düşüneceği için İslâmda görevi isteyene değil, liyakatli olana vermek prensibi hâkimdir.
Ancak kişinin uzman olduğuna inandığı ve kendisinin üstlenmesiyle topluma daha verimli hizmetler
götürebileceğine kanaat getirdiği bir işi veya memuriyeti istemesi câizdir.* Bunun için sınava veya seçime
girmesi de helâldir. Bu konuda büyük sorumluluk görev verme veya aday belirleme yetkisini taşıyan
yetkililerindir.
Allah’ın Resûlü şöyle buyuruyor:
"Her kim adaylar arasında (bilgisi, takvası ve hizmeti ile) Allah’ı daha ziyade hoşnut edecek bir kişi varken
onu değil de daha aşağı seviyede olanı göreve getirecek olursa Allah’a, O’nun Peygamberine ve mü’minlere
hıyanet etmiş olur."**

Burada bilvesile ifade edelim ki; yaşadığımız cemiyet düzeni içinde yüreğinde îman taşıyan ve âhiret özlemi
bulunan her bir liyakatli mü’min, şahsında İslâm’ı yüceltmek ve mü’minleri yüceliğe erdirmek için sosyal
görevlere talip olmalıdır. Bunun bir anlamı da demokratik atılımlar içine girmektir; siyasetle iştigal etmektir,
bürokratları ve teknotratları atayacak güce ulaşmaktır.
İdareciliğe talip olma
Ebu Zer (R.) (yönetici olmak ister de) Hz. Peygamber’e (S.) şöylece ricada bulunur:
- Ya Resûlellah! (Beni de bir idarî bölgeye) yönetici olarak tayin buyurmaz mısınız?
Ebu Zer diyor ki:
Allah’ın Resûlü (S.) eliyle omuzumu dürttü (ve bana) şöyle buyurdu:
- Ye Ebu Zer! Sen (idarecilik yapamayacak kadar) zayıfsın. (Bu sebeble yöneticiliği arzulama.)
Zira yöneticiliği Hak ederek alan ve yöneticilikteki sorumluluğunun gereğini yapan kişilerin dışındaki
yöneticiler için yöneticilik Kıyâmet Günü’nde aşağılanmaya ve pişmanlık duymaya sebebdir.2
İdarecilik felâkete olduğu gibi saadete de vesile olabilir
Dindar, bilgili ve tecrübeli kişilerin hak kazanarak aldığı ve üzerine düşeni yaptığı idarecilik aşağılanma ve
pişmanlık sebebi olmak şöyle dursun bilâkis hiret mutluluğuna sebeb olacaktır.
Bu gerçeği Peygamber’imiz şöylece açıklamıştır:
"Yüce zatının (rahmet) gölgesinden başka (güvencede kılıcı) hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Günü’nde
Allah (c.c.) yedi sınıf insanı gölgesinde barındıracaktır.
Adâletli devlet başkanı (ve yönetici), Allah’a ibâdet ederek büyüyüp–gelişen genç, câmiler (de toplu ibâdet)e
sevdalı kişi, Allah için birbirini seven ve bu sevgi (esası) üzerine birleşen ve ayrılan iki mü’min, sosyal nüfuzu ve
şuhluğu olan bir kadından sevişme çağrısı alan fakat "Ben Allah’tan korkarım" diyerek daveti kabul etmeyen
kişi, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde verdiği sadakayı gizli tutan adam ve bir de yalnız başına
Allah’ı anarak gözleri yaşla dolan mü’min..."*
Ahlâksız-liyâkatsizlerin görevlendirilmesi kıyamet belirtisidir
Ebu Hüreyre’den.. (R.)
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
Toplumun emaneti olan yönetim ve yargı görevleri gibi görevler zayi edildiği zaman kıyameti bekle.
Ebû Hûreyre sordu:
- Ya Resûlellah! Bu görevler nasıl zayi edilebilirler?
- Yürütme ve yargı türü görevler liyâkati olmayan (inançsız, bilgisiz ve tecrübesiz) kişilere verilirse Kıyâmet
Günü’nü bekle.
(Zira bu durumda sözü geçen görevler zayi edilmiş hükmündendir.)3
Aşağılık takımının yönetimi kıyâmet alametidir
Bu hadîsi zahirine göre anlayarak idarî ve kazaî (yürütme ve yargı) görevlerin ehli olmayanlara verilmesinin
yaygınlaşmasını Kıyamet alameti olarak değerlendirebiliriz. Nitekim bazı hadîslerinde Peygamber’imiz

yönetimlerin aşağılık takımının eline düşmesini Kıyamet alameti olarak zikretmiş. Kıyamete yakın dönemde
müslümanların yönetimine yüreğine îman akmamış münafıkların hakim olacağını bildirmiştir.
Hadîsimizi mecazi uslûbü içeren bir hadîs olarak şu şekilde de yorumlayabiliriz:
"Görevler liyakatli olmayanlara verildiği zaman cemiyet düzenini alt–üst edecek, anarşiyi yaygınlaştırarak
insanları korku ve dehşete düşürecek sosyal çöküntüyü bekle."
Allah’a isyan vasfındaki yönetici emirlerine itaat yoktur

Hz. Ali (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü başlarına bir mü’mini kumandan ta’yin ederek bir askeri müfrezeyi göreve gönderdi.
(Bir konaklama sırasında sınamak maksadıyla olacak) kumandan bir ateş yakıp bu ateşe dalıp çıkınız emrini
verdi.
Bazı mü’minler ateşe dalacak oldularsa da diğerleri (bu emri uygulamaya yanaşmadılar ve) şöyle dediler:
- Biz başka değil, ancak ateş azabından kaç(ıp İslâm Dini’ne sığın)dık.
Dönüşlerinde bu olay Allah’ın Resulü’ne anlatılınca ateşe dalmak isteyenlere şöyle buyurdu:
- Eğer o ateşe dalsaydınız Kıyamet Günü’ne kadar o ateş içinde kalırdınız.
Allah’ın Resulü ateşe dalmak istemeyenlere de (doğru davranışlarından ötürü) güzel sözler söyledi.
(Daha sonra da Kıyamet’e kadar geçerli olacak şu ölçüyü) duyurdu:
- Allah’a isyan vasfını taşıyan emirlere itâat yoktur. İtaat ancak İslâm’ın ölçülerine, olgun akıl ve bilimin
verilerine uygun iyi, güzel ve doğru olan işlerdedir.4
İslâm dışı yönetime razı olan günahına ortak olur
Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
- Sizleri yönetmek için yöneticiler görevlendirilecektir.
Siz onların yönetimdeki bazı uygulamalarını İslâmi ölçülere uygun bulup beğeneceksiniz. (Bazılarını aykırı
bulup) nefret duyacaksınız.
(Onların İslâmi düsturlarla çatışan uygulamalarına kalbiyle) nefret duyan günahdan kurtulmuş olur. (Sözü ve
fiili ile) karşı çıkan da (azabdan) kurtulmuş (cihâd sevabına ermiş) olur.
(Onların İslâm dışı yönetimlerine kalbiyle) razı olan ve izlerinden giden kişi ise (günaha batmış, azaba düşmüş
olur.)
Sahâbîler sordular:
- Peki Ya Resulellah! (Yönetimden uzaklaştırmak için) bunlarla savaşmayalım mı?
Allah’ın Resulü şu ölçüyü koydu:
- Aranızda namaz kıldıkları–kıldırdıkları sürece hayır, savaşmayınız.5

Namaz ölçüdür
Hadîsimiz, insanın yaratılışı ve İslâm düzeni ile çatışan despotik laik yapı içindeki uygulamalara bakışımızın
ebedi felâketimiz ve saadetimizi örgütleyebileceğine dikkatlerimizi çekmektedir.Ayrıca namazın önemini de
vurgulamaktadır. Çünkü namaz, İslâma bağlılığı sembolize eder. Namaz yoksa bağlantılar koparılmış demektir.
Namaz kılmamak şöyle dursun, namazı gericilik ve yönetimden ihraç sebebi gören zihniyetle öncelikle tüm
demokratik ve de hukûkî imkânları seferber ederek mücadele etmek gerekir. İslâmın yanı sıra demokratik hukuk
düzenini tanımayan güçlerle ise gereken şekilde; kullandıkları yöntemleri işleterek mücadele de kaçınılmaz
görevimizdir.
Yolumu izlemeyen yöneticilerin yardımcıları benden değildir
Cabir İbn–ü Abdullah’dan... (R)
Allah’ın Resulü (S) Hz. Kâ’b b. Ücre’ye şöyle duâ buyurdu:
- Allah Hakkı bilmez ve tanımaz cahil adamların yönetimi (altında yaşamak) dan seni korusun.
Kâ’b da sordu:
- Ya Resulellah! Hakkı bilmez ve tanımaz cahil adamların yönetimi nedir, (nasıldır açıklar mısınız?)
- Onlar benden sonra (iş başına geçecek olan) fakat tebliğ ettiğim İslâm Dini’ne uymayacak ve tatbikatımı
izlemeyecek olan (bir takım)yöneticilerdir.
Kim onların yalanlarını doğrular ve onların zulümlerine yardımcı olursa onlar benden değildirler. Ben de
onlardan değilim.
Onlar (Ümmetimle buluşacağım) Havz–ı Kevser başında yanıma gelemezler...6
Demokratik düzenlerde bu gibi yönetici–politikacıların İslâm’la çatışan görüşlerini propaganda eden ve
oylarıyla onlara güç kazandıran kişilerin de hadîste açıklanan kişiler arasında yer alacağı şüphesizdir.
Yöneticiler bize karşı görevlerini yapmazlarsa...
Sahâbî Hucr (R) anlatıyor:
“Bir mü’min Allah’ın Resulü’ne sordu:
- (Ya Resulellah!) Eğer üzerimize yönetici olanlar bize hakkımızı vermezler de bizden haklarını isterlerse ne
yapmamızı öğütlersiniz?
Şöyle buyurdu:
- (Allah’ın emirleri ve yasaklarını çiğnetici vasıfta isteklerde bulunmadıkça onları) dinleyiniz ve
ediniz.”7

itâat

Hâkimlik

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Ey Îman Edenler! Allah’ın rızasına ermek için adâleti gerçekleştirenler ve adâlet üzere şâhidlik
yapanlar olun. Bir(ferde veya) topluluğa olan kininiz sizi sakın ha adâletsizliğe götürmesin. Adâletli
olun. Zira adâlet Allah’a itâat üzerinde bulunmaya daha yakın olandır. Allah’ın emirleri ve
yasaklarına aykırılıktan korunun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır."
Maide Suresi âyet 8
Hakimler üç sınıf olup ikisi Cehennem’dedir
Allah’ın Resulü (S) (Hâkimler hakkında) şöyle buyurdu:
- Hakimler üç sınıftır.
Bir sınıfı, Cennet’te diğer iki sınıfı Cehennem’dedir.
Hakkı bilen ve Hak’la hüküm veren hakim Cennet’tedir.
Hakkı bilen fakat (Hakla hükmetmeyip kararları ile) bile bile zulmeden hâkim Cehennem’dedir.
Bir de bilgisiz hüküm veren hâkim Cehennem’dedir.
Sahâbîler sordular:
- Bilgisiz hâkimin günahı nedir ya Resûlellah?
- (Günahı, Hakk’ı tanıyacak ve Hak ile hüküm verecek) bilgileri öğrenmeden Hakim olmaya ve hüküm
vermeye kalkışmasıdır.1
Cennetlik hâkim şerîat üzere hüküm verendir
Hakimlik yer yüzünde adâletin gerçekleşmesini sağlayan pek yüce bir görevdir.
Allah’ın ve Peygamberin koyduğu ölçülere göre hüküm verebilme yetkisi ve bilgisi ile hâkimlik mevkiine
getirilen kişi, Allah katında büyük bir sorumluluk taşımakla beraber, adâleti gerçekleştirme amacını güttüğü
sürece hatalı kararlarından ötürü bile bir birim sevab alacakdır. Peygamber’imiz şöyle buyurur: "Gerekli
çalışmayı yaparak hüküm veren hâkim doğru karar verirse iki birim, hatalı karar verirse bir birim sevab alır."*
Ancak ilahî ölçülere göre hüküm verebilme yetkisi ve bilgisi ile mücehhez olmadan hâkimlik görevini
üstlenen kişi Peygamber’imizin ifadesiyle "Bıçaksız kesilen kimse." gibidir.**
Burada hadîsimizin işaret buyurduğu bir hakîkati daha şöylece açıklayabiliriz. Laik kanunlarla hüküm veren
hâkimlerin adâletli olanları âdaleti çiğneyenlere üstün ise de hadîsimizde Cennet’e gireceği açıklanan hâkimler
Allah’ın indirdiği ve O’nun elçisi Muhammed’in (S) bildirdiği yasalarla örtüşen veya çelişmeyen hüküm
verenlerdir.

Davayı kazanmak haklı olmak değildir
Ümmü Süleme (R) anlatıyor:
“Ensar’dan iki mü’min arasında, üzerinden yıllar geçmiş bir mîras hususunda (anlaşmazlık çıktı.) Hiçbirinin
elinde (haklılığını belgeleyen) bir vesîka yoktu.
(Hz.Peygamber’in (S) huzûruna gelinceye kadar sürdürdükleri) ihtilaflarını O’na arz ettiler.
Allah’ın Resûlü; (Kıyâmet Günü’ne kadar gelecek bütün mü’minleri ürpertecek ölçüyü onlara şöylece)
bildirdi:
- Siz (aranızda hüküm vermem için) ihtilaflarınızı bana arz ediyorsunuz. Biliniz ki ben bir insanım. (Allah’ın
bildirmediklerini sizler gibi ben de bilmem). Sizden birinizin; delilini diğerinden daha tatmin edici bir şekilde
sunması mümkündür.
Ben de aranızda ancak dinlediğime göre bir hüküm veririm.
Mü’min kardeşinin(malı) aleyhine olmak üzere lehine karar verdiğim kişi sakın ha o malı almasın.
Zira (lehine karar verdiğim kişiye bu kararımla) Kıyâmet Günü’nde boynuna yükletilmiş olarak getireceği bir
ateş parçası ayırmış oluyorum. (Bunu çok iyi bilesiniz.)
(Allah’ın Resûlü’nün âhiret azâbıyla korkutan bu îkazı karşısında birbirlerinden davacı olan) iki Ensarî
ağladı.
Her biri(diğeri için) "Benim hakkım kardeşimin olsun"dedi.
Bunun üzerine Allah’ın Resûlü(S.) şöyle buyurdu:
- Böyle söyleyebildiğiniz zaman gidiniz, (üzerinde ihtilâf ettiğiniz) malı iki kısma ayırınız. Aranızda
gerçeği(bir daha) araştırınız.Sonra da kura çekiniz. (Her biriniz kurada düşeni alsın.) Ayrıca her biriniz
diğerinden hak halâllığı da alsın.”2
İlahi cezaları hiç bir hâkim affedemez
Hz.Aişe (R) anlatıyor:
“(Kureyş’in bir kolu olan) Mahzûmîlerden hırsızlık yapan kadının durumu Kureyşlileri pek üzmüştü.
(Aralarında görüşürlerken içlerinden) biri sordu:
- Bu kadın(a ceza uygulamaması) için Allah’ın Resûlü’ne kim ricada bulunabilir?
Diğerleri de şöyle dediler:
- Yakın dostu Üsame b. Zeyd’den başka kim Allah’ın Resûlü’ne (ricada bulunmak) cesaretini gösterebilir?
(Üsame’ye rica ettiler.) O da Allah’ın Resûlü’ne rica edince Allah’ın Resûlü ona (serzenişte bulunarak) şöyle
buyurdu:
- Allah’ın uygulanmasını emir buyurduğu cezalarından bir ceza(nın uygulanmaması) için aracılık mı
yapıyorsun?
Sonra da ayağa kalktı ve sözlerini şöylece sürdürdü:
- Sizden önceki topluluklar aralarında sosyal nüfûzu olan biri hırsızlık yaptığı zaman onu bağışlamaları,
sıradan bir kişi hırsızlık yaptığı zaman ise ona ceza uygulamaları sebebiyle helâk oldu.
Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim.”3

Hırsızlığın cezası
a–Hadîsimiz hırsızlık yapanın elinin kesileceğini açıklıyor. İslâm Dini’nin bir bütün olarak yaşandığı,
özellikle İslâmî sosyal adâlet ilkelerinin gerçekleştirildiği cemiyetde şartları gerçekleştiğinde hırsızının elinin
kesileceği hükmü Rabbimizindir.
Mâide Sûresinin 38. âyetinde şöyle buyrulur:
"Erkek hırsızla kadın hırsızın hırsızlık eylemlerine bir karşılık ve Allah’tan (insanlara) bir ceza olmak üzere
ellerini kesin. Allah mutlak gâlibdir, hüküm ve hikmet sahibidir."
Adam öldürme, dinden çıkma, zina, zina iftirası, hırsızlık ve içki içimi gibi suçlara uygulanacak İslâmi
cezalar, ancak İslâm hukûkuna göre yönetilen toplumlarda uygulanabilir.
Biz mü’minler olarak insanı yaradan Allah’ın insan için koyduğu cezaların mutlak hayır olduğuna; toplumun
yararına yönelik müessir cezalar olduğuna inanırız.
Bâtıl’larda aracılık yoktur
b– Hadîsimizin konumuzla ilgili mesajı da şöyledir:
Hiçbir mü’min İslâm Hukuku’na göre suçlu olan bir kişinin bağışlanması yolunda aracılık yapmamalı, hiçbir
hakim de böylesine bir aracılığı kabul etmemelidir.
Ayrıca liyakati olmayanın bir mevkie getirilmesi, hak etmeyenin ödüllendirilmesi vs. yolunda aracılık da
yapılmamalı, ahiret azabına uğratacak böyle bir aracılığı da kabul etmemelidir.
Hukukun üstünlüğü
Hadîsimiz sosyal konumu ne olursa olsun istisnasız bütün suçluların cezalandırılması gereğini, aksi takdirde
sosyal çöküntülerin kaçınılmaz olacağını da açıklamaktadır. Bir diğer ifadeyle hukûkun, her kesimi kuşatacak
şekilde üstün kılınması gereğini vurgulamaktadır.

Şâhidlik

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey Îman Edenler! Allah’ın rızasına ermek için adâleti gerçekleştiren kişiler, (dosdoğru konuşan)
şâhitler olun. (Verdiğiniz hüküm, yaptığınız şâhitlik) nefislerinizin, ana–baba ve akrabanızın
aleyhinde de olsa da, (muhataplarınız) zengin veya fakir de bulunsa (sizler adâletten sapmayın.) Zira
(kendileri için hüküm verilen ve şâhidlik yapılan) zengine de fakire de Allah daha yakındır. Bu
sebeble nefsî arzulara uyup da adâletsizliğe sapmayın. Eğer (adâlet üzere hüküm vermek, şâhidlik
yapmak hususunda) dilinizi eğip büker veya (Hak’dan ) yüz çevirirseniz iyice bilin ki Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.”
Nisa Suresi âyet 135
Zanna dayanan şahitliği bırak
İbn–ü Abbas (R) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) bir sahâbîye (güneşi göstererek) şöyle buyurdu:
- Güneşi görüyor musun?
- Evet (görüyorum Ya Resûlellah!)
- Ancak onun gibi (gördüğün) olaya şâhitlik et. (Zanna dayanan şâhitliği) bırak.”1
Şahitlerin en hayırlısı kimdir?
Zeyd b. Halit El–Cühenî’den... (R)
Allah’ın Resûlü (ilk mü’minlerden bir topluluğa şöyle) buyurdu:
- Size şâhitlerin en hayırlısını bildireyim mi?
- (Bildir Ya Resûlellah!)
- (Hakkın ortaya çıkması için) şâhitliği istenmeden gelip şâhitlik yapandır.2
Şahitlikten kaçınılmamalıdır
Adâletin gerçekleşebilmesi için şâhitlik müessesesinin işletilmesi zarûridir.
Ancak Allah sevgisi–korkusu ve adâlet duygusu taşımayan hatırcı ve çıkarcı şâhitlerin adâleti değil,
mahkemeler aracılığı ile zulmü yaygınlaştıracakları da bir gerçektir.
Bu sebeble İslâm Dini şâhidliğe önem vermiş ve gerektiğinde şâhidlik yapmayı bir ibâdet görevi kılmıştır.
Rabbimiz şöyle buyurur:

"... Şahitler şâhidliğe çağrıldığı zaman kaçınmasınlar..."
"... (Sakın ha) şâhidliği gizlemeyin..."*
Peygamber’imiz hadîsleriyle Rabb’imizin buyruklarına açıklık getirmiş, adâletin gerçekleşebilmesi için görev
olduğu şuuru içinde bildiği hakîkatı açıklamak üzere şâhitliğe koşan şâhitleri yüceltmiştir.
Allah’ın Resûlü bir önceki hadîste açıklandığı üzere zanna dayalı şâhitlikten men etmiş, bir sonraki hadîste
açıklanacağı üzere de yalan şâhitliği en büyük günahlardan biri olarak bildirmiştir.
Yalan şahitlik büyük günahlardandır
Hz.Ebû Bekir (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (bizimle sohbet ederken şöyle) buyurdu:
- Size en büyük günahları bildireyim mi?
- Evet, bildir ya Resûlellah!
- Allah’a ortak koşmak ve ana babaya âsi olmaktır.
Allah’ın Resûlü (S) bu sırada yaslanıyordu. Kalkıp oturdu ve şu açıklamayı yaptı:
- Çok iyi bilin ki (en büyük günahlardan) biri de yalan şâhitliktir. Evet çok iyi bilin ki yalan sözdür.
(Hadîsi rivayet eden Hz. Ebû Bekir (R.) diyor ki:)
Allah’ın Resûlü "yalan şâhidliktir," sözünü o kadar çok tekrarladı ki, şöyle söylemekten kendimizi alamadık:
- Ne olurdu sükût buyursaydı(da kendisini üzmeseydi.)”3

İş-Ticaret-Ziraat

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Namaz kılındıktan sonra yer yüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı da
çokca anın ki kurtuluşa eresiniz."*
CumaSuresi âyet 11
İnsanların ellerindekinden ümidini kes

Ebu Eyyub Ensârî (R) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Bana öğüt veriniz. (Yalnız öğüdünüzü) kısa tutunuz (ki kavrayabileyim.)
Allah’ın Resûlü (özetleyerek şöylece) öğüt verdi:
- Namazına başladığın zaman dünya hayatına vedâ eden kişinin namazı gibi namaz kıl.
Bir zaman sonra (söylediğin için) özür dilemek ihtiyacını duyacağın sözü söyleme.
İnsanların sâhip oldukları (mallar ve imkânlardan yararlanmak) ümidini tamamen kes. (Allah’ın lûtfuna sığın
ve çalışmaya sarıl.)”1
Ancak çalışmanın karşılığı vardır
Kişi, insanlardan ümidini kesmedikçe ve yalnız Allah’ın lûtfuna sığınarak çalışmasına güvenmedikçe gerçek
hürriyete kavuşamaz, şahsiyetini bulamaz ve koruyamaz. Zillete düşmekten de kurtulamaz.
Mü’min, Allah’ın yarattığı bütün canlıların rızıklarını üstlendiğine inanmalı ve O’nun takdir buyurmadığı
ni’metlerin kişiye ulaşamayacağı inancını taşımalıdır.
Mü’min için bu hususda ölçü alınacak Kur’ân ve Sünnet ölçüleri şunlardır:
"( Allah’ın takdir ettiği ölçüler içinde) kişi için ancak çalışmasının karşılığı vardır."
"... Kim Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlanırsa Allah onun için çıkış yolları yaratır ve onu ümit etmediği
yerlerden rızıklandırır. Kim de Allah’a güvenirse Allah ona yeter. Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey
için bir ölçü, bir sınır koymuştur."*
"Ey insanlar! Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Rızkı ihtirasa kapılmaksızın halâl
yollardan elde etmeye bakın. Kendisine gecikmeli olarak da gelse hiç şüphesiz her bir kişi ancak ve ancak

(kendisi için takdir olunan) rızkını tam olarak ele geçirdikten sonra ölecektir. Allah’ın yasalarına muhalefetten
sakının. Rızkı halâl yollardan arayın; halâle yapışın, haram olanı da bırakın."**
En helâl kazanç bizzat çalışılarak ve ticaret yapılarak kazanılandır
Râfi’ İbn–ü Hadîc’den ... (R)
Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu:
- Hangi kazanç daha halâl (ve bereketli)dir? ya Resûlellah!
Şöyle buyurdu:
- Kişinin eliyle çalışarak (elde ettiği kazançla) haram karıştırılmaksızın yapılan alım satım(larla sağlanan
kazanç)tır.2
Bizzat çalışmanın önemi
a–Kişinin eli ile çalışması bizzat çalışması anlamındadır. Bu sebeble bu tür çalışma bedenî çalışmalar yanı
sıra, ilmî çalışmaları ve sanat faaliyetlerini içine alır.
Bizzat emek verilerek sağlanan kazanç üretim yolu ile sağlanılmış ve haklara tecavüzden arınmış bir kazanç
olabileceği için, daha helâl bir kazançtır.
Meşru ticaret topluma hizmettir
b–Karşı tarafı aldatma amacı gütmeyen ticari kazanç da risk üstlenilerek üreticinin malını değerlendiren ve
üretileni tüketiciye sunarak topluma hizmet getiren bir kazanç olması bakımından bereketli bir kazançtır.
Şüphesiz bizim bu tesbitlerimizin dışında sebebler de gerekçe gösterilebilir.
Bütün peygamberler çobanlık yaptı

Ebu Hüreyre (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (;S.) (haram kılınmayan her bir kazanç yolunun meşrû ve saygı değer olduğunu ifade etmek
için) şöyle buyurdu:
- Allah’ın (insanlara) gönderdiği her bir peygamber mutlaka koyun çobanlığı yapmıştır. (Huzurunda bulunan)
sahâbîleri kendisine sordular:
- Ya Resûlellah! Yoksa sizde mi (çobanlık yaptınız?)
- Ben de (çobanlık yaptım. Aldığım) kıratlar karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güdüyordum.”3

Peygamberler neden işçi statüsünden geçirildi
a–Peygamberlik Allah’ın lütfüdür. Allah dilediğini seçer. Peygamberlik çalışma ile kazanılmaz. Peygamberlik
alanına giren bilgiler kesbî (çalışılarak yapılan) eğitimle de sağlanamaz. Bunun içindir ki hiçbir peygamber

insanlar tarafından eğitilmemiştir. Allah onları tabîatın sinesinde özel bir eğitimle yetiştirmiştir. Her birinin kısa
bir süre de olsa çobanlıkla iştigali ilâhi eğitimlerinin bir bölümünü teşkil eder.
b–Hz. Ademin yönettiği ilk insan cemiyetinden devrimize kadar süregelen ve devrimizden Kıyamet Günü’ne
kadar da devam edecek olan bir gerçek vardır ki, o da insanların büyük çoğunluğunun devlete veya özel sektörde
işçi olarak çalıştığı veya çalışacağı gerçeğidir.
Zuhrûf Sûresinin 32. âyetinde açıklandığı üzere bir kısmı, diğer kısmını çalıştırması için insanlar Allah
tarafından farklı yaratıldığı ve toplum hayatında iş bölümü de zarûri olduğu için, bu değişmeyecek bir ilahi sosyal
kanundur.
İlahî kanunların tebliğ edildiği insanların büyük çoğunluğu işçilerden oluşurken, onlar için Peygamber olarak
seçilip görevlendirilmiş insanların işçi statüsünden geçmiş olmaları tabîidir.
Peygamber de olsa cemiyetini tanımayan ve yaşadığı şartları değerlendirmeyen insan topluma öğreti de
bulunup öncülük yapamayacağı içindir ki, Allah Peygamberlerini ücretle çalışma tecrübesinden geçirmiştir.
Yapılamayacak olanı yaptırmaya kalkışmayınız
Tâbiinden Ma’rûr isimli kişi anlatıyor:
“Rebeze’de sahâbî Ebu Zer’e rastladım. Üzerinde yeni ve astarlı bir takım elbise vardı. Hizmetçisinin
üzerinde de aynı tip bir takım elbise vardı.
(Bu durum pek olağan olmadığı için ilgi duyarak) ona bunun sebebini sordum.
Şu cevabı verdi:
- Ben bir adamla ağız kavgasına tutuştum. Bir ara anasındaki bir kusurla onu ayıpladım.
(Bunun öğrenen) Allah’ın Resûlü (S) beni şöylece kınadı:
- Ya Ebâ Zer! Sen onu anasının kusuru ile mi ayıpladın? (Bunu yapabildiğine göre) sen kafası ve kalbinde
câhiliyyet(döneminin değer yargılarını) taşıyan gerici bir adamsın.
Hizmetçileriniz kardeşlerinizdir. Onları yönetiminiz altına Allah koydu.
Her kimin idaresi altında bir mü’min kardeşi bulunursa yediğinden onu yedirsin. Giydiğinden de onu
giydirsin.
Bir de üstesinden gelemeyecekleri işleri onlara yaptırmaya kalkışmayınız. Yok eğer yapmalarını isterseniz,
onlara yardım ediniz.”4
Bütün tüccarlar günahkâr olarak diriltileceklerdir ancak...
Rifâ’a (R) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’le(çarşıya ) çıktık. Halk sabahleyin erkence pazara çıkmış, alış veriş yapıyorlardı.
Allah’ın Resûlü (S) (tüccar ve esnafı doğruluğa yöneltmek için onların da duyabilecekleri bir yerden onlara:)
- Ey Tüccar! diye hitab et(meye başla)dı.
(Hitaba başlamasıyla birlikte) ticaretle iştigal edenler bakışlarını (Allah’ın Resûlü’ne) çevirip kulak kesilince,
(onların geleceği ile ilgili gerçeği şöylece) açıkladı:
- (İyice biliniz ki) Kıyamet Günü’nde Allah’ın ve Peygamber’inin ticaretle ilgili emirleri ve yasaklarına
uyanlar, iyilikseverler ve doğru sözlü olanlardan başka bütün ticâret adamları günahkâr olarak diriltilecektir.”5

Ticâret Cennet’e de götürür, Cehennem’e de
Ticaret mühim bir kazanç yolu ve sosyal hizmet aracıdır. Aşırı kâr hırsına kapılmayan ve çıkar entrikalarına
baş vurmayan, doğru ticaret adamı, Peygamber’imizin açıklamasına göre "Kıyamet Günü’nde Peygamberler,
şehidler ve Allah’a yakınlık sırrına ermiş kullarla beraber bulunacak kişidir."
Ancak hadîsimizde açıklandığı üzere toplum haklarını çiğneyen ticaret adamının Âhiret Hayatı da pek
karanlıktır.
Rabbimiz de Mütafifûn Sûresinin ilk âyetlerinde bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:
"Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam
yaparlar. Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman (ölçü ve tartıyı) eksik yaparlar. İnsanların
Alemlerin Rabbı olan Allah’ın huzurunda duracakları Gün, (Evet O) Büyük Gün onlar tekrar diriltileceklerine
inanmıyorlar mı?”
Dosdoğru tart
Ebu Hüreyre (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü ile çarşıya çıktım. Bir elbise (dükkânına) girdi ve dört dirheme bir sirval satın aldı. (Bu
sırada) pazarcıların (mallarını) tartan tartıcı da (orada) idi.
Allah’ın Resûlü ona şöyle emir buyurdu:
- Dosdoğru tart. (Alıcı tarafını) ağır getir.
Adamcağız bu öğüt karşısında:
- Bu söz hiçbir kimseden duymadığım bir öğüttür, deyiverdi.
(Ebû Hüreyre (R.) anlatıma devam ediyor ve diyor ki;) tartıcıya şu sözleri söylemekten kendimi alamadım:
- (Tartıcılıkla ilgili bu düsturu bilmemiş olman) senin dinî (yaşayışı) nın Hak’dan uzak olduğuna yeter
delildir.
Yoksa sen (sana öğüt veren) Peygamber’ini de tanımıyor musun?
(Gerçekten Hz. Peygamber’i tanımayan) tartıcı, teraziyi bırakıp öpmek için Allah’ın Resûlü’nün eline
kapandı.
Allah’ın Resûlü ise elini ona vermedi.
- Bu da ne? buyurdu ve şöyle devam etti:
- Bu şekilde ancak Acem’ler hükümdarlarına tâzim ederler. Ben hükümdar değilim. Ancak sizden bir adamım.
(Sen bu şekilde tâzim etmeyi bırak da) dosdoğru tart ve (alıcı tarafını) ağır getir.
Ebû Hüreyre anlatımını şöyle sürdürüyor.
Allah’ın Resûlü bir sirval aldı. Onu taşımak için ileri atıldığımda şöyle buyurdu:
- Zayıf olup, malını taşıyamaması ve bir müslüman kardeşinin ona yardım etmesi hali dışında kişinin malını
kendisinin taşıması daha uygundur.
- Ya Resûlellah! Siz sirval giyiyorsunuz?
- Evet... Yolculuk da, yolculuk dışında gece–gündüz giyiyorum.
(Ya Eba Hûreyre!) Ben örtünmekle emr olundum. Sirvalden daha iyi örten giysi de görmedim.”6

Sirval
Sirval, göbekle diz kapaklarını içine alan giysinin adıdır. Peştemalımsı bir üstlük ve altlıktan oluşan giysilerin
yaygın olduğu dönemde Peygamberimiz daha iyi örtücü olan sirvalı giymiş ve ona yönlendirmiştir. Sirvalı,
uzunca don, şalvar, kısa ve geniş pantolan gibi düşünebiliriz
Yeminle malına müşteri çekenler
Hz. Ebû Zer (R.) anlatıyor:
“(Benim de yüce huzurunda bulunduğum bir sırada) Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Üç sınıf insan vardır ki, Kıyamet Günü’nde Allah zülcelâl onlara (rızasına eren kullarına hitab buyurduğu
gibi) hitab etmez. Onlara (rahmet) nazarıyla da bakmaz. Onları (günahlarından da) aklamaz. Onlar için elem
verici bir azab vardır.
(Ebu Zer diyor ki; bu üç sınıfla ilgili olarak) sordum:
- Ya Resûlellah! (Sevablardan) yoksun kalan ve (nefislerini) zarara uğratan bu insanlar kimlerdir?
Hz. Peygamber sözlerini üç defa tekrarladı ve ben de aynı şekilde sordum.
Şöyle buyurdu:
- (Onlar, büyüklenerek) elbisesini yerlerde süründüren; (çalım satmak için giyinen) verdiğini başa kakan ve
yalan yere yeminle malına müşteri çeken kişilerdir.”7
Allah’ı aracı kılarak sömürmek
Yalan yere yemin ederek mala müşteri çekmek, Allah’ı aracı kılıp güven vererek çıkar sağlamaktır.
Gerek politik çıkarlar ve gerekse ticari menfaatler için Allah’ı aracı kılarak aldatmak ise hadîsimizde
açıklandığı üzere ilâhi yardım ve lütuftan yoksun kılacak pek büyük bir günahtır.
Bizi aldatanlar bizden değildirler

Ebû Hüreyre (R.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber (satışa arz olunan) yığılı gıda maddeleri (üzerinde kalite kontrolü yapmak için Medine
pazarı)na uğradı.
(Tetkik buyuracağı mal yığının) içine elini soktu. Parmakları ıslandı. Bunun üzerine sordu:
- Ey bu malın sahibi! Bu nedir böyle? (Malın üstü kuru, altı ıslak.)
- Yağmurdan ıslandı, ya Resûlellah!
- İnsanların görebilmesi için ıslak tarafı malın üstüne koysaydın ya!
(Bizi) aldatanlar bizden; (bizim yaşayışımız üzerinde) değildirler.”8
Aldatma vicdan pisliğidir

Aldatmak haramdır ve bir vicdan pisliğidir. Güvenilir insan olması gerekirken İslâmi şahsiyetini çiğneyerek ve
âhiret felâketini örgütleyerek aldatmaya kalkışan kişilerin elbette Allah’ın Resûlü ile bağlantılı olmaları mümkün
değildir....
Allah haramı helâlleştiren Yahudilerin canını alsın
Câbir b. Abdullah (R.) anlatıyor:
“Mekke’nin fethedildiği yılda... Allah’ın Resûlü (S.) Mekke’de iken (kaçınmakla mükellef kılındığımız bazı
ilâhi yasakları açıklamak için) şöyle buyurdu:
- Allah ve O’nun Peygamber’i (S.) alkollü içkileri, (boğazlanmaksızın) ölmüş ölü hayvanı, domuzu ve putları
(alıp) satmayı haram kıldı.
Allah’ın Resûlün(ün emirleri ve yasaklarına titizlikle ve tam bir şekilde uymak arzusunda olan sahâbîler
tarafından bu açıklama üzerine ayrıntılara inilmek istendi d)e soruldu:
- Ya Resûlellah! Ölü hayvanların iç yağlarının satışı konusunda ne buyurursunuz? (Biliyorsunuz) gemilere bu
yağlar sürülüyor, onlarla deriler yağlanıyor ve insanlar bunları aydınlatmada kullanıyor.
- Hayır, ölünün iç yağları(nın bu şekilde kullanılması ve bu sebeble de satışının yapılması) haramdır.
Allah’ın Resûlü (devamla şöyle) buyurdu:
- Allah Yahûdilerin canını alsın. Gerçekten Allah, onlara iç yağlarını haram kıldı. (Fakat onlar hileye
başvurdular da) iç yağını eri(terek şeklini değiştir)diler. Sonra da onu sattılar, bedeli (ile aldıkları)nı yiyip–
içtiler. (Sizler onların yolunu izlemeyin.)”9
Haramı helâlleştirmeye devrimizden örnekler
Bu hadîs Allah’ın ve peygamberlerinin alım–satımını haram kıldığı maddelerin şekillerini ve isimlerini
değiştirerek ticaretini yapmaya kalkışmanın haramiyetini açıklamaktadır.
a- Allah’ın Resûlünün koyduğu "Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır." şeklindeki prensib ortada iken ve
bu sebeble az bir miktarın içimi ve alım–satımı da haram iken bira resmen içki kabul edilmiyor ve her
yerde satılıyor gerekçesiyle satmak.
b- İslâm Dini’nin koyduğu "harama sebeb olmak ve vasat hazırlamak da haramdır." şeklindeki düstura göre
haramiyeti belli iken sosyal hizmettir mantığıyla zinakârlara yataklık yapıcı vasıfta otel işletmeciliğinde
bulunmak.
c- Gazete ve mecmua alım–satımı helâldir inancıyla hareket ederek modern fâhişelerin müstehcen resimlerini
içeren ve onların gayr–ı meşru hayatına özlem duyurtan gazete ve mecmuaları alıp–satmak.
Bu örnekler ve benzerleri hadîsimizin mesajına misal olabilir.
Dökünüz onları

Ebû Saîd (R.) anlatıyor:
“Muhafazamız altında bir yetime ait sarhoşluk verici içkiler vardı. İçki içilmesini kesinlikle yasaklayan Maide
(Sûresinin 90. âyeti) inince Allah’ın Resûlü’ne (S.) içkiden sordum:

- Bu içkiler bir yetimindir. (Bunları ne yapalım ya Resûlellah?)
Şöyle buyurdu:
- Dökünüz onları.”10
Kişilerin çıkarı için topluma zarar verilemez
Bütün kötülüklerin kaynağı vasfını taşıyan alkollü içkileri üretmek, pazarlamak ve satışını yapmak, tevlid
edeceği ferdî, ailevî ve sosyal zararlardan ötürü fertlere ve topluma yapılabilecek pek büyük bir zulümdür.
Korunması gerekli bir yetim de olsa kişilerin çıkarı için İslâm Dinî ilâhi yasaları çiğnemeye ve topluma zarar
vermeye ruhsat tanımaz.
Hadîsimiz bu gerçeğe işaret buyurmaktadır.
Yanıbaşında olmayanı satma
Hakim İbn–ü Hızâm (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim ve (şu hususu) sordum:
- (Ya Resûlellah!) Adam bana geliyor, bende mevcud olmayan bir malı benden satın almak istiyor.
Ben de çarşıdan onun için satın alıyor, sonra da ona satıyorum.
(Siz bu işleme ne diyorsunuz?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Yanıbaşında (dükkânın veya deponda mevcud) olmayan malı satma.”11
Aracılar çoğaltılmamalıdır
Hadîsimiz mevzû ile ilgili diğer hadîslerle bir arada değerlendirildiğinde buradaki "satmama" yasağının haram
kılıcı vasıfta olmadığı şeklinde anlaşılabilir.
İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre yanı başında olmayanı satmak hüküm olarak caizdir. Zira toplum
hayatında buna ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat tavsiye olunmamıştır.
Çünkü üreticiden tüketiciye ulaşınca kadar devreye girecek aracılar malın fiyatını arttırmakta ve sunî bir
pahalılık vücuda getirmektedir.
Hadîsimizde suali soran sahâbînin "Ben de çarşıdan onun için alıyorum" demesi, yani birinci elden değil de
tüketiciye sunacak elden satın aldığını açıklaması üzerine Hz. Peygamber’in "Yanıbaşında olmayan malı satma"
buyurması, aracıların gereksiz olarak çoğaltılmasını engellemek amacına dönük olsa gerektir.
Ekinleri ancak Allah bitirir
Allah’ın Resûlü Ensarın arazisine uğradı. (Ekim yapılmadığını görünce de) sordu:
- Sizleri ekimden alıkoyan nedir?
- Kuraklık ya Resûlellah!
- (Kuraklığı ileri sürüp) ekimi bırakmayınız.
Zira Allah şöyle buyurur:
Ekinleri bitiren ancak benim.

Dilersem su ile, arzu edersem rüzgârla, istersem (yalnız tohumla) bitiririm.
Allah’ın Resûlü daha sonra (Vakıa Sûresi’nin 63–64. âyetlerini) okudu:
"Ektiğinizi gördünüz mü? Siz mi onu bitiriyorsunuz yoksa bitiren Biz miyiz?"12

Borç Vererek Yardımlaşmak

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Eğer borçlu darda ise, ona genişliğe çıkıncaya kadar mühlet verin, bağışlamanız ise, bilirseniz
sizin için daha hayırlıdır."*
Bakara 280
En faziletli sadaka ödünç vermektir
Allah’ın Resûlü (bir sohbet arasında) Ashâb–ı Kirâm’a sordu:
- (Allah katında) sadakaların en değerlisi hangisidir biliyor musunuz?
Onlar da:
- Allah ve O’nun Peygamberi daha iyi bilendir, dediler.
(Bu cevabı alan) Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- (Sadakaların en değerlisi) birinizin mü’min kardeşine ödünç olarak para veya binek–yük hayvanını vermesi,
koyun ya da inek sütü (ikram etmesi)dir.1

Borç vermek sadaka vermek gibidir
Maddî ve manevî alanlarda yardımlaşmakla mükellef kılınan mü’minlerin bir yardımlaşma görevi de borç alıp
vermektir.
Allah’ın rızasına ermek amacıyla borç vermek, özel tabiri ile karz–ı hasende bulunmak, bağışlamak kadar
önemli bir ameldir. Zira cemiyetde nisab miktarı mala mâlik olup da zekât ve nafaka vermekle yükümlü olan
insanlar az olduğu gibi, zekât ve nafaka yardımı alacak kadar fakir olanlar da azdır. Toplumun çoğunluğunu orta
sınıf oluşturur. Kendi yağlarıyla ancak kavrulabilen bu insanlar, yardıma muhtaç oldukları zaman borç
bulabilirlerse sosyal yardım almaksızın maddî problemlerini çözümleyebilirler.
Evet, maddî bunalımları gidereceği ve insanların ihtiyaç arzedip karşılıksız yardım istemelerini engelleyeceği
için borç vermek bağışlamak kadar ve hatta bağışlamaktan daha fazîletli bir işlemdir.
Bunun içindir ki Peygamber’imiz "Parayı–malı borç vermek, sadaka vermekten daha hayırlıdır." buyurmuş,
pek çok öğütleriyle de borç vermeye teşvik etmiştir.
İslâm dışı toplumlarda borç vermeyi engelleyen unsurlar
Mü’minlerin borç alıp–vermeye önem vermeleri vazîfeleridir. Ancak İslâm’la çelişkili düzenlerde pek çok
engel borç alıp–vermeyi büyük bir problem haline getirmektedir.

Biz bu engellerin ikisine değineceğiz.
a- Borcun kasden ödenmemesi bir tarafa, iflâs, hastalık ve ölüm gibi borcun tediyesini engelleyecek tabîi
manilerin zuhuru mümkün olacağından, İslâm Dini borç vermelerini teşvik ettiği mü’minlere cemiyet garantisi
vermektedir. Şöyle ki:
Kur’ân ve Sünnet kanunlarına göre yönetilecek cemiyetlerde, İslâmî Devlet tarafından tahsil ve tevzî olunacak
dini–sosyal vergi olan zekâttan, Allah’ın emri ile kendilerine fon ayrılacak bir zümre de, meşrû sebeblerle
borçlananlardır.
Eğer borçlu mü’min borcunu ödeyemez veya borcunu ödeyemeden ve mîras bırakmadan ölürse, alacaklının
tevsiki üzerine borç İslâm Devleti aracılığı ile mezkûr zekât fonundan ödenir. Alacaklı mağdur edilmez.
Bu nevi tatbikat ilk İslâm Devleti Başkanı olan Peygamber’imizle başlamış ve O’nun aşağıdaki açıklaması ile
meşruiyet kazanmıştır:
"Bir mü’min ölür de mal bırakırsa, o mal varislerinindir. Kim borç bırakırsa ödemesi (İslâm Devleti başkanı
olarak) bana aittir. Benden sonra müslümanların Beytül–Mali’nden (devlet bütçesi) verilmek üzere (ilgili devlet)
yöneticilerinin görevi olacakdır."
Laik toplumlarda ise borç veren ferde böyle bir garanti verilemeyeceği açıktır.
b- Borç vermek yararlanılabilecek parayı–malı bir mü’minin istifadesine sunmaktır. Bu yeter bir fedâkârlıkdır.
Ekonomisi faiz sistemi ile işlerlik kazanan toplumlarda ise özellikle para faiz oranları ölçüsünde değer
kaybedeceği için ödünç para vermek zararı üstlenmektir. Zarara sebeb olacak ödünç vermenin ilgi görmeyeceği
bir gerçektir.
İslâm’ın öğütlediği borç vermenin amacı da bu değildir.
Açıklanan sebebler ve benzerleri dolayısıyla laik düzenler içinde yaşayan mü’minler işletmekle mükellef
oldukları karz–ı hasen müessesesini toplum çapında ele almalı, ciddi bir organizasyonla devreye sokmalıdırlar.
Bu tür organizasyonlar gerçekleştirilinceye kadar mühimce borçlanmalar ve ödemelerin değerini koruması
sebebiyle örneğin altın üzerinden yapılması ihtiyata uygundur.
Borçlanarak nefsinize korku düşürmeyiniz

Allah’ın Resûlü (borçlanma ile ilgili olarak) şu uyarıda bulundu:
- Güven içinde yaşarken nefislerinizi tedirgin etmeyiniz.
Sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Bu, (sözünü ettiğiniz) nedir?
- Borçlanmadır.2

Hayatî zarûretler dışında borç alınmamalıdır
Dinimiz borç vermeye teşvik buyurmakta fakat mesken yapımı, nafaka için iş kurulması ve tedâvi gibi
zarûretler dışında borç alınmasını tasvip etmemektedir.

Hadîsimizde açıklandığı üzere borçlanma nefsi tedirgin etmektir:
Zira gereksiz olarak borçlanmak hayat yükünü bir kat daha çekilmez kılmaktadır. Ayrıca borç kişiyi yalana
yöneltebilmekte, vadinden döndürebilmektedir. Pek tabîî ki bu da şahsiyetini çiğnetmek istemeyen mü’mine
ızdırap vermektedir.
Bu sebeble Peygamber’imiz "Borçtan sakın" buyurmuştur.
Şehidlik borç sorumluluğunu düşürmez
Ebu Katâde (R.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü (S.)ne geldi. (Öğrenmek istediği hususla ilgili olarak) sordu:
- Ya Resûlellah! Mükâfatını ümit ederek sabırla ilerleyen, geri kaçmayan bir kimse olarak Allah yolunda
öldürülürsem, Allah günahlarımı bağışlar mı?
- Evet, (bağışlar.)
Adamcağız ayrılınca, Allah’ın Resûlü onu çağırdı ve ona:
- Nasıl sormuştun? buyurdu.
Adamcağız sorusunu tekrarladı. Allah’ın Resûlü de ona şu açıklamayı yaptı:
- Evet, (bağışlar,) ancak borcun dışındakileri bağışlar. Cibril bana böyle bildirdi.3

Şehidinborçları ne olacaktır?
Hadîsimizden de anlaşılabileceği üzere Allah yolunda can vermek olan şehidlik, borç gibi kul haklarını
düşürmez.
Ne var ki kul hakları diğer mü’minlerin Cennet’e girmesini engellediği gibi –Allah bilir– şehidi engellemez.
Zira Kur’ân âyetleri ve Peygamber’imizin hadîslerine göre şehidler Cennet’tedir.
Burada şehidin üzerindeki kul hakları ne olacaktır şeklinde bir sual sorulabilir.
Bu suali, Allah şehidin üzerindeki kul haklarını kendi lütfuyla hak sahiplerine ödeyecektir, şeklinde
cevaplandırabiliriz. Doğrusunu Allah bilir.
Allah’ın Resûlü borçlunun cenaze namazını kıldırmazdı
Hz. Cabir (R.) anlatıyor:
“Bizlerden biri öldü. Onu yıkadık, kefenledik ve kokuladık. Sonra da onu Allah’ın Resûlü’ne getirerek:
- Bunun cenaze namazını kılar mısınız? ricasında bulunduk.
(Namaz kıldırmak üzere bir kaç adım attı.) Fakat sonra da (durup bize) sordu:
- Borcu var mı?
- İki altın borcu var.
Bu durumu öğrenen Allah’ın Resûlü cenaze namazını kıldırmadı. (Mü’min kardeşinizin namazını kılınız,
demekle yetindi. Cenaze ortada dururken) Ebu Katade iki altın borcu üzerine aldı. Allah’ın Resûlü’ne geldik. Ebu
Katade söz aldı.
- İki altın borcu üstlendim (Ya Resûlellah!)

- Borcu üzerine aldın mı? Merhum borç yükümlülüğünden kurtuldu mu?
- Evet.
Bu cevapları alan Allah’ın Resûlü cenaze namazını kıldırdı.”4
Borç Âhiret saadetine engeldir
Hadîsimizden de anlaşılacağı üzere Allah’ın Resûlü sahâbîlerden borçlu olarak ölüp de borcu vârisleri veya
diğer mü’minler tarafından üstlenilmeyen mü’minlerin cenaze namazını kıldırmazdı.
Medine İslâm Devleti bütçesi güçleninceye kadar bu durum böyle sürdü. Daha sonra Allah’ın Resûlü
mü’minlerin varisleri tarafından ödenemeyen borçlarını İslâm Devleti’nin zekât bütçesinin borçlular fonundan
karşıladı.
Peygamber’imizin borçlu mü’minlerin cenaze namazını kıldırmayışı bu tür uygulamanın mü’minler üzerinde
meydana getireceği etkiden yararlanarak gereksiz borçlanmak hususunda onları terbiye etmek amacına dönük
olsa gerektir.
Unutmamak lâzımdır ki borç yalnız tedirginliğe sebeb olmaz, muvakkat da olsa âhiret mutluluğuna engel olur.
Nitekim Allah’ın Resûlü bu gerçeği şöyle açıklamıştır:
"Ancak toplum malına hıyaneten, kibirden ve bir de borçtan uzak olarak ölen kişi Cennet’e girer."
"(Zira) Cennetlik de olsa borcu ödenmediği sürece kişinin ruhu kabrinde habsolunur."*
Borçlanma böylesine önemli sonuçlar verince gereksiz borçlanmayı engelleyici müessir bir terbiye yolu takib
etmek elbette zarûrî olur.
Varsa önce borcu öde
Sa’d İbn–ü Etvel’den... (R.)
Bu sahâbînin kardeşi geride üç yüz dirhem gümüş para mîras ile bakıma muhtaç çoluk çocuk (ve borç)
bırakarak vefat etti.
Sa’d diyor ki:
Ben bıraktığı mîrası ailesi ve çocuklarına harcamak istedim.
(Durumu öğrenen) Allah’ın Resûlü (S.):
- Kardeşin borcu sebebiyle (kabirde) tutukludur. (Ödeme gücün) varsa (önce) borcunu öde, buyurdu.
(Ben de) şöyle dedim:
- Ya Resûlellah! Ödedim. Fakat bir kadın var. İki dinar alacaklı olduğunu iddia ediyor. Ediyor ama ne şâhidi
var ne de yazılı bir belgesi. (Bunu da mı ödeyeyim?)
- (Ya Sa’d! Kardeşinin borçlu olduğunu biliyorsan şâhid ve belge arama.) Kadının alacağını öde. Zira o hak
sahibidir.5
Borçtan Allah’a sığınmalıdır
Hz. Aişe (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) borçtan ve günah(a yöneltecek, sözler, işler ve davranışlar)dan Allah’a pek çok
sığınırdı.

(Benim de dikkatimi çekti de) sordum:
- Ya Resûlellah! Borçtan ne de çok Allah’a sığınıyorsunuz?
Şöyle buyurdu:
- (Ödeyemeyeceği şekilde) borçlanan kişi konuşur, fakat yalan söyler. Vaad eder, fakat döneklik yapar.6
Ya Resûlellah! Kâfirlik ve borçluluk eşit midir?
Hz. Ebû Saîdel-Hudrî (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’nü (S.) şu şekilde duâ buyururken işittim:
- Kâfirlikten ve borçdan Allah’a sığınırım.
(Hz.Peygamber’in benim gibi bu şekilde duâ buyurduğunu işiten ) bir sahâbî sordu:
- Ya Resûlellah! Borçlanmayı kâfirliğe eş mi tutuyorsunuz?
- Evet, (eşittirler.)7
Borçlu duruma düşmemek için duâ etmelidir
Kur’ân ve Sünnet ana hatlarıyla tetkik edildiği zaman görülecektir ki, günahların en büyüğü ve ebedî
Cehennem Azabı’na uğratacak olanı kâfirliktir.
Ancak kul hakkı olması bakımından borç belirli süre âhiret azabına sebeb olsa da kâfirliğe denk olamaz.
Hadîsimiz borç alacak şekilde muhtaç duruma düşmemek için Rabb’imize duâ etmemiz gerektiğini
öğretmektedir. Ayrıca âhirete intikâl edecek borcun, alacaklı tarafından kulun sevablarından alınması veya
alacaklının günahlarından borçluya yüklenmesi sûretiyle ödeneceği ve böylece Cehennem azabına götüreceği
cihetle kâfirlik gibi borçdan kaçınılması lüzûmunu da mübalağalı bir üslûbla açıklamaktadır.
Bilindiği üzere karşı tarafı mâğdur etmek amacı güden mûbalağa caiz değildir. Yoksa meselenin gereği şekilde
önemsenmesini sağlayıcı mübalağa meşru bir ifade üslûbudur.
Burada öneminden ötürü bir daha ifade etmek isteriz. Borçlanma ile kâfirlik arasındaki benzerlik özleri itibarı
ile değil, ilâhî azaba uğratabilecekleri yönleriyledir.
En hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir

Ebu Hüreyre(R.) anlatıyor:
“Adamın biri Allah’ın Resûlü’nden (S.) alacağı (olan deveyi) istedi. Fakat O’na kabaca davrandı. Sahâbîleri
de adama haddini bildirmek istediler.
Allah’ın Resûlü (sahâbîleri önledi.)
- Bırakınız onu. Hak sahibinin söz söylemek yetkisi vardır, buyurdu ve şöyle devam etti:
- Onun için bir deve satın alınız ve o deveyi ona veriniz.
(Vazîfelendirilen sahâbîler) araştırdılar, fakat ancak adamın devesinden daha genç (ve kıymetli) olanını
bulabildiler.
(Gelipte durumu arz ettiklerinde) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:

- Bulduğunuz deveyi satın alınız ve adama onu veriniz. Zira sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde
ödeyeninizdir.”8
Ödememek niyetiyle borç alan hırsızdır
İslâm Dini borç alıp–vermeyi tavsiye buyururken, borçluya da alacaklıya da görevler yüklemektedir.
a- Borçlu, ödemek niyetiyle borçlanacak, borcunu zamanında ödeyecektir.
Peygamber’imiz şöyle buyurur:
" Borçlusuna ödememek niyetiyle borçlanan kişi hırsızdır."
"Borcu olup da ödemek düşüncesinde olan ve ödemek için gayret eden kişinin Allah tarafından yardımcısı
vardır, Allah onun için rızık sebebleri yaratır."
"(Ödemek gücü olanın ) borcunu bekletmesi zulümdur."*
Borcunu ödemeyen veya zamanında tediye etmeyen kişi günahkârdır. Mü’minler arasında yardımlaşma
duygularının zayıflamasına sebeb olan bu gibi kişiler hayrı engelleme günahının failleridirler.
Menfâat için borç vermek faize kapı açmaktır
b- Peygamber’imiz "Menfaat celbeden ödünç vermenin faiz olacağı" nı açıkladığı ve "alacaklının borçludan
hediye kabûl etmemesi"* ni emir buyurduğu için alacaklı mükâfatını yalnız Allah’tan bekleyecektir.
İyiliğini başa kakmayacak, müsamahakâr davranacak, gerekirse yeniden süre tanıyacaktır.
Rabbimiz şöyle buyurur:
"Eğer borçlu darlık içinde ise, ona ödeme imkânına kavuşuncaya kadar mühlet verin. (Alacağınız mükâfatı)
bilirseniz alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için hayırlıdır."**
Mevzûmuzla alâkalı hadîslerinde ise Peygamber’imiz şöyle buyurmuştur:
"Allah’ın kendisini Kıyamet Günü’nün sıkıntılarından
barındırmasından mutlu olacak kişi borçluya süre tanısın."

kurtarmasından

ve

Arş’ının

gölgesinde

"Her kim borçluya vâde tanırsa, ona her bir gün için bir(birim) sadaka sevabı verilir. Vâdesi dolduktan sonra
tanıdığı sürenin her bir günü için de iki (birim) sadaka sevabı kazanır."***
Bu bahsi bir hadîs–i kudsî benzeri ile bitirelim:
Hz. Huzeyfe (R) Allah’ın Resûlü’nün (S.) dilinden rivayet ediyor: "Kıyâmet Günü’nde Allah’ın huzûruna
kullarından bir kul getirilecek. (Rabbimiz) ona soracak.
- Dünyada benim rızam için ne yaptın?
- Allah’ım! Senin için (affını ve rahmetini) ümit etmeme vesile olacak küçücük bir hayır dahi yapmadım.
Rabbimiz bu sualini üç defa tekrarlayacak. Kul üçüncüsünde şöyle diyecek:
- Allah’ım! Sen bana (ihtiyacımdan) fazla mal vermiştin. Ben insanlarla alış–veriş yapan bir adamdım.
Kolaylık göstermek ahlâkımdı. Zenginlere kolaylık gösterir, darda kalanlara vade tanırdım.
(Katında kabul olunur bir amelim olsa olsa budur.)
(Gizli ve açık her şeyi bilen fakat yüceltmek için kulunu muhatab edinen) Allah (c.c.) şöyle buyuracak:
- Kolaylık göstermeye asıl lâyık olan benim. (Yaptıklarına armağan olarak) gir Cennet’e.9

Ev Adâbı

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Ey imân edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, izin almadan ve sakinlerine selâm vermeden
girmeyin. Düşünseniz bu sizin için daha hayırlıdır."*
Nûr Suresi âyet 27
Evinin alanını geniş harcamalarını bolca kıl

Amir oğlu Ukbe (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordum:
- Ya Resûlellah! (Dünya hayatının buhranlarından ve âhiret hayatının azâblarından) kurtuluş(a erdirecek
başlıca ameller) nelerdir?
Şöyle buyurdu:
- (Ya Amir!) Dilini, (sonucu aleyhine olacak yalan, iftira ve gıybet gibi haramlardan) koru. (Nefsinin, eşinin
ve çocuklarının haklarını ödeyecek şekilde) evinin alanını geniş tut.
Bir de günahlarından ötürü ağlayarak tevbe etmeye çalış.”1
Geniş ev dünya mutluluğundandır
Ev, insan hayatında çok önemli yer tutan özel bir mekândır. “Dünyada mekân âhirette imân" diyen ecdadımız
bu gerçeği dile getirmiştir.
Evin müstakil ve geniş olması rahat yaşanmasına, dışa karşı aile mahremiyetinin korunmasına ve kem
gözlerden uzak kalınmasına sebebtir. Ayrıca ana–babanın erkek ve kız çocuklarının ayrı odalarda ayrı ayrı
yataklarda yatmasına, belirli bir yerin namazgâh olarak ayrılmasına, kadın-erkek karışımına sebebiyet
vermeksizin misafir kabul edilmesine vesiledir...
Özetlediğimiz sebebler dolayısıyla âhiret hayatımıza da yardımcı olduğu içindir ki Peygamber’imiz "Evinin
alanını geniş kıl." buyurmuştur. Diğer hadîslerinde ise geniş bir evi dünyevî saâdetin bir bölümü olarak şöyle
sunmuştur:
"Üç şey mutluluktan, üç şey de bahtsızlıktandır:
- Kendisine baktığında hoşlanıp–huzur duyacağın, bir yere ayrılıp–gittiğinde ırzını ve malını koruyacağına
güven duyacağın inançlı ibâdetli ve ahlâklı kadın;
- Seni dostlarına götürüp–getirecek uysal bir binek hayvanı.*

–Kullanma alanı geniş bir ev.
Bunlar kişinin (dünya hayatının) mutluluğundandır.
Kişinin (dünya hayatındaki) bahtsızlığından olan üç (şeye gelince; onlar da) şunlardır:
- Baktığında bakışları ve davranışlarıyla seni üzen, dilini üzerine salan, bir yere gittiğinde kendi namusu ve
malını koruyacağına dair sana güven duygusu vermeyen kadın,
- (Kamçılayıp– değnekleyerek) vurup dursan seni yoracak, haline bıraksan seni dostlarına götürüp –
getirmeyecek huysuz–tembel binek,
- Kullanma sahası az; dar ev."**
Her bir ev için sorumluluk vardır
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“(Günlerden) bir gün Allah’ın Resûlü (çevreyi dolaşmaya) çıktı. Biz de onunla beraberdik. (İlgisini çeken)
yüksek (çe büyük) bir bina gördü de sordu:
- Bu da ne böyle?
(Yüksekliği ve büyüklüğünü onaylamadığını ifade etmek için yönelttiği bu suale şu) karşılığı verdiler:
- (Ya Resûlellah!) Ensar’dan filanca kişinin evidir.
Allah’ın Resûlü bu cevabı alınca sükût buyurdu. Ancak gördüğü binanın ihtişamı sahibine öfkelenmesine
sebeb olmuştu.
Bir süre sonra sözü geçen binanın sahibi gelerek sahâbîler arasında bulunan Allah’ın Resûlü’ne selâm verdi.
Fakat Allah’ın Resûlü selâmını alıp iltifat buyurmadı. Adamcağız birkaç defa selâm verdi. Ne var ki hiç birinde
ilgi görmeyince Allah’ın Resûlü’nün kendisine öfkeli olduğunu, (bu sebeble) alâka göstermediğini anladı.
Bu durumdan dostlarına şöyle sızlandı:
- Allah’ın Resulü’nün bana kızgın ve kırgın olduğunu anlıyorum: Fakat Allah’a yemin ederim (ki sebebini
bilmiyorum.)
Dostları da ona; Allah’ın Resûlü çevreye çıktı, senin evini gördü. (Evinden ötürü sana öfkelendi) diyerek
gerçeği duyurdular.
Adamcağız evine döndü. Onu yıkarak yerle bir etti.
Allah’ın Resûlü bir gün yine (çevreye) çıktı. Evi göremeyince de sordu:
- O eve ne oldu?
- (Ya Resûlellah!) Sahibi sizin kendisine ilgi göstermediğinizden bize yakındı. Biz de ona (–niçin kendisine
kızgın ve kırgın olduğunuzu–) bildirdik. O da evini yıktı.
Allah’ın Resûlü (bu bilgiyi alınca şöyle) buyurdu:
- Zarûri sayıda ve gerekli büyüklükte olanları dışındaki her bir bina için (Allah katında) sorumluluk vardır.”2
Gereksiz büyüklükte ve lükste olan ev meşrû değildir
Bu bölümde yer alan diğer hadîslerden öğrenileceği gibi Şerîat ölçüleri içersinde kalınabilecek bir evin varlığı
dünyanın mutluluğundandır. Böyle bir evin yapılması, alınması meşrûdur.

Allah’ın Resûlü’nün tasvip buyurmadığı ev gereğinden fazla büyük olan, büyüklük duygusunu tatmin etmek
ve diğer insanlara gösteriş yapmak için yapılan evdir. Yoksa ana–baba, yetişkin erkek ve kız çocuklar ve de
misafir için yatak odalarını da ihtiva eden evin meşrû olacağı açıktır.
Bu hadîsten yer darlığı sebebiyle zarûreten yapılacaklar dışında genelde çok katlı evlere sıcak bakılmadığını
da öğrenebiliriz. Bunun bir sebebi de uzun yıllarca yıkılamayacakları için yeni teknoloji ve ürünlerden
yararlanma yollarını tıkaması, gelişimi engellemesi olsa gerektir. En doğrusunu Allah bilir.
Evde uğursuzluk olmaz
Enes b. Malik (R.) anlatıyor:
“(Mü’minlerden) biri Allah’ın Resûlü’ne (S.) şöylece sızlandı.
- Ya Resûlellah! Biz bir evde oturuyorduk. Orada otururken sayımız çok, mallarımız da (boldu.) Sonra bir
diğer eve taşındık. Sayımız azaldı(ğı gibi) mallarımız da (azaldı. Ne yapsak acaba? Siz ne buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Oturmanız sebebiyle felâketlere uğradığınızı sandığınız o evi bırakıp çıkınız.
(Böylece gereğince söküp atamadığınız için içinizi kemiren, huzurunuzu gideren bu bâtıl uğursuzluk inancının
kötülüğünden korununuz.)”3
İslâmda uğursuzluk inancı yoktur
İslâm Dini uğursuzluk inancını hurafe olarak vasıflandırıp red etmiştir.
Dinimizin bildirilerine göre her oluş kader programına; sebeb–netice ilişkisine dayanır.
Kur’ân–ı Kerîmin red ettiği uğursuzluk inancı* ile ilgili olarak Allah’ın Resûlü de şöyle buyurmuştur:
"İslâm’da uğursuzluk inancı yoktur. Eğer uğursuzluk olsaydı(olsa olsa) atta, avratta ve evde olurdu. (Ama
yoktur.) "**
Peygamber’imiz bir diğer hadîslerinde ise anılanlarda uğursuzluk olduğunu ileri süren Yahûdileri şöylece
lanetlemiştir:
“-Allah Yahûdilerin canını alsın. Çünkü onlar –uğursuzluk atta, avratta ve evdedir–derler."*
İslâmi ölçülere göre "Uğursuzluk ancak kötü ahlâktır."** Böyle iken Peygamber’imiz oturdukları yeni evde
uğursuzluk var sanan mü’minlere niçin taşınmalarını öğütlemiştir?
Bu suali şöyle cevaplandırmak mümkündür:
Bazı insanlar gerçeği öğrendikten sonra bile yılların pekiştirdiği bâtıl inançlarını kafalarından birden ve bir
bütün halinde söküp atamazlar. Atamadıkları içindir ki tedirginlikleri devam eder.
Allah bilir Allah’ın Resûlü muhataplarında bu tedirginliği sezinlediği için, tedirginliğin kaynağını kurutmak
amacıyla onlara taşınmalarını öğütlemiştir.
Önce selâm ver sonra izin iste
Allah’ın Resûlü (S.) hânelerinde (istirahat buyuruyor) iken bir adam(geldi ve girmek için) izin istedi de;
- Girebilir miyim? dedi.
Bunun üzerine Allah’ın Resulü (S.) hizmetinde bulunan sahâbîye şöyle buyurdu:

- Bu adama git ve ona; "Es selâmü Aleyküm, girebilir miyim?" şekline (önce selâmla başlayarak izin
istemesini) öğret. Allah’ın Resûlü’nü(n kendisine öğretilmesi için söylediklerini) duyan adam bu defa:
- Esselâmu Aleyküm, girebilir miyim? dedi.
Allah’ın Resûlü (S.) kendisini buyur etti. O da içeri girdi.4
Zil çalındıktan sonra selâm verip izin istemelidir
Hadîsimiz önce selâm verip sonra izin istemeyi öğretmektedir. Zamanımızda zil çalmadan; kapı vurulmadan
evdekilere geldiğinizi duyurmanız çok defa mümkün değildir.
Bu sebeble kapı çalınıp açıldıktan sonra girmek için müsaade istenecekse önce selâm vermeli, sonra girmek
izin istemelidir.
“Kim o?” Sorusuna tanıtıcı cevap verilir

Cabir b. Abdullah (R.) anlatıyor:
“Babamın borcundan ötürü Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim. Kapısını çaldım. İçerden:
- Kim o, dedi. Ben de:
- Ben, (ben) cevabını verdim.
Bu şekildeki tanıcı vasıfta olmayan cevabımı beğenmemiş olacak ki (bana duyururcasına kendi kendine) –ben,
ben– deyiverdi.”5
Yüzünü kapıya çevirme
Hadîsimiz bize bir İslâmi kuralı öğretmektedir:
Zil çalındığı veya kapı vurulduğunda kapı açılmadan kimliğiniz soruluyorsa başta isim ve soyadı olmak üzere
tanıtıcı bilgi verilmelidir. Bu bilgi verilirse ev sahibi takınacağı tavrı belirler.
Evlere girmenin yukarıda sunulan iki hadîste açıklanan kuralları yanı sıra başkaca kurallar da vardır. Aşağıda
sunacağımız hadîs bu kurallardan birini daha öğretmektedir.
İzin isteyip huzuruna girmek için mü’minlerden biri Allah’ın Resûlüne geldi. Ne var ki yüzü kapıya dönük
olarak durdu.
Allah’ın Resûlü kapıya çıktı(ğında onunla yüz yüze karşılaşınca) şöyle buyurdu:
- Yüzünü kapıya çevirme. Şöylece yan dur. Zira izin istemenin amacı izinsiz bakmamaktır.*
Medeniyetimiz İslâm’dan ilham alıyordu
Medeniyetimiz, yukarıda örnekleri sunulan görgü kurallarından ilham alıyordu. Bu gün Safranbolu’nun tarihi
evlerinin kapılarında gelenin ev halkından biri veya bir kadın ya da yabancı bir erkek olduğunu bildirecek şekilde
ayrı ayrı sesler çıkaran üç tip tokmak bulunduğunu görebilmemiz kanıtlarımızdan biridir.
Dönemimizde bu uygulamayı yaşatmamız, güvenliği sağlamak bakımından da gereklidir.

Yemek ve Ziyafet Âdâbı

Allah’ın Kitabı’ndan:
"... Yiyiniz, içiniz. Fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez."
"... Hep bir arada toplu olarak da ve ayrı ayrı olarak da yemenizde size zorluk, günah yoktur..."
ArafSuresi âyet 31, Nur Suresi âyet 61
Yemek yedirmek üstün bir ameldir
Amr İbnül–As’dan... (R.)
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) sordu:
- Hangi ameller daha değerlidir ya Resûlellah?
- Allah’a inanmak, (O’nun gönderdiği İslâm Dini’ni hayat düzeni olarak) tasdik etmek, Allah yolunda
savaşmak ve kabul (olunacak şekilde) Hac yapmakdır.
- Ya Resûlellah! Çok söylediniz. (Yapılması güç gelecekleri çoğalttınız.)
- (Evet), Allah katında amellerin en değerlisi sevindirici ve etkileyici söz söylemek, bolca yemek yedirmek, hoş
görülü olmak ve de insanlarla iyi geçinmektir.
- (Ya Resûlellah!) Ben bir cümle ile bir ameli öğretmenizi istiyorum.
- Peki, senin için takdir ettiklerinden ötürü Allah’a baş kaldırmaya kalkma. Hadi git bakalım.1
Allah’a baş kaldırma
Allah’ın Resûlü amellerin en değerlileri olarak önce îmanı, sonra candan geçmeyi gerektiren cihâdı ve
meşakkati içeren haccı bildirmiştir. Daha sonra da yemek yedirmeyi ve diğerlerini öğretmiştir. Yemek
yedirmenin sevab bakımından îman, cihâd ve hacdan hemen sonra yer alan ameller arasında anılması, onun
dinimizdeki öneminin belgesidir.
Allah’ın Resûlü öğütlerinin son bölümünde ise son derece önemli bir hususa temas buyurmuş, ihtiraslardan
arındıracak, hasetten koruyacak ve üzüntülerden beri kılıp ruhî sükûneti sağlayacak öyle bir öğüt vermiştir ki, bu
öğüdü alıp uygulamaya her mü’min muhtaçtır.
Evet, insan Allah’a baş kaldırmamalı, özellikle "niçin şu şu nimetler bana verilmedi!" dememelidir.
İnsan aklını kullanmalı, Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına göre hayatını düzenlemelidir.
Ayrıca çalışmalı, kul olarak yapabileceklerini de yapmalıdır. Kişi vazîfelerini yapar da çalışmaları arzu ettiği
sonuçları vermeyebilir; ümit ettiği kazançları sağlayamayabilir. Üstelik zelzele, yangın ve ölüm gibi felâketlere
de uğrayabilir.

Bu gibi durumlarda "Ben ne yapmıştım. Niçin bu sonuçlarla karşılaşıyorum! Şöyle olmasaydı böyle olurdu..."
gibi sözlerle mahiyetini bilmediği ve hiçbir insanın da bilemeyeceği ilâhi kader programını eleştirmemelidir.
Peygamber’imizin aşağıdaki hadîsini ölçü edinmeli, "Mevlâ neylerse güzel eyler" inancını taşımalıdır.
"Allah’ın insan için takdir edip zuhura getirdiği onun için ancak hayır olur."
Açlıkla yalanı birleştirmeyin

Esma bint–i Yezid (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) yemek hazırlanıp getirildi. O da bizi buyur etti. Biz ise:
- Henüz acıkmadık; yemek istemiyoruz, dedik.
Allah’ın Resûlü (bizim aç olduğumuz halde sofraya gelmek istemediğimizi sezinleyince şöyle) buyurdu:
- Açlıkla yalanı bir araya getirmeyiniz.2
Kibarlık gösterisi hayra engel, şerre aracı kılınmamalıdır
Bir numaralı hadîsten anlaşılacağı üzere yemek yedirmek pek hayırlı bir ameldir. Bu sebeble kişi yemeğe
davet edildiği zaman icabet etmelidir ki sofra sahibi yedirmenin, kendisi de hayra aracı olmanın sevabını alsın.
Ne var ki kişi toksa, tok karınla sofraya oturmak hem israf hem de sağlığa zarar olduğu için teşekkür ederek
yemeğe iştirak etmeyebilir. Ancak aç iken kibarlık gösterisi yaparak “tokum” deyip sofraya katılmamak hem
hayıra engel olmak, hem de yalan söylemiş olmak gibi iki vebali üstlenmektir. Hadîsimiz özellikle aç iken tokum
diyerek yalan söylemiş olmak günahından bizi sakındırmaktadır.
Sağ elinle ye
İyas b. Seleme... babasından naklen şöyle anlatıyor:
“Adamın biri Allah’ın Resûlü’nün huzurunda sol eliyle yemek yedi. Hz. Peygamber ona:
- Sağ elinle ye, buyurdu.
Hz. Peygamber’in uyarısı benliğine dokunan bu adam kibrinden dolayı:
- (Sağ elimle) yiyemiyorum dedi. Hz. Peygamber de ona:
- Yiyemez ol, bedduâsında bulundu.
O adam artık bir daha (sağ) elini ağzına götüremez oldu.”3
Bazen ilâhi ceza rahmettir
Oturup Besmele çekerek önünden ve sağ elle yemek İslâmi yemek adâbının başlıcalarıdır. Hadîsimiz bu
edeblerden, sağ elle yenilmesi gereğini öğretmektedir. Ayrıca da inatla Hz. Peygamber’e muhâlefet etmenin
vebaline değinmektedir.
Rabbimizin Tevbe Sûresinin 128. âyetindeki ifadesiyle Mü’minlere karşı pek merhametli olan Allah’ın
Resûlünün hadîsimizdeki kişiye ‘yiyemez ol’ şeklinde bedduâ buyurması gerçekten O’nun yüce şefkati ile
bağdaştırılamayacak olan özel bir durumdur.

O’na Allah’ın elçisi olarak imân eden bir insanın O’ndan emir aldığı için şahsiyetinin çiğnendiğine inanması
ve bu sebeble toplum içinde O’nun buyruğuna karşı direnmesi sahâbîler için kötü örnek teşkil eden ve bundan
ötürü de cezalandırılması gereken bir olaydır.
Evet, bu olayda bir kişinin gururundan ötürü cezalandırılması varsa da diğer sahâbîlere de bir uyarı vardır.
Zira Hz. Peygamber’e inatla aykırılık dünyada zillete, âhirette azaba uğratacak bir günahtır.
Sahâbîler bunun fiili örneğini bu olay vesilesi ile görmüş oldular.
Böylece ferd için ceza, toplum için rahmet oldu. Kaldı ki hatasına keffâret olması cihetiyle uğradığı ceza
bizzat mezkûr ferd için de âhirete yönelik bir rahmet olmuştur.
Açıklamamızı Allah’ın Resûlü’nün sağ elle yemek yenilmesi hususuna önem verdiğini belgeleyen bir diğer
hadîsle bitirelim.
Bir kadın sahâbî anlatıyor:
“Solak bir kadınım. Sol elimle yemek yerken Allah’ın Resûlü yanıma geldi.
- Allah sana sağ el verdi. Sol elinle yemek yeme, buyurarak sol elime vurdu.
Vurunca da lokma elimden düştü. Ben de el değiştirdim. Solu bırakarak sağ elimle yedim. Bu olaydan sonra
da artık bir daha asla sol elimle yemek yemedim.”*
Ayakta yeyip-içmeyin

Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) ayakta iken bir şey içmeyi yasakladı.
Bu yasaklama üzerine soruldu:
- (Ya Resûlellah!) Ya ayakta yemeye ne buyurursunuz?
- Ayakta yemek daha da kaçınılması gereken bir işlemdir.”4
- Zaruret halinde yenilip içilebilir.
Zarûret halinde hiç şüphesiz ayakta yenilip içilebilir.Ancak tabîi durumlarda ayakta yenilip içilmemelidir.
Hadîsimiz bu kuralı öğretmektedir.
Meşrubat içine üfleyip nefes verilmemelidir
Ebu Saîd (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) içilecek (su ve su türü meşrubat) içine üflemeyi yasakladı.
Bunun üzerine bir sahâbî sordu:
- Su kabı içinde gördüğüm çer-çöpü gidermek için üflemeye ne buyurursunuz? (Ya Resûlellah!)
- Onu (üflemenin dışında bir yolla) çıkar.
- (Ya Resûlellah!) Bir nefeste içemiyorum. (Bu sebeble su–meşrubat kabı içine nefes alıp veriyorum.) Buna ne
buyurursunuz?
- Bu durumda su kabını ağzından uzaklaştır. (Öylece nefes alıp ver.)”5
Oturarak emercesine ve üç defada içmek

Bu hadîs bizlere bir şey içmenin iki edebini öğretmektedir. Diğer edebleri de oturarak, emercesine ve üç
defada içmektir. Bir önceki hadîste ayakta içmek ve yemek yasaklanmakta ise de bu yasak, haramlılığı belirlemek
için değil, daha fazîletli olan oturmaya yönlendirmek içindir.
Yemeğinizi beraberce yiyiniz

Hz. Vahşi’den... (R.)
(Bir aile fertlerinden oluşan) sahâbîler Allah’ın Resûlü’ne (geldiler problemlerini şöylece) arz ettiler:
- Ya Resûlellah! Yiyoruz, yiyoruz ama doymuyoruz.
(Bize ne tavsiye buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü onlara sordu:
- Siz galiba yemeği ayrı ayrı yiyorsunuz, öyle mi?
- Evet ya Resûlellah!
- Yemeği bir arada yiyiniz. Yemeğe (başlarken de) Allah’ın adını anınız; besmele çekiniz. Böyle yapınız ki
yemeğiniz bereketlendirilsin.6
Besmele çekerek beraberce yemenin bereketleri
Kur’ân’ımızın açıklamasına göre ayrı ayrı yemek caiz ise de hadîsimiz ailece bir arada yenilmesini tavsiye
etmekte, topluca yemenin yemeği bereketlendireceğini açıklamaktadır.*
Burada, Besmele çekilerek bir arada yemenin doyumu nasıl sağlayacağı ve yemeği nasıl bereketlendireceği
şeklinde bir soru sorulabilir.
Bizler bu gibi sualleri cevaplandıramayabiliriz. Bu sebeble de "Bizler emrolunduklarımızı araştırmakla değil,
tatbik etmekle mükellef kılındık" şeklinde bir açıklamada bulunabiliriz. Ancak sebebi açıklanmayan ilâhi
buyruklarla ilgili olarak kesin görüşler ileri sürmeksizin, izâh niteliğinde yorum yapılabileceğinden yukarıdaki
suali şöylece cevaplandırabiliriz.
a– Besmele çekerek yemek bizi bütün nimetlerin Allah’ın özel birer ihsanı olduğu gerçeği üzerinde
şuurlandırabilir. Kur’ân’ımızın emri gereği bir parça ekmeğin bile güneşin, bulutların, toprağın ve
insanların çalışmasıyla vücuda geldiğini hatırlamak yemeğe anlam kazandırabilir. Rûhî neşeyle yenen
yemek basit görülse de tarif olunamaz biz haz verir.**
İşte bu haz berekettir.
b– Beraberce yemek israfı engelleyeceğinden daha ekonomik olur. Ayrıca aynı masrafla daha çok yemek
hazırlanabileceğinden doyum sağlanabilir.
c– Bir arada yemek, aşırı yemeye engel olur. Dayanamıyorum şeklindeki psikolojik mazereti de giderebilir.
Bereket yemeğin ortasındadır
Abdullah b. Bişr (R.) anlatıyor:
“Yemeğe buyur etmem için babam beni Allah’ın Resûlü’ne gönderdi. (Davet ettim.) Benimle beraber geldi.

Evimize yaklaşınca ben (önden) koştum. Ana–babama haber verdim. Onlar da çıkıp Allah’ın Resûlü’nü
karşıladılar. Merhabalaştıktan sonra Allah’ın Resûlü’ne bir tür kadifeden yapılmış bir yastık sundular. Üzerine
oturdu. Daha sonra babam anneme:
- Hazırladığın yemeği getir, dedi. Annem de una tuz karıştırarak hazırladığı çorbayı bir kab içinde getirip
Allah’ın Resûlü’nün önüne koydu.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Besmele çekip (yemeği önünüze tekabül eden) kenarlarından yiyin. Ortasını (sona) bırakın. Zira bereket
yemeğin ortasındadır.
Allah’ın Resûlü yedi. Biz de onunla yedik. Yine de yemeğin bir kısmı arttı.
Yemeği bitirince Allah’ın Resûlü şöyle duâ buyurdu:
- Allahım! Bu ailenin fertlerini bağışla. Bunlara merhamet et. Bunları bereketlendirip rızıklarını artır.”7
Misafirler hane halkına duâ etmelidir
Hadîsimizin mesajlarını şöylece özetleyebiliriz:
a–Hadîsimizden anlaşıldığı üzere fakir sahâbîler de Peygamber’imizi yemeğe davet ederlerdi. Buradan îmanlı
âlimler ve adâletli yöneticiler gibi toplum büyüklerini yemeğe çağırmanın fazîletini anlayabiliriz.
b–Yemek daveti yapmak için misafire oturtacak bir yerin bulunması, doyumu sağlayacak bir çeşit yemeğin
sunulması yeterlidir. Peygamber’imize oldukça basit yapımlı bir çorbanın sunulması ve bu ikramın O’nun
tarafından tabîî görülmesi bunun delilidir.
Burada bilvesile ifade edelim. Yaşadığımız dönemde israf düşkünlüğü yanı sıra gösteriş hastalığının
artması, zengin ve fakir olarak biz mü’minleri yemek yedirme hayrı ve bereketlerinden yoksun kılmaktadır.
Zira davetler masraflı ve külfetli yapılır olduğu için, masraf ve külfet bizleri ürkütmektedir.
Başta zengin mü’minler olmak üzere yeniden tabîîliğe ve kolaylığa dönme yarışını başlatmalı, birbirimize
İslâm Dini’nin öğütlediği şekilde örnek olmalıyız.
c–Zaman zaman da olsa aile halkı olarak ve de misafirlerle birlikte beraberce, fakat önümüzden yemeye özen
göstermelidir.
Duruma göre misafir hanımların evin hanımıyla birlikte yemeleri daha uygun bulunabilir.
d–Davetlerde özellikle misafirlerinden biri veya hepsi hane halkının bağışlanması, rızıklarının bol ve bereketli
kılınması için duâ etmelidir. Zira misafirlerin duâsı kabul olunan duâlardandır.
Besmele çekilip hamd edilen yemek bağışlanmaya sebebdir

Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Kendisine yemek sofrası kurulan kişinin (önünden sofrası) ancak bağışlanmış olduğu halde kaldırılır.
Soruldu:
- Bu nasıl ve ne ile olur?

- Sofra kurulduğu zaman besmele çekilmekle, kaldırıldığı zaman da hamd etmekle olur.”8
Nasıl hamd etmeli
Hadîsimiz yemeğe besmele ile başlanıp hamd ile bitirilmesi gereğini öğrettiği gibi besmele çekerek ve hamd
ederek yemek yemenin küçük günahlarımızın bağışlanmasına vesile olacağını da öğretmektedir.
Besmele, "Bismillahirrahmanirrahim" demektir.
Anlamı: Dünyada yarattığı bütün varlıklara merhamet eden, âhirette ise yalnız îmanlı ve ibâdetli kullarına
merhamet edecek olan Allah’ın adıyla (başlıyorum.)
Hamd etmek en kısa şekliyle "Elhamdülillah" demektir. Bunun kısa olmakla beraber hamdlerin en güzeli
olduğunu Peygamber’imiz açıklamıştır.
Allah’ın Resûlü farklı cümlelerle ham ederdi. Burada iki tanesini sunmakla yetinelim:
a– "Bizleri yediren, içiren ve müslümanlar(dan) kılan Allah’a hamd olsun."
b– “Biriniz yemek yer ve şöylece hamd ederse geçmiş (küçük) günahları bağışlanır:
Bende güç ve kuvvet yok iken beni bu nimetleriyle rızıklandırıp doyuran Allah’a hamd olsun."*
Kişi davet edildiği ziyafete katılmalıdır
Ebu Mes’ûdül–Ensârî’den... (R.)
Ensar’dan şişmanca genç bir hizmetçisi bulunan Ebû Şuayb isimli bir adam vardı.
(Bir gün) Allah’ın Resûlü’nü (S.) gördü, yüzündeki açlık (belirtilerinden aç olduğunu) sezinleyince
hizmetçisine şöyle emir verdi:
- Hadi durma, bize beş kişilik bir yemek hazırla. Ben beşincisi Allah’ın Resûlü olan beş (kişilik bir cemâat)
davet etmek istiyorum.
Yemek hazırlandı. Ebû Şuayb Allah’ın Resûlü’ne geldi. Onu beşinci davetli olarak buyur etti. (Aralarında
Allah’ın Resûlü’nün de bulunduğu) bu grubun arkasına bir kişi takıldı.
Evin kapısına geldiklerinde Hz.Peygamber davet sahibine şöyle buyurdu:
- Bu zat ardımıza takılıp geldi. Dilersen onu da (buyur eder girmesine) izin verirsin. İstersen geri gider.
Ebû Şuayb şu karşılığı verdi:
- Hayır, (hayır Resûlellah! Dönmesine ne gerek var.) Onu da davet ediyorum.9
Kişi davet edilmediği yere gitmemelidir
Bu hadîs bizlere iki mühim görgü kuralını öğretmektedir.
a– Özel yakınlık ve icbar edici bir sebeb olmaksızın kişi davet edilmediği yere gitmemelidir. Zira böylesine
bir gidiş ev sahibini ağırlayamayacağı misafirlerle karşılaştırabilir. Ayrıca yapılan davetin hususiliğini de
giderebilir ki bu da kalplerin hoşnutsuzluğuna ve davranışların kabalığına sebeb olabilir.
b– Kişi davet sahibinin izni olmaksızın davet edildiği yere misafir götürmemelidir. Peşi sıra takılıp gelen
asalak insanlarla bir ilişkisi olmadığını da münasip bir dille davet sahibine anlatmalıdır.

Davetler eşlerle birlikte de yapılmalıdır
Hz. Enes’den... (R.)
Hz. Peygamber’in nefis çorba pişiren farisî bir komşusu vardı. Bir gün Allah’ın Resûlü (S.) için bir çorba
pişirdi. Sonra da O’nu davet etmek için geldi. (Yemek davetini alan) Hz. Peygamber (eşi Hz. Âişe’yi işaret
ederek şöyle) buyurdu:
- Bunu da davet ediyor musun?
- Hayır, (Ya Resûlellah!)
- O halde davetinize icabet edemem. Adamcağız tekrar davet etti. Hz. Peygamber aynı şekilde karşılık verdi:
- Âişe’yi de davet ediyor musun?
- Hayır.
- Ben de davetinize katılamam.
Adamcağız üçüncü defa davet edince Hz. Peygamber aynı şekilde buyurdu:
- Âişe’yi çağırıyor musun?
- Evet (Ya Resûlellah! O’nu da davet ediyorum.)
Allah’ın Resûlü (S.) ve eşi validemiz Hz. Âişe birbirlerini izleyerek adamcağızın evine geldiler.”10

Davetler ailece de yapılmalıdır
Bu hadîs bize dostlarımızı hanımlarıyla ve de ailece davet etmemizi ve bu şekilde yapılan davetlere de ailece
katılmamızı öğretmektedir.
Kadınlarımız da diğer aile dostu kadınlarla görüşmek, konuşmak ihtiyacındadır. İmkân varken onları yapılan
davetlere götürmemek, akrabalarını ziyaret ettirmemek bunalmalarına sebeb olmaktadır. Özellikle çok çocuklu
ailelerde ev işleri ve çocukların bakımı gibi sürekli ve değişmeyen uğraşılar devamlı olarak ev içinde tutulan
kadınlarda sinirsel hastalıklar tevlid edebilmektedir.
Evet, davetlere icabet etmeli, akraba ziyaretleri yapılmalı, ancak bu durumlarda başta örtü olmak üzere
İslâm’ın koyduğu ölçüler gözetilmelidir. Bir arada oturmak caiz ise de kadınlar ve erkekler mümkünse ve tercihen
ayrı ayrı oturmalı, müşterek televizyon seyretmek gibi hatalara asla düşülmemelidir.
Birbiriyle görüşüp sohbet etmek ve birbirlerinden bilgi edinmek ihtiyacında olan kadınlarımızın bu
ihtiyaçlarını gidermek için İslâmi ölçülere bağlı şuurlu ailelerin davetleşme yoluyla birbirlerine yardımcı
olmalarının önemli bir yardımlaşma olduğu kanaatindeyiz.
Senden önce yaşlılara ikram etmemi hoş görür müsün?
Sağında genç bir delikanlı solunda yaşlı sahâbîler bulunduğu bir sırada Allah’ın Resûlü’ne meşrubat ikram
olundu.
Hz. Peygamber içti. (Kendisine sunulandan huzurunda bulunanlara sağdan başlayarak ikram etmek itiyadında
olan Hz. Peygamber sağındaki gencin gönlünü alarak ikrama solundaki yaşlıdan başlamayı arzu buyurunca) genç
delikanlıya (dönerek;)
- (Senden önce) Bu yaşlı (amcalarına) ikram etmeme müsaade eder misin? buyurdu.

(Bu irfanlı) genç şöyle deyiverdi:
- Hayır (Ya Resûlellah!) Allah’a yemin ederim ki, tarafınızdan (sunulacak) hissem için hiçbir kimseyi
(nefsime) tercih edemem.
(Bu cevabı vermesinden ötürü) Allah’ın Resûlü bu genci eli ile (tutup muhabbetle) sarstı.11
Müslüman ince ruhlu olmalıdır
Allah’ın Resûlünün uyguladığı ve sahâbîlerine de tatbik etmelerini öğütlediği sağdan başlamak prensibini
ihlâl etmemek için genç sahâbîden müsaade istemesindeki incelik, mü’minlerin birbirlerine karşı her zaman
saygılı ve ince ruhlu olmaları gerektiğini öğretmektir.
Sünnete uymuş olabilmek için zarif olmak gerektiğini bilmeye ne kadar muhtacız.
Arzuladığınız yiyecekleri alamadığınız için sevab alırsınız
“Sahâbîlerinden bir topluluk Allah’ın Resûlü’ne (S.) gelerek şöyle sordular.
- Biz çarşı–pazar dolaşırken meyvalar görüyoruz. İçimiz çekiyor. Fakat paramız olmadığı ya da yanımızda
para olmadığı için satın alamıyoruz.
Arzuladığımız halde alamadığımızdan ötürü bize sevab var mıdır?
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi:
- Bu durum, evet bu durum sevab (almamıza vesile)dir.”12
Dişleri arasındaki kırıntıları gideren güzel kuldur
Ebû Eyyüp (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü aramıza katılıp şöyle buyurdu:
- Ovalayıp –karıştırarak temizlik yapanlar pek güzeldir.
Sahâbîler sordular:
- Ovalayıp– karıştırarak temizlik yapanlar kimlerdir? (Ya Resûlellah!)
- Onlar abdest vesilesiyle ve yemekten ötürü ovalayıp karıştırarak temizlik yapanlardır.
Abdest vesilesiyle ovalayıp karıştırarak temizlik yapmak, parmaklar arasını yıkamak, ağza ve burna su
vermektir.
Yemekten ötürü ovalayıp karıştırarak temizlik yapmak ise dişler arasındaki yemek kırıntılarını gidermektir.
(Kişinin sağ ve solundaki amellerini yazmakla görevli) iki meleğe refakat ettikleri mü’mini dişleri arasında
yemek kırıntıları olduğu halde namaz kılar görmekten daha ağır gelen bir durum yoktur.”13
Misvak ve diş fırçası kullanmak
Hadîsimiz ağız-diş temizliğine yönlendirmektedir. Peygamberimiz ağız-diş temizliğine son derece önem
verirlerdi.
Bu temizlik elle yapılabileceği gibi misvakla ve diş fırçasıyla da yapılabilir. Burada araçtan çok amacın
önemli olduğu bilinmelidir.

Giyim Âdâbı

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Ey Adem Oğulları! Size çirkin yerlerinizi örtmeniz ve güzelleşmeniz için giysi (maddeleri ve giysi
yapma bilgisi) verdik.. Fakat takva (Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlılık) elbisesi evet o (diğer
elbiselerden) daha hayırlıdır.
Düşünüp öğüt alabilmeleri için size verilen bu nimet Allah’ın (yüceliği ve ihsanına delâlet eden)
belgelerdendir."
Araf Suresi âyet 26
Kişinin güzel elbiselerinin olması kibir değildir
Abdullah b. Ömer (R.) Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Birimizin kuvvetli ve süratlı bir bineğinin olması kibir midir, Ya Resûlellah?
- Hayır (değildir Ya Abdullah!)
- (Peki,) birimizin iki takım güzel elbisesinin olması kibir midir, (Ya Resûlellah?)
- Hayır, değildir.
- Bir ziyafet hazırlayıp arkadaşlarımı; dostlarımı davet etmem, onların da arkam sıra gelerek soframda yemek
yemeleri (benim için) kibir midir?
- Hayır, değildir
- (Bunlar değilse) kibir nedir Ya Resûlellah?
- Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir.1
İslâmi giysinin özellikleri
Araf Sûresinin 26. âyetinde işaret buyrulduğu üzere giyinmek, örtünmek ve güzelleşmek içindir.
Bu sebeble mü’min bu amaçları gerçekleştirmek için giyinmelidir.
Dinimizin giysilerle ilgili manevî ve maddî şartlarını şöylece özetleyebiliriz.
Elbise, helâl kazançlarla alınmalı, diğer insanlara üstün olmak amacıyla giyilmemelidir. Erkek giysi ve takıları
tabîî ipek ve altından olmamalıdır.
Elbise vücudu örtücü olmalı, tenin rengini ve organların hacmini açığa vurmamalıdır. Ayrıca gayr–ı müslim
ve materyalist topluluklardan birinin giysilerine benzememelidir.
Elbise, toplumun büyük çoğunluğunun gıpta edeceği lükste de olmamalı, fakat temiz, vücûda uygun, renkleri
ahenkli yani hoş görünümlü olmalıdır. Çünkü Peygamber’imiz pejmürde kıyafetleri beğenmediğini açığa vurmuş,

"Allah güzeldir, güzelliği sever." buyurarak da giyimde hoş görünümlü olmaya teşvik etmiştir. Peygamber’imiz
bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:
"Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına varacak (ilişkiler kuracak)sınız.
Bu sebeble binek hayvanlarınıza dikkat ediniz. Kıyafet ve elbisenizi düzeltiniz ki insanlar arasında
gösterilecek gibi olunuz. Çünkü Allah (c.c) çirkinliğe ve çirkin söz söylemeye yönenilmesini sevmez."
Altın yüzük erkeklere haram mıdır?
Salim b. Ebül–Cu’d kendilerinden bir sahâbînin şöyle anlattığını rivayet ediyor:
“Elimde altın yüzük olduğu halde Allah’ın Resûlü’nün yanına girdim.
Soyulmuş bir sopa aldı ve onunla avucuma vurarak ‘onu çıkarıp at’ buyurdu.
Ben de dışarı çıktım ve altın yüzüğümü, çıkarıp attım.
Daha sonra Allah’ın Resûlü bana:
- Yüzük ne oldu? diyerek sordu.
- Çıkarıp attım, dedim.
Bu cevabım üzerine şöyle buyurdu:
- (Ben sana çıkarıp at demekle) onu atmanı değil (parmağına takmanın dışında bir yolla) ondan yararlanmanı
emrettim.”2
Erkek çocuklara da altın takı takılmamalıdır
Büyüklük duygusuna düşüreceği ve israfı oluşturacağı için olsa gerek Peygamberimiz altın takıları erkeklere
yasaklamıştır. Bu sebeble başta nişan ve evlilik yüzükleri olmak üzere müslüman erkeklerin altın takı takmaları
sakıncalıdır. Kaçınılması gerekir. Altın takı, erkek çocuklar için de mahzurludur. Pek tabidir ki onlara altın takı
takan ana–babaları sorumludur.
Altının erkeklik gücünü olumsuz yönde etkilediği bilimsel gerçeklerdendir.
İpek elbiseyi âhirette nasibi olmayanlar giyer

Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor:
“Ömer b. Hattab (R.) Allah’ın Resûlü’ne (duygularını şöylece) dile getirdi:
- Ya Resûlellah! Temimli Atârid isimli zat altlı üstlü ipek elbise yapıp satmakta...
Bir takım elbise satın alsaydınız da (dıştan) heyetler/elçiler size geldiği zaman giyseydiniz.
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (Ya Ömer!) İpek elbiseyi ancak (Âhiret Hayatı’nda) nasibi olmayanlar giyer.”3
Tabîî ipek erkeklere yasaklanmıştır

Peygamberimiz, kibri, israfı ve lüks yaşamı haram kılan Kur’ân çizgisinde tabîî ipeği de müslüman erkeklere
yasaklamıştır. Ancak elbiseler için dört parmak kalınlığı aşmayacak şekilde ipekten süsler yapılmasına müsaade
buyurulmuştur.
Bilgin sahabî İ. Abbas’a göre tabîî ipekten giysiler, büyüklük gösterisinde bulunmak için giyilmesi halinde
haramdır.*
Kadının giydiği elbise organlarının hacmini açığa çıkarıcı olmamalıdır
Zeyd Oğlu Üsame (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü Dihyetül–Kelbî (isimli sahâbî)nin kendisine hediye ettiği Mısır mamülü kalınca keten bir
elbiseyi bana giydirdi. Ben de onu karıma giydirdim.
Bir ara Allah’ın Resûlü bana sordu:
- Hayrola, niçin sana verdiğim elbiseyi hiç giymedin?
- Onu karıma giydirdim. (Ya Resûlellah!)
- Karına altına ince bir elbise daha giymesini emret. Zira ben o elbisenin karının kemiklerinin hacmini açığa
vurmasından endişe ederim.”4

Giysi tenin rengini de göstermemelidir
Allah’ın ve Peygamberlerinin namahrem erkeklere karşı örtünme emrini yerine getirmiş olabilmeleri için
müslüman kadınların giysilerinin eller ve yüz dışındaki bütün vücutlarını örtücü vasıfta olması lâzımdır. Ancak
elbisenin yalnız örtücü olması yetmez. Tenin rengini gösterici olmaması da lazımdır. Ayrıca hadîsimizin işaret
buyurduğu üzere elbisenin genişce olması, bir diğer anlatımla vücud organlarının hacmini açığa vurucu nitelikte
olmaması da gerekir.
Teni gösteren elbise erkek için de mahzurludur
Zamrate b. Sağlebe (R.) anlatıyor:
“Bir sahâbî ince kumaştan Yemen malı altlı üstlü bir takım elbise giyinmişken Allah’ın Resûlü’ne (S.) gelince
Allah’ın Resûlü (ona) buyurdu:
- Ya Zamre! Bu takım elbisenin seni Cennet’e sokacağını mı sanıyorsun?
Bu serzenişe muhatab olan Zamre şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Allah’tan bağışlanmamı dilersen ben de onları üzerimden çıkarmadan oturmayacağım.
Allah’ın Resûlü:
- Allahım! Zamra’yı bağışla, diyerek duâda bulundu.
Allah’ın Resûlü’nden duâ alan Zamre koşarak gitti ve onları üzerinden çıkardı.”5
Giyimle ilgili diğer şartlar

Müslüman erkek için haram kazançla alınan, ipekten mamul olan, kadınların ve kâfir grupların elbiselerine
benzeyen giysiler giymek haramdır. Özellikle avret mahalli tenini gösteren elbiseler giymek de haramdır. Ayrıca
başkalarına üstün olmak için giyinmek de günahtır.
Peygamber’imizin Zamre’ye "Bu takım elbisenin seni Cennet’e sokacağını mı sanıyorsun?" buyurması, ince
ve şeffaf olmasından veya üstünlük sağlamak gayesiyle giyilmiş olduğu kanaatine varmasından ötürü olsa
gerektir.
Erkekler ancak renksiz koku kullanabilir
Ya’la b. Mürre (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü Ya’la(nın yüzün)de rengi belirgin bir koku görünce (ona) sordu:
- Karın var mı? (Bu koku sana ondan mı bulaştı.)
- Hayır, yok. (Ya Resûlellah!)
- Git, hemen bu kokuyu yıka. Evet git, git onu yıka, sakın ha bir daha da böyle rengi belirgin bir koku
sürünme.6
Güzel koku sürünmek sünnettir
Allah tarafından namaz ve kadın yanı sıra Peygamber’imize sevdirilen üçüncü bir nimet de kokudur.
Bu sebeble Peygamber’imiz sürekli olarak güzel koku sürünürdü. Mü’min erkeklere de koku sürünmelerini
öğütlerdi. Özellikle Cuma namazı için cemâate gelindiğinde ve böylesine topluluklara iştirak edildiğinde güzel
koku sürülmesi sünnettendir. Ne var ki kadınlara benzememek için koku sürünürken erkeklerin dikkat edecekleri
husus kullandıkları kokunun sürüldükleri yerde görülür bir renk oluşturmayan türden bir koku olmasıdır.
Yaşadıkları dönemde sürüldükleri yerde renkli izler bırakan kokular da olmuş olacak ki, Sevgili
Peygamberimiz, rengi belirgin koku sürünen bir sahâbînin selâmını almamış, üzerinde böylesine bir koku bulunan
kişinin Allah katında namazının kabul olunmayacağını duyurmuş ve olması gerekeni de şöylece bildirmiştir:
"Erkeklerin (kullanabilecekleri) koku rengi belirsiz olup, kokusu belirgin olandır.
Kadınların (kullanabilecekleri) koku ise rengi belirgin fakat kokusu belirsiz olandır."*
Kadın; kokusu çevreye yayılan bir koku süründüğünde ilgi toplayacağı ve şehevî bakışlara uğrayacağı için
dinimizde kadın kokusuna sınırlama getirilmiştir. Pek tabiîdir ki bu sınırlama mahremler içindir. Kadın, kocası ve
babası gibi mahremleri yanında dilediği kokuyu sürünebilir.
Peygamber’imiz yasak türden kokulanma ile ilgili olarak bir hadîslerinde şöyle buyurur:
"Her göz zinaya yatkındır.
Bir kadın kokulanır da (ilgi odağı olmak için) bir topluluğun yanından geçerse o, haram ilişkiye yönelmiş
gibidir."**
Kadınlaşan erkekler sürgün edilir
Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor.
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) elleri ve ayaklarını kınalamış (olup) kadınsı (davranışlar gösteren) bir adam gelince
sordu:

- Bu nasıl adamdır böyle?
- (Ya Resûlellah! Gördüğünüz gibi) kadınlara benzemeye çalışan (bir adamdır bu..)
Allah’ın Resûlü onun Neki’ denilen yere sürgün edilmesini emretti. (Bu sırada ilgili sahâbîler tarafından)
soruldu:
- Onu öldürelim mi Ya Resûlellah?
- (Hayır öldürmeyiniz.) Ben namaz kılanları öldürmekten (Rabbim tarafından) yasaklandım.”7
Kadınlaşan erkekler lanetlidir
İslâm Dini Peygamber’imizin diliyle kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara benzemesini yasaklamış,
faillerini lanetlemiştir.
Kılık–kıyafette ve davranışlarda benzeme haramdır. Böylesine bir haramı işleyenlere sürgün edilmek gibi bir
ta’zir cezası verilebilir. Hadîsimiz buna delildir. Ancak benzemek amacını gütmediği halde yaratılışı gereği
kadınsı davranışlar gösteren erkeklerle erkek gibi tavır takınan kadınlar mazurdurlar. Onlar günahkâr olmayacağı
gibi cezaî soruşturmaya da muhatab olmazlar.
Hadîsimizden şiddet yanlısı sahâbîlerin varlığını da öğreniyoruz. Ama onlar kabul görmemişlerdir. Kaldıki
namaz kılmayanlar için dünyada uygulanacak bir ceza da yoktur.

Cinsel Hayat İbâdet Hayatının Bir Bölümüdür

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Kadınlar sizin (ekin) tarlanızdır. Tarlanız (olan üreme organın)a nasıl isterseniz öyle varın.
Nefsiniz için (oynaşmayı) öne alın.
(Arka uzuvdan ve adet halinde yaklaşmak gibi) Allah’ın yasalarına aykırılıkta sakının. O’nun
huzuruna varacağınızı da bilin.
(Ey Peygamber!)
Gerçek mü’minleri (Cennet’le) müjdele."
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Helâl cinsel ilişki ibadettir*

Ebu Zer (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- ...Sizden birinizin eşi ile sevişmesi ve ilişkide bulunmasında sevab vardır.
Ashâb-ı Kirâm (hayret ve de merakla) sordular:
- Ya Resûlellah! Bizlerden biri cinsel arzularını tatmin ettiği için ona sevab mı verilir?
- (Pek tabîî ki verilir. Ya sizlerden biri) zina yapacak olsaydı, yaptığı zinadan ötürü günaha girmeyecek
miydi? Buna ne dersiniz? Bunun gibi, nikâhlı eşiyle tatmin bulunduğu zaman da kendisine sevab verilir.1

Helâl cinsî münâsebet niçin ibâdettir?
Hadîsimiz İslâm Dini’nin koyduğu ölçülere göre kişinin eşi ile cinsi münasebette bulunmasının sevab
kazandırıcı bir işlem; bir ibâdet olduğunu açıklamaktadır.
İslâmi ölçülere göre cinsel ilişki aşağıda sunacağımız bir çok yönleriyle ibâdettir.
a– İnsanlarda cinsî organlar yaratan ve tatmin edilmek istenen duygular halkeden Allah Zül–Celâl’dir.
Cinsî arzuların ilâhi hilkatin doğrultusunda Allah’ın helâl kıldığı eşlerle tatmin edilmesi ilâhi yasaya
uymaktır. Bu itibarla cinsi münasebet ibâdettir.

b– Allah ilk insanı topraktan yaratmış, üremesini dilemiştir. Çoğalmasını da cinsi münasebete (ilişkiye)
bağlamıştır.
Bir nesle sahib olmak amacıyla eşle cinsî münasebet Allah’ın ihsanına talip olmaktır. O’nun ihsanına
O’nun meşru kıldığı yoldan talip olmak da O’nun rızasına ermektir. Bu sebeble cinsî ilişki de ibâdettir.
c– Allah’ın ve Peygamberinin haram kıldıklarından korunmak ve korunmamıza yardımcı olacak girişimlerde
bulunmak ibâdettir.
Halâlimiz olan eşimizle cinsî ilişki bizi zinadan koruyacağı; korunmamıza yardımcı olacağı için ibâdettir.
Hadîsimiz bu gerçeği açıklamaktadır.
d– Halâlden ve haramdan giderilebilecek ihtiyacı Allah ve O’nun Peygamberi haram kılmıştır şuuruyla
haramdan değil de helâlden ve helâl yolla gidermek ibâdettir.
Bu sebeble haram kılınan arka uzuvdan sakınarak, âdet ve lohusalık dönemlerinde ilişkiden kaçınarak,
üreme organından ve temizlik dönemlerinde cinsi münasebette bulunmak ibâdettir.
e– Allah’ın adı anılarak, ibâdet olduğu şuuru ile yapılan her iş ibâdet olduğu gibi, peygamber buyruklarının
uygulandığı her iş de ibâdettir.
Bu itibarla aşağıda sunulan peygamberi buyruklara uyularak yapılan cinsî münasebet de ibâdettir.
aa– Allah’ın Resûlü şu şekilde duâ ederek cinsî münasebete başlanılmasını öğütlemiştir:
"Allahım! Bizi şeytandan: şeytanı bizden uzaklaştır. Şeytanı bizi rızıklandıracağın çocuklarımızdan da
uzaklaştır."*
İlişki sebebiyle bu sünnet–i peygamberiye uyuş ibâdettir.
bb– Bir çok hadîsin işaret buyurduğu üzere cinsî münasebette amaç eşlerin cinsel tatmine ulaşmasıdır. Zira
cinsel kaynaklı pek çok problemin çözümü ve harama yönelme ihtiyacının duyulmaması cinsî tatmine
bağlıdır.
Bu sebeble Peygamber’imiz oynaşmaksızın; gerekli ruhî ve bedenî hazırlığı yapmaksızın cinsî ilişkiyi
yasaklamış ayrıca mü’min erkeklere şöyle emir buyurmuştur:
"Biriniz eşi ile cinsî münasebette bulunduğu zaman eşinin durumunu gözetsin. Eşi işini bitirmeden kendisi
işini bitirirse, eşi işini bitirinceye kadar ayrılmakta acele etmesin.”**
Allah’ın Resûlünün bu iki talimatına uymak sünneti izlemektir. Pek tabîî ki bu izleyiş de ibâdettir.
cc– Cinsî münasebette gözetilmesi gereken bir diğer peygamber buyruğu da şöyledir:
"Sizden biriniz eşi ile cinsi münasebette bulunduğu zaman eşler eşekler gibi (örtüsüz çırılçıplak)
soyunmasın."***
Bu peygamberi ölçü içinde şeffaf da olsa bir örttü altına girerek hem Allah’a hem de bize refakat eden
meleklere saygılı olmak ibâdettir. Ayrıca ibâdet olan cinsî münasebetin şiiriyetini sağlamak ve sürdürmektir.

Emzikli ile cinsi münasebet helâldir
Sa’d b. Vakkas (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü’ne (S.) bir adam geldi ve şöylece maruzatta bulundu:
- Ya Resûlellah! Ben karıma azil yapıyorum. (Rahmin dışına boşalıyorum.)

Allah’ın Resûlü de sordu:
- Bunu niçin yapıyorsun?
- (Ya Resûlellah! Karımın hâmile kalarak emzirdiği) çocuğunun zarar görmesinden korkuyorum.
- Eğer emzikli kadınla cinsî münasebet kadının hamile kalarak sütünün bozulmasına, sonuç olarak da
emzirilen çocuğa zarar verseydi bunu yapan İranlılar ve Bizanslılara da zarar verirdi. (Zarar vermediğine göre
endişeye kapılarak azil yapmana gerek yoktur.)2

İlâhi yasanın olmadığı yerde bilim verilerine uyulur
Hadîsimizin ana mesajı emzikli kadınla cinsî münasebette bulunmanın helâl olduğunu pekiştirmesidir.
Hadîsimizin bir diğer önemli duyurusu da Allah’ın bildirileri ile kesinlik kazanmamış hususlarda gözleme
daha genel bir ifadeyle bilim verilerine uyulabileceği hususudur. Çünkü Peygamber’imiz mezkûr uygulama
hususunda gözleme dayanmıştır.
Bu kaideyi konumuzla irtibatlandırarak şöyle diyebiliriz.
Doğuma kadar cinsel ilişki hüküm olarak caiz ise de eşler tıp bilginlerinin ortak uyarılarını ilmi bir veri kabul
ederek doğumdan –kendilerinin veya uzmanlarının belirleyeceği– bir süre önce cinsî münasebeti bırakmaları
uygundur. Kaldı ki tehlikenin olduğu her yerde dinin genel nitelikteki "yasak" düstûru yürürlüğe girer.
Bir bakire ile evlenseydin ya!
Hz. Cabir İbn–ü Abdullah şöyle rivayet ediyor:
(Babam vefat edince bir dul) kadınla evlendim.
Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim. Bana sordu:
- Evlendin mi Ya Cabir?
- Evet (evlendim Ya Resûlellah!)
- Bâkire ile mi yoksa dulla mı?
- (Bâkire ile) değil bir dulla (evlendim Ya Resûlellah!)
- (Ya Cabir!) Senin onunla onun da seninle oynaşacağı bir bâkire ile evlenseydin ya!
- Ya Resûlellah (babam) Abdullah öldü. Yedi tane kız çocuğu bıraktı. Ben de onlara (analık yapacak ve)
bakacak olgun bir kadın aldım.
Hadîsimizin kahramanı Cabir diyor ki: (maksadımı öğrenen Allah’ın Resûlü mutluluğum için) bana duâ etti.3

Bâkire tercih olunmalıdır
Bunun sebeblerini üç madde halinde şöylece açıklayabiliriz.
a- Ruhî özellikleri sebebiyle kadın bakire olarak evlendiği erkeğe daha bir içten bağlılık duyar. İlk kocasıyla
ilgili etkileyici hatıraları olamayacağı için kocasına çabucak uyum sağlar.
b- Bâkirenin erkeğinin arzularına cevap verecek daha cazib bir dişiliği vardır. Ayrıca bu yönü kocasının
zevklerine uygun bir gelişme gösterebilir.

c- Toplumda bâkireler varken bekâr erkeklerin dullara yönelmesi içtimai adâletle bağdaşmaz.
Bu sebebler dolayısıyla olgun bir kadın almayı gerekli kılmayan durumlarda bâkirenin tercih olunması asıldır.
Sosyal adalete uygun olan da budur.

Sıhhat

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Sonra da Kıyamet Günü’nde (size verilen sıhhat) nimetinden hesaba çekileceksiniz."*
Tekâsûr Suresi âyet 8
Hayatına kıymet ver

Abdullah İbn–ü Amr (R.) rivayet ediyor:
“(Amcası) Abdul Muttalip oğlu Hamza, Hz. Peygamber’e geldi ve (öğüt isteyerek) şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! İzinde yaşayacağım bir düstûru bana öğreti ver.
Allah’ın Resûlü (S.) ona sordu:
- Ya Hamza! Hayatını sürdürmeni mi, yoksa canına kıymanı mı daha çok seversin?
- Elbette hayatımı sürdürmeyi (severim Ya Resûlellah!)
- Öyle ise hayatına kıymet ver. (Olur olmaz tehlikelere atılma.)”1
Sorana göre aynı suale farklı cevaplar verilebilir
Allah’ın Resûlü, îman esasları ve farz kılınan ana görevlerle ilgi olarak sorulan suallere farklı lafızlarla olsa da
öğretici bir üslûbla aynı şekilde cevab vermiştir.
Ancak bunların dışında sual sorup öğüt isteyen veya hangi amellerin daha fazîletli olduğunu soran mü’minlere
de –soran kişinin durumuna göre yapabileceği amelleri öğreterek– cevap vermiştir.
Peygamber’imizin Hz. Hamza’ya "Hayatına kıymet ver." şeklinde öğüt vermesini sebebi –Allah bilir– onun
yiğit, atılgan, korkusuz ve inancı uğrunda hayatını önemsemeyen bir müslüman olmasındandır.
O, müslümanların pek zayıf olduğu ve korkunç zulümlere maruz kaldığı Mekke döneminde de, Kureyş’e baş
kaldırıp îmanını haykırmış yiğit bir sahâbîydi. Uhud’da şehid edildi.
Gücü ölçüsünde Allah’ın Resûlü’nü savunduğu ve Onu mesrûr kıldığı için manevî huzurunda bütün varlığımla
hürmetle eğiliyor, O’na Rabbinden yüce makamlar diliyorum.
Sıhhat zenginlikden daha hayırlıdır
Abdullah b. Hubeyb (R.) babasından naklen şöyle anlatıyor:

“Bir yerde oturmuş (sohbet ediyor)duk. Hz. Peygamber çıka geldi. Saçı ıslakdı. (Henüz yıkanmış gibiydi.)
İçimizden biri O’na:
- (Ya Resûlellah!) Sizi bugün pek (sıhhatli ve) neşeli görüyoruz, deyiverdi.
Allah’ın Resûlü (S.) de:
- Evet (sıhhatli ve neşeliyim.) Allah’a hamd olsun, cevabını lutfetti.
(Sonra söz sözü açtı)da topluluk zenginlikten konuşur oldular.
(Bu konu açılınca da Allah’ın Resûlü sahâbîlerini şöylece) irşad buyurdular:
- Müttekiler, (Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlı yaşayan kişiler) için zengin olmakta bir sakınca yoktur.
Ancak (iyice bilinmelidir ki bu gibi) mütteki kullar için sıhhat, zenginlikten çok daha hayırlıdır. Ayrıca, ruhî
huzur da büyük nimetlerdendir.”2
Samimi dindar için zenginlik sakıncalı değildir
Peygamber’imizin bildirdiği gibi sıhhat, insanın büyüklüğünü kavrayamadığı ve bu sebeble "Olmaya devlet
cihanda bir nefes sıhhat gibi" diyemediği azîm bir nimettir.
Şüphesiz sıhhat, zenginlikten hayırlıdır. Zira sıhhat olmadıkça zenginliğin de bir anlamı yoktur. Kaldı ki
zenginlik mutlak bir hayır da değildir. Çünkü zenginlik içki, zina, kumar, israf, lüks ve de kibir gibi haramlara
ortam hazırlayabilir. Ayrıca nasıl kazanıldığı ve tüketildiğinden, başta zekât ve nafaka olmak üzere malî
vazîfelerin yapılıp yapılmadığından kişi sorumlu tutulacaktır.
Bu sebeble Peygamber’imiz fakirliğin şerrinden olduğu gibi zenginliğin şerrinden de Allah’a sığınmıştır.
Zenginlik îmanı güçlü, amelleri ihlâslı ve sürekli olan müslümanlar için sakıncalı değilse de sıhhat
zenginlikten pek çok hayırlıdır.
Allah’dan sıhhat ve saadet iste...
Enes İbn–ü Malik (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) dostlarından birini üç gün göremese durumunu araştırırdı. Dostu şehir dışında ise ona
duâ ederdi, değilse ona uğrardı. Hasta ise ziyaretine giderdi.
Ensar’dan bir dostunu üçüncü gün de göremeyince ne durumda olduğunu soruşturdu.
(Hasta olduğunu duyup da ziyaretine gitmiş bulunan sahâbîler tarafından şöyle) denildi:
- Ya Resûlellah! Biz onu gözüne uyku girmez olmuş bir adam gibi bitkin bir halde bırakmıştık. Ne yiyorsa
alttan çıkarıyor.
Allah’ın Resûlü (S.) (Ziyaret için kalktı ve) aralarında Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in de bulunduğu topluluğa:
- Haydi (kalkınız) mü’min kardeşinizi ziyaret ediniz, buyurdu.
(Hadîsi rivâyet eden Hz. Enes anlatıma şöyle devam ediyor:)
Hz. Peygamber’le hasta sahâbînin ziyaretine gittik. Yanına varınca onu bize anlatıldığı gibi (bulduk).
Hz. Peygamber söze başladı:
- Kendini nasıl hissediyorsun?
- (Ya Resûlellah!) Yediğimi çıkarıyorum.
- Hastalığın sebebi nedir? (Biliyor musun?)

- Ya Resûlellah! Ziyaretinize gelmiştim. Akşam namazını kıldırıyordunuz. Sizinle beraber kıldım. "Karıa"
sûresini okudunuz. (Kıyâmet Günü’nün dehşetini ve cehennem azabını konu alan bu sûreden çok etkilendim.
Namazın sonunda şöyle) duâ ettim:
"Allah’ım! Âhiret hayatında beni azaba uğratacak bir günahım varsa, onun cezasını bana öncelikle dünyada
ver."
(Öyle sanıyorum ki) şâhid olduğunuz hastalığıma bu şekilde duâ edişim sebeb oldu.
Bu sözlerden sonra Allah’ın Resûlü (hasta dostu Ensariye şöyle) buyurdu:
- Hatalı duâ (ederek sen aslında kendine bedduâ) ettin.
Allah’tan sana dünyada güzellik; sıhhat ve saadet vermesini, Âhiret’te de güzelliğe; Cennet nimetlerine
erdirmesini ve seni Cehennem azabından korumasını dileseydin ya.
Hz. Peygamber ona daima bu şekilde duâ etmesini emir buyurdu. O da böylece duâ etti.”3
Sıhhatte olup şükredici olmak daha iyidir
Sahâbî Ebud–Derda (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü sıhhatten ve şükredici sıhhatli kişiye Allah’ın hazırladığı armağanların çokluğundan söz
etti.
O, hastalığı ve sabredici hastaya Allah’ın hazırladığı armağanların çokluğunu da (dile getirdi.)
Allah’ın Resûlü’nün bu açıklaması üzerine Ebud–Derda sordu:
- Ya Resûlellah! Sıhhatte olup şükredici bir kul olmayı hasta olup sabredici bir kul olmakdan daha çok
severim.
(Siz ne buyurursunuz?)
Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Ey Ebud–Derda! Allah’ın Peygamberi de senin gibi sıhhatte olmayı sever.”4
Sıhhat için dinimizin yüklediği görevler
Şanlı Peygamber’imizin Ebûd–Derda’ya "Allah’ın elçisi de senin gibi sıhhatte olmayı sever." buyurup,
peygamberlik vasfını ileri sürerek açıklamada bulunması bu hususun kayıtsız şartsız bir şekilde kabul olunması
lüzumunu öğretmek içindir.
Şu halde her bir mü’min sıhhatli ve şükredici bir kul olmayı sevecektir. Ancak sevmekle de yetinmeyecek,
sıhhatli olmak için gerekeni yapacaktır. Bunun için de İslâm Dinî’nin sıhhati koruyucu ve geliştirici, aşağıda
sunulan emirleri ve öğütlerine itâat edecektir:
a- Vücut, elbise ve mekân temizliğine riayet edecek,
b- Alkollü içkileri ve sigara gibi zararlı maddeleri içip–kullanmayacak, çok yemeyecek.
c- Zina’dan ve adet halinde cinsî ilişkilerde bulunmakdan sakınacak,
d–Farz ve nafile oruçlara devam edecek,
e- Ruhî huzur için beş vakit namaz kılacak ve giderek artan oranda zikir yapacak,
f- Aşırı çalışarak vücudunu yıpratmayacak,
g- "Trafik ve Turizm" bölümünde açıklanan İslâmi gayelerle ülke içi ve yurt dışı seyahatlere çıkacak.

k- Gerekiyorsa kadın–erkek ihtilâtı ve avret yerlerini teşhir gibi haramlara bulaşmaksızın spor yapacaktır.*
Lüzumlu olanları yaparak kuvvetli bir mü’min olmak, Allah katında sevimli ve hayırlı bir kul olmaya
sebebdir. Çünkü Peygamber’imiz şöyle buyurmuştur.
"(Gerekli atılımları yaparak) kuvvetli olan mü’min (lüzumlu girişimleri yapmadığı için) zayıf düşen
mü’minden daha hayırlı ve Allah katında daha sevgilidir. Böyle olmakla beraber (îmanlı oldukları için) her bir
mü’minde hayır vardır. Aman (kuvvetli olabilmek için) sana fayda sağlayana yapış. Allah’tan yardım dile.
(Atılım hususunda) âciz olma.
Eğer (şu veya bu sebeble) başarısızlığa uğrarsan sakın ha: –Eğer böyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu– deme.
Yalnızca şöyle söyle:
"Allah böyle düzenledi. O dilediğini yapar. "
(İyice bil ki;) şöyle yapsaydım böyle olurdu gibi sözler şeytani işlere (yol) açar."*
Allah’dan afiyet dile
Hz. Peygamber’in (S.) amcası Abbas anlatıyor:
“(Allah’ın Resûlü’ne geldim ve:)
- Ya Resûlellah! Allah’tan isteyeceğim nimeti bana öğretiniz, (diyerek) ricada bulundum.
Allah’ın Resûlü (S.):
- Allah’tan sıhhat iste, buyurdu.
Günlerce bu duâya devam ettim. Sonra da geldim ve:
- Ya Resûlellah! Allah’tan dileyeceğim (bir diğer nimet)i bana öğretiniz, dedim.
Allah’ın Resûlü (bu defa da) bana (aynı şekilde) öğüt verdi:
- Ya Abbas! Ey Allah’ın Elçisi’nin Amcası! Dünya ve âhiret (mutluluğu) için Allah’tan sıhhat ve âfiyet dile.”5

Sıhhati korumak insan iradesini aşabilir
"İmandan sonra insana verilmiş en büyük nimet" olan sıhhatimizi koruyabilmemiz için ilk önce Mevlâ’mıza
iltica edecek, bizlere sıhhatimizi ihsan ettiği gibi, korumasını da dileyeceğiz. Zira sıhhatin korunması büyük
ölçüde insan iradesini ve gücünü aşan bir meseledir. Oluş sebebi bilinemeyen, bilindiği ve tedbir alındığı halde
önlenemeyen hastalıklar, bu hakîkati pek açık bir şekilde göstermektedir.
Öncelikle Allah’a yönelme zaruretinden ötürüdür ki, Peygamber’imiz hemen hemen bütün duâlarında
"Allahım! Senden (af ve) âfiyet dilerim"* şeklinde niyaz etmiş ve bizleri de aşağıda sunacağımız öğütleri ile ikaz
ve irşad buyurmuştur:
"Allah’tan af ve âfiyet isteyiniz." Zira "Allah’tan, yüce zatına sıhhatten daha sevimli gelen bir nimet
dilenmemiştir..."**

Tedavî

Allah’ın Kitabı’ndan:
"Hastalandığım zaman Allah bana şifa veriyor."
Şuara Suresi âyet 80
Hastalanmaksızın ölmek daha mı hayırlıdır?

Yahya b. Said (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’nün yaşadığı dönemde ölen bir mü’min için diğer bir mü’min şöyle deyiverdi:
- Ne mutlu ona, bir hastalığa müptelâ olmadan öldü gitti.
Allah’ın Resûlü bu sözlerin sahibi mü’mine şöyle buyurdu:
- Allah iyiliğini versin. Hastalanmaksızın ölmenin daha hayırlı olduğunu sana ne öğretiyor, kim belletiyor?
Umulur ki Allah kulunu bir hastalığa uğratır da o hastalığı sebebiyle onun günahlarını örtüp gideriverir.”1
Taûn bir ilahi azabtı
Eş Hz. Aişe’den... O,
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) Taun’u sorduğunu ve O’nun da bu suali şu açıklamayı yaparak cevaplandırdığını
anlatıyor:
- (Ya Aişe!) Taun Allah’ın insanlardan dileğine bulaştırdığı bir çeşit azabtı. Fakat Allah onu mü’minler için
bir rahmet kıldı. (Şöyle ki:) Tauna yakalanan kişi bu hastalığın ancak Allah’ın takdiri ile kendisine bulaştığını
bilir, mükâfatını Allah’tan alacağına inanarak (hastalığının ızdırablarına) sabreder ve (salgını yaymamak için)
bulunduğu bölgede kalırsa, bu kişiye mutlaka şehide verilenin benzeri sevab verilir.2
Salgın hastalıklar mü’minlere rahmet aracı oldu
Taûn, veba hastalığının özel, salgın hastalıkların da genel adıdır.
Hadîsden anladığımıza göre Taûn İslâm’dan önceki tarihî topluluklara günâhları sebebiyle verilen ilâhî bir
azabdı. Bu azab onların günahlarına da keffâret olmazdı.
Günahlarımıza keffâret olacağı ve uyulması gereken belirli şartlar altında büyük sevablara erdireceği cihetle
salgın hastalıklar biz mü’minlere rahmet kılındı.

Burada bilinmesi gereken bir husus da, salgın hastalıkların günah vasfını taşıyacak hatalardan
kaynaklanabileceği gibi, kulluk denemesi gereği doğrudan doğruya da gelebileceğidir.
Haram kılınan maddelerde şifa yaratılmamıştır
Sahâbî Tarık b. Suveyd Allah’ın Resûlü’ne (S.) sarhoşluk verici içki(üretimin) den sordu.
Hz. Peygamber içki yapımını ona yasakladı. Bu defa Süveyd şöyle deyiverdi:
- (İyi ama Ya Resûlellah!) Ben onu ilâç (olarak kullanılması) için yapıyorum. (Buna ne buyurursunuz?)
- (Ya Süveyd!) O ilâç değil, ancak bir hastalıktır.3
Haramdan fayda beklemek îmana zıddır
Mü’min, -ilmî olarak kavrayamasa ve izahını yapmasa da- Kur’ân ve Sünnet’le içilmesi, yenilmesi ve
kullanılması haram kılınan maddelerde Allah’ın şifa yaratmadığına bütün kalbiyle inanacaktır.
İçilmesi haram kılınan alkollü içkilerle, yenilmesi haram kılınan ölü hayvanın eti, kan ve domuz eti gibi
maddelerin zararlı ve hastalık sebebi oldukları ise inançlı inançsız bütün ilim adamları ve olgun akıl sahibleri
tarafından kâbul olunmuştur.
Bazı alkollü içkilerde ve diğer bazı haramlarda geçici ve kısmi faydalar olabilir. Bakara Sûresinin 219.
âyetinde işaret buyurulan bu durum, onların kullanımını meşrulaştırmaz. Hiç şüphesiz haram kılınan maddelerde
fayda pek az, zarar ise pek çoktur. İtibar ise çoğunluğadır.
Bizatihi sirayet yokdur
İbn–ü Mesud (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) aramızda (bulunuyorken) ayağa kalktı ve şöyle buyurdu:
- Allah’ın takdiri olmaksızın doğrudan doğruya bir şey diğerine sirayet etmez.
(Hz. Peygamber’in bu açıklaması üzerine) bir bedevî şöyle deyiverdi:
- İyi ama Ya Resûlellah! Uyuzlu devenin yarasındaki (mikroplar) kuyruğu ile bulaşıyor da bütün develer
uyuzlanıyor. (Bu sirayet değil midir?)
Allah’ın Resûlü (gerçeği açıklayan ve aklı da tatmin eden) şu cevabı verdi:
- Peki (salgınlar doğrudan doğruya sirayetle ise) ilk uyuzlu deveyi kim uyuzlattı?
İyice bilesiniz ki Adva (sirayet) yoktur. Safer yoktur.
Allah her bir canlı varlığı yarattı(ğı gibi) onun hayatını, rızkını ve uğrayacağı musîbetleri de (kader
programına aldı.)4
Mikroplar da ilâhi iradeye bağlıdır
"Sakın ha hastalıklı hayvan sıhhatlinin yanına uğramasın." buyuran, cüzzamlı ile temasda bulunmayan ve
"cüzzamlıdan arslandan kaçar gibi kaç"* emrini veren Peygamber’imizin "sirayet yokdur" buyurması ancak îman
mantığıyla kavranabilecek bir gerçeği açıklamak içindir:
Hastalık yapıcı mikroplar yaratıktır. Yaratılışları icabı, ilişene bulaşırlarsa da, yakalayacakları canlıları seçme
şuuru ve hürriyetine sahib değillerdir. Emrolunduklarına yönelirler.

Bu sebeble bir salgın sırasında aynı bölge ve hatta aynı aile içindeki bazı insanların salgına yakalanıp,
diğerlerinin yakalanmaması bir tesadüf değildir. Allah’ın takdirine göre, bir gelişmedir. Ne var ki böylesine bir
ilâhi takdire bizim ihmalimiz sebeb olabileceği için biz salgından korunmakla görevliyiz.
Aklı tatmin etmek için burada sorulacak sual şudur:
Eğer sirayet Allah’ın düzenlemesi olmaksızın başlı başına yaratıcı bir güç ise, mikropları kim yarattı ve ilk
hastalanan canlıya kim sirayet ettirdi?
Hadîsimizde geçen "Safer yoktur." buyruğunun anlamına gelince...
İslâm Dini’nin tebliğ edildiği câhiliyyet döneminde Safer ayının uğursuz olduğuna inanılır, bu ayda yapılacak
evliliklerin devam edemeyeceği görüşü kabul olunurdu.
Peygamber’imiz "Safer yoktur" buyurmakla bu inancın bâtıllığını ilân etmiş, mü’minlerin kafaları ve
kalplerini bu gibi hurafelerden temizlemeleri gereğini duyurmuştur.
Halkımız arasında yer tutmaya başlayan, "İki bayram arasında nikâh kıyılmaz" şeklindeki inanç da atılması
gereken bir hurafedir.
Bir doktor çağırınız

Hilal b. Yesaf (R.) rivayet ediyor:
“Hazreti Peygamber ziyaret etmek için bir hastanın yanına girdi. (Tedaviye muhtaç olduğunu görünce de:)
- Bir doktor çağırınız, buyurdu.
(Allah’ın Resûlü’nden bu uyarıyı beklemeyen hastanın aile fertlerinden) biri şöyle deyiverdi:
- Ya Resûlellah! Siz de mi doktor çağırmamızı öğütlüyorsunuz?
- Evet, (ben de öğütlüyorum. Zira) Hz. Allah (ölüm ve ihtiyarlık dışında) halk ettiği her bir hastalık için bir
şifa yaratmıştır. (Ancak şifa sebebi olacak maddeyi ve tedâvi usulünü bilen bilir, bilmeyen de bilmez.)”5
Her dert için bir deva yaratılmıştır
Peygamber’imiz "Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz." buyurmuş, "Allah her bir hastalık için şifa verecek bir
madde yaratmıştır." gerçeğini duyurmuştur. "(Tedavi usûlünü ve) şifa verecek maddeyi bilen bilir, bilmeyen
bilmez." şeklindeki açıklamaları ile de tedâviyi bilenlere yaptırmak lüzumuna irşad etmiştir.
Hadîsimizde görüldüğü üzere hastanın bir bilen aracılığı ile tedâvi olunması cihetine gidilmediği için,
Peygamber’imiz “doktor çağırınız” emrini vermiştir.
Tedavi olmazsak günaha girer miyiz?
Şerîk Oğlu Üsame (R.) anlatıyor:
“Çölde göçebe yaşayan mü’minlerden bir topluluğun Allah’ın Resûlü’ne şöylece sualler sorduklarına şâhid
oldum:
- Ya Resûlellah! Şu işi yapmamızda bize günah var mıdır? O işi yaptığımızda günaha girer miyiz?

Allah’ın Resûlü (onlara) şöyle buyurdu:
- Ey Allah’ın kulları! (Sorduğunuz işleri yapmanızdan dolayı) Allah günah sorumluluğunu kaldırdı. Ancak
(gıybet ederek, söverek, ızdırab ve zarar vererek) mü’min kardeşinin manevî şahsiyetine tecavüz edenin günah
sorumluluğunu; işte bu şekilde günaha giren kişinin sorumluluğunu kaldırmadı.
Onlar yine sordular:
- Ya Resûlellah ! Hastalıklarımızı tedavi ettirmediğimiz için günaha girer miyiz?
Allah’ın Resûlü (bu suali şöyle öğüt vererek) cevaplandırdı:
- Ey Allah’ın kulları ! Tedavi olunuz. Zira bütün eksikliklerden beri ve yüceliklerle vasıflı olan Allah (c.c.)
ihtiyarlığın dışında yarattığı her bir hastalık için beraberinde bir de şifa yaratmıştır.
Bu kişiler yine sordular:
- İnsana verilen nimetlerin en hayırlısı hangisidir? (Ya Resûlellah !)
- Güzel ahlâkdır. (Vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, intikama güç yetirebilir iken zulmedeni affetmek
vs’dir.)”6
Görevler sıhhatli iken yapılabilir
Kişi, Allah’a ve insanlara karşı mükellef kılındığı görevlerini ancak sıhhatli iken yapabilir. Bu sebeble tedavi
olmalıdır. Kaldı ki Hz. Peygamber’in emirlerine aykırı gitmek günahtır. Çünkü günah Allah’ın ve
Peygamber’inin emirleri ve yasaklarını çiğnemektir.
Tedbir kaderi değiştirir mi?

Ebu Huzame (R.) babasının şöyle rivayet ettiğini anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e şöylece deyiverdim de sordum !
- Ya Resûlellah ! Duâlarla şifa talebinde bulunmamız, ilâçla tedavi olmamız ve bir de koruyucu tedbirlerle
korunmamız Allah’ın (bizim hakkımızdaki) kaderini engeller mi? Ne buyurursunuz?
Allah’ın Resûlü şu cevabı verdi.
- Bunlar da Allah’ın kaderindendir."7
Sebeb-netice ilişkisi ilâhî bir kanundur
Allah evrende, yerküremizde, canlı ve cansız bütün varlıklar üzerinde hakim kanûn olarak sebeb–netice
kanûnu yaratmıştır. Her netice mutlaka bir sebebe dayanır. Bu bir ilâhi kaderdir.
Biz bu kanuna göre hayatımızı düzenleriz. Ne var ki biz yer küremizde cereyan eden bütün olaylardaki sebeb–
netice ilişkilerini bilmiyoruz.
Okuma–okunma müsbet bir tedâvî usûlüdür
Bazen de bilmediğimizi kabul edemediğimiz için gerçekçi olamıyoruz. Bu sebebden ötürü olsa gerek tıp
yoluyla tedaviyi müsbet bir yöntem olarak kabul ediyoruz da, okunma yoluyla tedaviyi sebebi olmayan bir netice
talebi olarak değerlendiriyoruz.

Oysaki okunma müsbet bir tedavi yoludur. İzahı da mümkündür.
Bilim, insanın, çevresine kuvvetli elektrik akımları yaydığını, özellikle konuşma sırasında elektro manyetik
dalgalar neşrettiğini ispatlamıştır.
Okumada okuyan okunanı, Allah bilir elektro manyetik dalgalara maruz bırakmakta; ışınlamaktadır.
Burada mukaddes metinlerin, Kur’ân âyetlerinin, hadîslerde açıklanan duâların ve ilâhi isimlerin rolü, okunan
kişiyi belirli ve yararlı formüller çerçevesi içinde elektro manyetik dalgalara muhatab kılmakdır.
Yapılan bu izah eksik olabilir. Ancak doğrusunu Allah bilir, temelde doğrudur. Zira Peygamber’imizin
ilâçlarla, dağlama ve hava değişimi gibi yollarla tedâviyi teşvik buyururken, özellikle sihre ve göz değmesine
karşı okunmayı tavsiye buyurması da yapılan izahı doğrulayıcı vasıftadır.
Göz değmesi
Göz değmesi Peygamber’imizin açıklamalarına göre Hak’dır; gerçektir. Nedir göz değmesi? İnsan bakışları ile
muhatabını nasıl etkiler?
Bazı insanların beyin hücrelerinin ürettiği güçlü elektro manyetik dalgaların bakışlarla yönlendirilmesi, göz
değmesi olayının en mantıklı açıklamasıdır.
Nas, Felek ve Fatiha gibi sûrelerin okunmasının tavsiye olunması ise, Allah bilir bu sûrelerin oluşturduğu
formüllere göre neşredilecek elektro manyetik dalgalar aracılığı ile gözcüden yayılan dalgaları gidermektir.
Sözlü hakarete maruz kaldığı için öfkeden çıldırma sınırını zorlayan adamın maddî bir etkiye maruz
kalmadığını iddia etmek ne ise, müsbet neticeleri ortada iken okunmaya müsbet bir metod olarak yaklaşmamak da
o olsa gerektir.
Netice olarak deriz ki; şifayı yaratan Allah’dır. O, ilâç aracılığı ile de duâ ve okuma aracılığı ile de şifa
verebilir.
Yeter ki samimi bir kalple O’ndan dileyebilelim.
Hadîsimizin kaderle ilgili bölümü için kitabımızın birinci bölümündeki kaderle alâkalı hadîsi ve açıklamasını
okuyunuz.
Üç defa “Bismillah” de sonra da şu duâyı okuyarak tedavi ol
Osman b. Ebil–Âs (R.) müslüman olduğu dönemden beri vücudunda hissetmekte olduğu ağrıdan Allah’ın
Resûlü’ne (S.) şikâyet etti:
“Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurdu:
- Elini vücudunun ağrıyan yerine koy. Üç defa "Bismillah" de.
Sonra da yedi defa şu şekilde duâ et:
"Hissetmekde olduğum ve sakınmaya çalıştığım ağrının şerrinden Allah’a ve O’nun kudretine sığınıyorum."8

Allah duâlarımızı kabule mecbur olmadığı için tıbbî tedâvî zarûridir

Vücut organlarını akıllara durgunluk veren bir düzen ve ahenk içinde yaşatan ve sıhhat kazandırıcı şifalı
maddeleri halkeden Allah’dır. Yaratıcı o olduğu için, gerçekte şifa verici de odur. O aracı maddelerle verdiği
şifayı doğrudan doğruya aracısız olarak da verebilir.
Bu sebeble duâları kabul buyuracağını va’deden Mevlâmızdan şifa istemek pek tabiî ki ciddî bir tedavi
usûlüdür.
Ne var ki, Allah duâlarımızı bizim istediğimiz şekilde ve zamanda kabûl etmeye mecbur değildir. Bundan
ötürü hem duâ etmeli ve hem de şifa aracı olarak yaratılan maddelerle tedâvi yönüne gitmeliyiz.
Duâ yoluyla şifa beklemenin çok mühim bir yönü de, ümitlerin söndüğü yerde, sonsuza açılan aydınlıkları
getirmesidir. Tıbbın tedâvi edemediği hasta, ümitsizlik içinde ölümünü mü beklemeli, yoksa taptaze ümitlerle
Mevlâsına mı yönelmelidir?
Saralının duâ talebi
Ebu Hüreyre (D.) anlatıyor:
“Duâ ricasında bulunmak üzere saralı bir kadın Hz. Peygamber’e (S.) geldi ve (durumunu şöylece) arz etti:
- (Ya Resûlellah! Saralıyım, saram tutunca kendimden geçiyor) yere düşüyorum, vücudum açılıyor. (Erkekler
de bu halimi görüyor.) Hastalığıma şifa ihsan buyurması için Allah’a duâ ediniz. (Sağlam bir îmanı ve köklü bir
ümidi yansıtan bu rica karşısında) Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Sana şifa vermesi için dilersen Allah’a duâ edeyim. Dilersen sabredersin. (Sabredersen) sana Cennet vardır.
- (Ya Resûlellah!) Cennet’e girebilmem için sabrederim.
O halde (siz saram tuttuğunda) açılıp saçılmamam için Allah’a duâ ediniz.
Hz. Peygamber bu kadına duâ etti ve bir daha üstü başı açılmadı.”9
Tıbdan belki, ama Allah’tan ümit kesilemez
Allah’ın Resûlü’nün saralı kadına buyurdukları bize pek anlamlı gelmektedir. O’nun duâsıyla o iyileşebilirdi.
Fakat duâ buyursaydı iyileşmeyecek hastalara bir saadet sırrı açıklanmamış olurdu.
Evet, her hastalığın bir şifası vardır. Ama o ilâç henüz keşfedilmemiş veya baş vurulan doktorlar tarafından
zamanında teşhis konularak verilmemiş olabilir.
Tıbdan ümidini kesenin Allah’a bağlanması ve kendisini eriten hastalığının günahlarını da eriterek ebedî
saâdetler yurdu Cennet’e erdireceğine inanması ne mutlu edici, ne büyük bir inançdır.

Hasta Ziyareti

Hastaya da ziyaretçiye de sevab vardır
Abdullah İbn–ü Abbas’dan... (R.)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Bir hastayı ziyaret eden kişi Allah’ın rahmetine dalış yapmış olur. Onun yanında oturduğu, (hatır sorduğu ve
iyileşmesi için duâ ettiği) zaman rahmet onu içine alır.
Kişi, hastayı günün ilk saatlerinde ziyarette bulunursa ertesi sabah (ziyaret saatine) kadar yetmiş bin melek
Allah’tan onun günahlarımın bağışlanmasını dilerler.
(Hasta ziyaretine böylesine mükâfat verilmesini sevinçle karşılayan sahâbîler tarafından merak edilerek)
soruldu:
- Ya Resûlellah! Buyurduklarınız ziyaretçi için (verilecekler.) Hastaya mükâfat yok mu?
- (Emrolunduğu gibi sabır gösterir ve hastalığını tedavi ettirmeye çalışırsa ona) ziyaretçiye verilenin pek çok
katı (mükâfat vardır.)1

Ziyaret sırasında hastaya duâ etmelidir
Hadîsimizde geçen yetmiş bir ifadesi duâcı meleklerin ve sevabın çokluğundan kinayedir. Yetmiş bin meleğin
duâsını ziyaretçi kişiye özel duâ olarak algılayabilebileceğimiz gibi her bir ziyaretçi için yapılan genel nitelikli
duâ olarak da algılayabiliriz. Allah, sınırsız rahmet sahibi olduğuna göre, rızası hedeflenerek yapılan hasta
ziyaretine ve hastalığa gösterilecek sabra pek çok olan sevablar verebilir. Çünkü rahmet onun, kullar da
O’nundur.
Hasta ziyaret eden kişiye pek büyük sevablar verilmesi, insan gönlü kazanmanın, özellikle elemli insanları
mesrur etmenin pek büyük bir amel olduğunu açıklamaktadır.
Öneminden ötürüdür ki İslâm Dini hasta ziyaretini müslümanların birbirleri üzerindeki haklarından biri olarak
tesbit buyurmuştur.
Hasta ziyaretinin adabı vardır. Peygamber’imizin hadîslerine göre hasta ziyaretinin usullerinden biri az oturup
alçak sesle konuşmaktır. Bir diğeri de hastaya duâ etmektir. Aşağıdaki hadîsler nasıl duâ edeceğimizi
öğretmektedir.
a–"Allahım! Senin rızan için düşmanları yenmesi ve sana kulluk maksadıyla namaza gitmesi için kuluna şifa
bahşet."*

b–"Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de hastanın yanında (ona dönerek) yedi defa: (Büyük Arşın
Rabbi, Yüce olan Allah’tan sana şifa dilerim.) diyerek duâ ederse, Allah hastalığına şifa bahşederek o hastayı
sıhhatine kavuşturur."**
Hasta ziyaret eden Cennet meyvaları içindedir

Hz. Peygamberin azadlısı Hz. Sevban’dan... (R.)
“Allah’ın Resûlü (hasta ziyaret etmenin fazîletini) şöyle açıkladı:
- Bir hastayı ziyaret eden kişi (ziyareti süresince) Cennet Hürfe’si içindedir.
(Sâhabiler tarafından) soruldu:
- Cennet Hürfesi nedir (Ya Resûlellah)?
- Cennet meyvalarıdır.”2
Hasta ziyaret eden Cehennem’den uzaklaştırılır
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Kim şartlarına riayet ederek güzelce abdestini alır, ziyaretinin mükâfatını Allah’tan alacağını ümit ederek
müslüman kardeşini ziyaret ederse, yetmiş Harif’de alınacak yol boyu Cehennem’den uzaklaştırılır.
Hadîsin râvisî Hz. Enes’e soruldu:
- Harif nedir ya Enes?
- Harif bir yıldır.”3

Hastanın duâsını alınız
Hasta ziyaretinden böylesine bir manevî kazanç sağlayan mü’min hayırlarını çoğaltmak için, hastadan duâ da
istemelidir.
Peygamber’imiz (S.) şöyle emir buyuruyor:
- Hasta ziyaretine gittiğiniz zaman sana duâ etmesini rica et. Zira hastanın duâsı meleklerin duâsı gibi kabul
olunur duâdır.*

Şeytan, Cin, Kâhin ve Rüya

Şeytan ve şeytanî işler
Allah’ın Kitabı’ndan:
"Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan halâl ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin.
Çünkü o, sizin apaçık bir düşmanınızdır.
O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi
emreder."
Bakara 168-169
Her insanla beraber bir şeytan vardır
Allah’ın Resûlü’nün eşi Hz. Aişe, O’nun bir gece yanından ayrıldığını anlattı ve sözlerine şöyle devam
buyurdu:
- (Doğrusu diğer eşlerden birinin yanına gider duygusu ile) onu kıskandım.
Sonra (dönüp yanıma) geldi. Benim kıskançlık tavrı takındığımı gördü de bana sordu:
- Hayrola ya Aişe! Yoksa kıskançlığa mı kapıldın?
- (Ya Resûlellah!) benim gibi bir kadının senin gibi Peygamber olan eşi için kıskançlığa kapılması tabîî değil
midir?
- (Yoksa) sana Şeytan’ın mı geldi? (Ya Aişe!)
- (Ya Resûlellah!) Bana refakat eden bir şeytan mı var?
- Evet (var).
- Her insana da refakat eden (bir şeytan) var mı? (Ya Resûlellah!)
- Evet, var.
- Yoksa sizinle beraber de bir şeytan mı var ya Resûlellah?
- Evet var. Fakat (ondan) kurtuluncaya kadar Rabbim bana yardım etti.1
Şeytanın vesvesesi, meleğin ilhamı vardır
Hadîsimizi açıklayıcı vasıfdaki bir hadîslerinde Peygamber’imiz şöyle buyurmuştur:
"İnsan oğluna şeytanın vesvesesi olduğu gibi meleğin de ilhamı vardır.
Şeytanın vesvesesi şer aşılamak ve Hakkı yalanlamakdır. Meleğin ilhamı ise hayrı öğütlemek ve Hakkı
doğrulamakdır.

Her kim kalbinde hayır (duyguları) hissederse bunun (melek aracılığıyla) Allah’tan geldiğini bilsin ve O’na
hamd etsin.
Şer hissederse bunu da şeytandan bilsin ve ondan Allah’a sığınsın.
Allah’ın Resûlü daha sonra sözlerini pekiştirmek için Bakara sûresinin 268. âyetini okudu:
"Şeytan size fakirlik duygusunu aşılar, (sizi yardım etmekten alıkoymak ister) ve sizi fahşaya (dinin, olgun
aklın ve bilimin çirkin bulduklarını yapmaya) yöneltir. Allah ise bağışlama ve lütuf vadediyor. Şüphesiz Allah’ın
lütfu geniştir ve O, (kulunun ne tavır takındığını) bilendir."2 Bakara 268
İlk Şeytan iblisdir
Bu hadîs vesilesi ile aşağıdaki malûmatı vermekte fayda görüyoruz.
Şeytan cinsinin ilk ferdi Allah’ın emrine itâat etmeyerek Hz. Adem’e ihtiram secdesinde bulunmayan İblis idi.
Fakat şeytan cinsinin fertleri insanlar gibi pek çoktur. Hadîsimize göre her bir insana bir şeytanın musallat
edilmiş olması, sayılarının pek çok olduğuna delildir.
Şeytanlar Cinlerin bir koludur
Şeytanların babası olan İblisin cinlerden olduğunun Kur’ân–ı Kerîmde Rabbimiz tarafından açıklanması,
şeytanların cinlerin özel bir kolu olduğu göstermektedir.
Bu sebeble cinler ve şeytanlar yapısal olarak aynı özellikleri taşırlar. Ancak cinlerin kâfirleri ve mü’minleri,
kötüleri ve iyileri vardır. İlâhi takdir gereği şeytanların bütünü ise kötülüklerin kaynağı ve şerlerin
üreticileridirler.3
Rabb’imizin Kur’ân–ı Kerîmdeki açıklamasına göre şeytanların asılları olan cinler, insanlardan önce
dumansız ve mesamata (gözeneklere) nüfuz eden ateşten yaratılmışlardır.4
Cinler ve Şeytanların özellikleri
Onlar yerler, içerler, ürerler, çeşitli şekillere ve sûretlere girebilirler, uzun mesafeleri kısa sürede alabilirler.
İnsanların yapamayacağı pek çok ve de zor işleri yapabilirler. Ömürleri insanlara nazaran uzuncadır.
Allah’ın takdiri olmaksızın zarar veremezler. İnsanlara ve diğer varlıklara ait sırları da bilemezler. Ne var ki
süratle gidip gelebildikleri ve insanlar tarafından girilemeyecek yerlere girebildikleri için bazı bilgileri rahatlıkla
sağlayabilirler.
Cinler, yer yüzünde yaşarlar. İnsanlara gönderilen peygamberler cinlerin de peygamberleridir.5
Şeytanlar ilâhi senaryo gereği îmansızlığa yönelici ve ilâhi haramları yaptırıcı vesveseleri insanlara verirlerse
de gerçek müslümanlar üzerinde hâkimiyetleri yoktur.
Mü’min kişi aklını kullanır. Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarını uygularsa, kulluk denemesi
gereği kendisine musallat edilen şeytanını kontrol altına alabilir. Kur’ân’ın açıklamasına göre insan için pek
büyük ve aşikar bir düşman olan şeytan böylece telkin ve sapıtma gücüne tamamiyle yitirebilir.6
Ne var ki mü’min ilâhi buyrukları tanımaz ve itâat etmezse şeytan onun üzerinde etkinliğini artırır ve onu
tamamiyle hakimiyeti altına alabilir.7
Rabbimiz bu gerçeği Zuhruf Sûresinin 36. âyetinde şöyle açıklıyor:

"Kim Rahman olan Allah’ın emirleri ve yasaklarına körlük eder; aykırı giderse ona bir Şeytan’ı sardırırız.
Artık o, onun (sürekli olarak kötülükleri) telkin eden arkadaşı olur."
Şeytanlar niçin yaratıldı
Şeytanlar şer ürettiklerine ve insanları sürekli olarak şerre yönelttiklerine göre niçin yaratılmışlar ve insanlara
musallat edilmişlerdir?
İnsanları kulluk denemesine tâbi kılan Allah, onları meleklerin ilhamlarına maruz kıldığı gibi, şeytanların
tesirine de maruz bırakmayı dilemiştir.
Dilemiş ve yaratmıştır. Verilebilecek en doğru cevap bu ise de, İslâm bilginleri bu şerli varlıkların niçin
yaratıldıkları konusunda görüşler ileri sürmüşlerdir.
Bu görüşler şöyle özetlenebilir: Allah zıtları yaratmaya gücü yeten Rab’dir. Hayat ile ölümü, gece ile
gündüzü, güzel ile çirkini sıcak ile soğuğu yarattığı gibi melekler ile şeytanları da yaratarak kudretini açığa
vurmuştur.
Şerlileri yaratmak, yaratanın gücüne delil ise de, şanına eksiklik değildir. Kaldı ki şeytanlar ilâhi deneme
gereği şer aşılarlarsa da şerlere bizzat bulaşmazlar ve daima Allah’tan korktuklarını dile getirirler. Örnek olarak
sunacağımız Haşr Sûresinin 16. âyetinde şöyle buyrulmaktadır:
"... Şeytan insana, –Kâfir ol– der. İnsan kâfir olunca da, ‘Ben hakîkaten senden uzağım, çünkü ben Alemlerin
Rabbi olan Allah’ta korkarım.” der.” Ayrıca bak. Enfal 48, İbrahim 22.
İnsanlar, melekler gibi masum olsalar, nefsî arzuları ve şeytanın vesveseleri ile günahkâr olmasalardı Allah’ın
Gafûr, Raûf, Adl, Müntekim, Müizz ve Müzill gibi ilâhi ve güzel isimleri tecelli etmezdi.
Şeytanlar ve vesveselerine inanmayanlar kâfir olur
Ruh, akıl, elektro manyetik dalgalar, atomlar ve spermalar gibi pek çok varlığı göremediğimiz gibi, meleklerin
yanı sıra cinleri ve şeytanları görememekte isek de onlar bizi görür. Ancak görememek genel kaidedir.
Biz, meleklerin varlığına inandığımız gibi cinlerin ve şeytanların varlığına inanmakla da mükellefiz.
İnanmayan kâfir ise ebedî Cehennemlikdir.
"Cuma Mesajları" isimli eserimizin "Şeytanların Varlığına İnanmakla Mükellefiz" ve "Müslüman Cinler
Kardeşlerimiz ve Dostlarımızdır." bölümlerini okumanızı öğütleriz.
Şeytanlardan Allah’a sığınınız
Ebu Zer (R.) anlatıyor:
“Mescide girdim. Hz. Peygamber oradaydı, yanına geldim ve oturdum.
(Bana) şöyle buyurdu:
- Ya Eba Zer! İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerrinden Allah’a sığın.
Ben de sordum:
- Ya Resûlellah! İnsanlara mahsus şeytanlar mı vardır?
- Evet (vardır Ya Zer!)”8

Cin ve insan şeytanları
Enam Sûresinin 112. âyetinde ins ve cin şeytanları ile ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:
"Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. (Bunlar) aldatmak için birbirilerine
yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak."
Şeytanların insanlar ve cinlerin dışında üçüncü bir sınıf teşkil ettiklerini ileri süren İslâm âlimleri var ise de,
bir önceki hadîste açıkladığımız üzere cinlerin bir kolu oldukları görüşü dolaylı bir şekilde de olsa Kur’ân’a
müstenid olması cihetiyle kabul edilen görüştür. Buna göre cin şeytanları, cinlerden olan şeytanlar anlamına gelir
ki, bu anlam tevile muhtaç değildir. Ancak âyette geçen ins şeytanları tabiri ile bu hadîsimizde geçen
"insanlardan şeytanlar" ifadesini ilk akla gelen şekilde, insanlardan da şeytanlar vardır, tarzında mı anlayacağız,
yoksa tevil yoluna gidilmesi zarûreti var mıdır?
İslâm âlimleri yoruma gitmekte ve şu açıklamayı yapmaktadırlar:
a- İns şeytanları, insanlardan şeytanlar anlamına olmayıp, yalnızca insanlara musallat edilen şeytanlar
demektir.
Ayette ve bu hadîsimizin ilk bölümünde geçen "Şeyâtinel–İns" izafeti bi ma’na lam’dır. Nitekim
hadîsimizde geçen "Lil-İnsi Şeyatinu" ifadesi de bunu doğrulamaktadır.
b- "Gerek ins ve gerek cinden olsun serkeş, mütekebbir, fitnekâr anûd, ele–avuca sığmaz, kaypak, yola gelmez
olanların hepsine şeytan..." denileceği cihetle, insanlardan yukarıdaki vasıfları haiz olanlara insan
şeytanları denilebilir ki, âyet ve hadîsdeki ins şeytanları tabirinden maksad da budur.*
Hadîsimiz şeytanlardan korunabilmek için Allah’a sığınmamız gerektiğini öğretmektir. Nitekim Mevlâmız da
Nas Sûresinde şeytanlardan kendisine sığınmamızı emir buyurmaktadır.
Kâhinlerin haberleri güvenilir haber değildir

Hz. Aişe (R.) anlatıyor:
“Bir grup sahâbî gelecekten haber veren kâhinler(in verdikleri bilgiler)den sordular.
Allah’ın Resûlü:
- Onların haberleri güvenilecek vasıfta değildir, buyurdu.
Bu cevabı alan sahâbîler de şöyle dediler:
- İyi ama ya Resûlellah! Onların zaman zaman bize söyledikleri gerçeklere uygun düşüyor.
Bu sözleri üzerine Allah’ın Resûlü şu açıklamada bulundu:
- Evet, onların bu sözleri (geçmiş vakıalara) uygundur. Uygun düşen sözleri de cinnîlerden birinin kulaklarına
fısıldadıklarından kaptıklarıdır. Ne var ki onlar bu sözleri yüzlerce yalanla karıştı(rıp geleceğe de teşmil ederek
akta)rırlar.”9
Geleceği yalnız Allah bilir

İlk hadîste cinlerle ilgili olarak verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere cinler insanlara nazaran uzun
ömürlü olup, vücut yapıları gereği insanların girip çıkamadıkları yerlere girip çıkabilen ve ışık hızına benzer bir
hızla gidip gelebilen varlıklardır. Bu özellikleri sebebiyle geçmişe ve hale ait pek çok bilgiler
edinebilmektedirler.
Eğer bilgi edinen cinler kâfirlerden veya azılı günahkârlardan iseler bu bilgileri olduğu gibi veya artırarak
dostları olan kâhinlere fısıldamaktadırlar.
Kahinlerin geçmişe ve hale ait verdikleri bilgilerin doğru çıkmasının sebebi de budur. Geleceğe ait verilen
haberler ise uydurmadır. Doğru çıkmaları ancak bir rastlantı olabilir. Zira geleceği yalnız ve yalnız Allah bilir.
Hiçbir melek, peygamber ve veli geleceği bilemez. Ancak Allah bildirirse bilir.
"(Ey Peygamber!) Deki; göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilmez..."10
Modern hurafecilik
Gelecekle ilgili yalanlar düzülmesine ve insanların aldatılarak ümitlendirilmesine, kırgınlık ve düşmanlıkların
yeşertilmesine ve bilgisiz mü’minlerin tevhîd inancından saptırılmasına sebeb olan kahin hezeyanları, falcılık ve
benzerleri câhiliyyet hurafeleridir. İslâm Dini’nin haram kıldığı bu gibi işlemler maalesef devrimiz
câhiliyyetlerinde de revaç bulmaktadır.
Evet, bu gibi hurafeleri bâtılperest yabancılardan aldıkları örnekleri geliştirerek hazırladıkları fal köşeleri ile
günlük gazeteler ve bu konuda çıkarılmaya başlanan özel dergiler giderek yaygınlaştırmaktadırlar.
Söylenenlere inanmasalar bile İslâm Dini’nin yasakladığı bu gibi câhiliyet işlemlerinden mü’minlerin şiddetle
kaçınması lâzımdır.
Nazarlık asan Allah’a ortak koşmuş olur
Amir Oğlu Ukbe (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (on kişilik bir) topluluk geldi. Dokuzu ile biatlaşdı da biri ile biatlaşmadı.
Sordular:
- Ya Resûlellah! (Niçin) dokuzu ile biatlaşıp biri ile biatlaşmadınız?
- Üzerinde nazarlık olduğu için (biatlaşmadım.)
Bu açıklaması üzerine kendisi ile biatlaşmadığı kişi elini soktu. Nazarlığı çıkarıp kırdı. Allah’ın Resûlü (S.) de
onunla biatlaştı ve şöyle buyurdu:
- Nazarlık takan Allah’a ortak koşmuş olur.”11
Nazarlık takmak niçin şirke açılmaktır
Dinimiz nazar ve göz değmesinden, başta Nas ve Felek sûreleri olmak üzere Kur’ân sûreleri ve âyetleriyle
korunulmasını öğütlemiştir.
Nazarın nasıl değdiği ve nasıl korunulduğu hususunda kitabımızın “Tedavî” bölümünün 7. hadîsinin izahında
açıklık getirmeye çalışmıştık.

Nazarlık takmak gelebilecek bir tehlikeye karşı bir taş, cam vs. parçasından yardım beklemektir. Cansız bir
varlıkta Allah’ın kudreti gibi bir kudret görmektir. Nazarlık takmak bu sebeble kâfirliğe açılmaktır. Mü’min
kendi üzerine, çocuğuna, evine, dükkânına ve arabasına nazarlık asmaktan sakınmalıdır.

Fe’l ve Rüya

Sevdiğiniz Fe’l nedir ya Resulellah?

Ebu Hûreyre (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’nü şöyle buyururken dinledim.
- Uğurluluk veya uğursuzluk (inancımız) yoktur.
Bu tür inançların en hayırlısı Fe’l’dir. (Fe’li severim.)
(Başta Ebû Hüreyre olmak üzere) sahâbîler sordular:
- (Sevdiğiniz) Fe’l nedir ya Resûlellah?
- O, sizden birinizin duyduğu güzel bir sözdür.12
Hayra yormak
Hadîsimizde geçen fe’li, okuyucularımdan kendisine bir Fatiha okumalarını rica edeceğim, muhterem hocamız
merhum İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı’nın kaleminden sunuyorum:
"Evet, dilimizde fa’l–i hayr, hüsn–ü tefe’ül tâbir olunan şey ki: Güzel bir kelimeden hayır mânâsı çıkarmaktır.
Meselâ; ameliyat için veya tedavi için hastaneye giderken kulağınıza ezan sesinin gelmesi –salâha, felâha
dâveti ihtiva etmekle– bir hayır tecellisidir. Sizi ameliyat veya tedavi edecek doktorun meselâ; "Salim, Necati,
Hayati" isimlerinden birini taşıması: "Selâmet, Necat, Hayat" mânâlarını ifade etmekle hayırlı bir tefe’ül olur.
Resûlellah (S.) bu türlü hayır ifade eden kelimelerden hoşlanır ve onları Fe’l-i hayr sayardı. Kendilerine
gönderilecek elçilerin ismen ve şahsen güzel olmalarını arz buyurmaları bundandı.
Nitekim, Hudeybiye müsalâhasında imza koymaya salâhiyetli Mekke murahhasının adı (Süheyl) idi. Resûl–i
Ekrem Hazretleri, bundan hüsn–ü tefe’ül buyurarak, (işler kolaylaştı.) buyurmuşlardı. Çünkü murahhasın adı
kolaylık mânâsını ihtiva ediyordu. Bunların emsâli çoktur. Müslümanlıkta şomluk yok, hüsn–ü tefe’ül vardır."13
Burada şu hususu hatırlatmakta yarar görüyoruz.
Bir sözün, bir olayın hayra yorulması mutlaka hayırlı olduğunun veya olacağının delili değildir. Ne var ki
hayra yormak ruhî sükûnete erdirdiği için sevimli görülmüştür.

Hayırlı rüya müjdedir

Übadetü b. Samit (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne "... onlar için dünya hayatında müjde vardır..." âyetindeki "müjde"nin anlamını sordum.
Şu cevabı verdi:
- O, mü’minin gördüğü hayırlı rüyadır.”14
Rüya nedir?
Rüya başlıca iki kısımdır:
A– Allah’ın melek vasıtasıyla hakîkat veya kinaye olarak kulun şuûrunda uyandırdığı iç idrakler ve vicdanî
duygulardır.
Bu tür rüyaları peygamberler, îmanlı ve amelli kullar, ender olarak da diğer insanlar görürler. Bu gibi
rüyaların delâlet ettiği hakîkatler vardır. Ne var ki ancak peygamberlerin rüyası ve tabiri kesin bilgi ifade eder.
Hakiki rüya diyebileceğimiz bu rüyalar ferdin vicdanında bir açıklık kazanmasalar, yorumlanamasalar bile
doğru rüya olduklarına dair bir kanaat duygusu vücuda getirirler. Neşeyi mûcib olurlar. Bu kısma giren rüyalar
Peygamber’imizin açıklamasına göre daha çok seherlerde görülen rüyalardır.
B–Bu kısım rüyaları da iki bölüme ayırabiliriz:
a-Kişinin öz nefsinden yine kendisine vâki olan bir telkindir ki esası mazideki hatıraların hayal olarak
görülmesidir.
b-Şeytanî telkinlerden kaynaklanan karma karışık bir uyku hayalatıdır.15
Aşağıda sunacağımız hadîsi şerif, rüyanın bu iki kısmına delâlet ettiği gibi, görülene göre yapılması gerekeni
de öğretmektedir.
"Sizden biriniz (kalbine huzur veren) sevdiği bir rüyayı görürse bilsin ki o Allah tarafından (telkin)dir. Rüya
sahibi bu rüyası üzerine Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde de
muhakkak ki bu rüya da şeytandandır. Bu halde de rüya sahibi rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını
kimseye söylemesin. Böyle yapılırsa o rüya sahibine zarar vermez."16
Peygamber’imiz konumuzla ilgili bir diğer hadîslerinde hoşlanılmayan bir rüya görüldüğü zaman sol tarafa üç
defa “tü tü tü” denilerek Allah’a sığınılmasını emir buyurmuştur.
Şeytâni rüyalar başkalarına anlatılmasın
Hz. Câbir (R.) anlatıyor:
“(Çevresindekilere) hitab buyuruyorken Allah’ın Resûlü’ne bir adam geldi ve şöyle anlat(maya başla)dı:
- Dün gece ben de her uykuya yatanın gördüğü (gibi bir) rüya gördüm.

Sanki boynum vuruldu. Başım da yere düş(üp yuvarlan)dı. Ben de ardına düşüp onu yakalayarak yerine
koydum.
Allah’ın Resûlü (anlatılan bu rüyayı dinledikten sonra şöyle emir) buyurdu:
- Şeytan sizden birinizle rüyasında oynadığı zaman sakın ha gelip onu başkalarına anlatmasın.”17

Biat

Allah’ın Kitabı’dan:
"İman eden, hicret eden, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihâd edenler, Allah katında daha
büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar, kurtuluşa erenlerdir.
Rableri onları, katından bir rahmet, rıza ve cennetlerle müjdeler. Onlar için cennette devamlı
nimetler vardır."*
Tevbe Suresi âyet 20-21
Akabe Biatı
(Akabe’de biat edenlerden) Câbir b. Abdullah (o tarihî biat olayını ve ona ortam hazırlayan olaylar dizisini
şöyle) anlatıyor:
"Allah’ın Resûlü Peygamberlik görevine başladıktan sonra Mekke’de (10–12) yıl kadar kaldı.
O, (Mekke’de kurulan) Ukaz ve Mecenne panayırlarında ve Hac mevsiminde (Mina’daki ikamet günlerinde)
insanları konaklama yerlerinde izler ve yardımcı bulmak için çağrıda bulunurdu:
- Rabb’imin dinini tebliğ etmem için kim beni koruyup, bana yardım edecek?
(Hac etmek, panayırlara katılmak için) Yemen’den ya da diğer bir şehirden bir adam (Mekke’ye) gelir gelmez
Peygamber’in soydaşları hemen o kişiyi bulur:
- Aman Kureyşli genç (Muhammed)den sakın, o seni de aldatıp saptırır, derlerdi. Üstelik dıştan gelenlerin
konaklama yerlerinde dolaşırken Allah’ın Resûlü’nü parmaklarıyla gösterirler; (işte bu sakınacağınız adamdır,
deyip dururlar)dı.
Câbir b. Abdullah anlatımını sürdürüyor:
Peygamberliğin 11. yılıydı. Allah Yesrip (Medine)den bizi gönderdi. Biz (O’nun çağrısı ile karşılaşınca) O’nu
bağrımıza bastık, O’nu (ve tebliğ ettiği Kur’ân buyruklarını) doğruladık.
Bizden Mekke’ye varan her ferd Allah’ın Resûlü’ne inanıyor, O’nun kendisine okuduğu Kur’ân (sûreleri ve
âyetlerini öğrenerek Medine’ye) ailesine dönüyor, aile fertleri de o kişinin müslüman olması sebebiyle İslâm
Dini’ne giriyordu.
(Medine’de İslâm Dini’ne girenler öylesine çoğalıyordu ki) Medine’lilerin evleri içinde müslümanlığını
açıkça dile getiren iki–üç kişinin bulunmadığı hiçbir ev kalmamıştı.
(Bu gelişme süreci içindeyken Medine’li müslümanlar toplanarak) istişare ettiler. (İstişareye katılanlar olarak
birbirimize şöyle) dedik:
- Allah’ın Resûlü’nü Mekke dağlarına itilmiş bir şekilde korku içinde yaşarken O’nu daha ne zamana kadar
yalnız bırakacağız?

(Böylece karar aldık da) bizden yetmiş erkek (ve iki de kadın) O’nunla görüşmek için yola çıktı.
Yola çıkanlar Hac Mevsimi’nde O’na ulaştılar.
(Hz. Cabir anlatımına devam ederek şöyle diyor:)
Böylece Akabe yolunda buluşmak üzere sözleştik. Birer ikişer Akabe’de toplanıldı. Hepimiz tam olarak hazır
olunca Allah’ın Resûlü’ne sorduk:
- Sana ne üzere biat ede(rek güvence vere)lim ya Resûlellah?
Şöyle buyurdu:
- Arzulu zamanlarınızda ve isteksiz anlarınızda dinleyip itâat etmek, İslâm Dini’nin inanç ve amel esaslarına
çağırıp yasaklarından sakındırmak, Allah için (yalnız gerçeği) dile getirmek, Allah yolunda yericinin
kınamasından çekinip korkmamak, (hicret ederek) size geldiğim zaman canlarınızı, eşlerinizi ve çocuklarınızı
koruduğunuz tehlikelerden beni de koruyup bana yardım etmek üzere bana biat edersiniz.
(Eğer bu şartlar üzerinde biat eder de biatınızın gerektirdiklerini yaparsanız Allah tarafından karşılık olmak
üzere) size Cennet vardır.”1
Biat nedir?
Biat, eli el üstüne koyup bağlılığını arz etmektir. Üstlenilen görev veya görevlerin yapılacağının sözlü
güvencesini vermektir.
Allah’ın Resûlü ile ashâb–ı kiram arasında vâki olan şekliyle biat İslâm’a has bir manevî müessesedir.
Biat tarih olmuş, özelliğini yitirmiş bir kurum değildir. O, cemâatten devlete, câhiliyet egemenliğinden İslâm
hâkimiyetine giden ilk İslâm toplumunda Hz. Peygamber’in baş vurduğu bir tatbikat olduğu gibi, Kıyamet
Günü’ne kadar aynı çizgide gelişme gösterecek bütün İslâm cemâatlerinde de önem arz edecek, baş vurma
zarureti duyulacak bir uygulamadır.
Biat teşrîî, icraî ve kazaî (yasama, yürütme ve yargı) bakımından istikrar bulmuş, hâkimiyet kurmuş İslâm
toplumundan çok, böyle bir gelişim çizgisi üzerinde olan İslâm toplumlarında seçilecek otoriteye bağlılığı
sağlayıcı vasfı ile zarûrî bir kurumdur. Ancak iyice bilinmelidir ki, önemli olan şekil değil özdür.
Biat Allah’a bağlayan araçtır
Seçilecek ve üzerinde ittifak edilecek kişiye veya kişilerin teşkil ettiği şahsiyeti ma’nevîyeye biat, Hz.
Peygamber’e biattir. O’na biat ise, Allah’a biat olacağından, biat disiplinli bir güç birliğini oluşturucu amillerden
biridir.
Mevzu ile âlakalı âyetler ve hadîslerden öğrendiğimize göre biat Allah’a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak,
namaz kılmak, zekât vermek cihâd yapmak gibi belirli ilâhi emir ve yasaklar üzerinde cereyan etmiştir. Hz.
Peygamber döneminde îman eden insanlar, îmanın şuûrunda olduğuna ve imân da itâatı gerektirdiğine göre,
Peygamber’imiz biat alma gereğini niçin duymuştur?
Bu suâlin biatın manevî fonksiyonunu da ortaya koyacak cevabı, anlayışımıza göre şöyle verilebilir:
Îman itâat gerektirse de, itâat olunacak ilâhî emirler ve yasaklar çoktur. İnsan arzu etse bile bu ilâhî yasaların
her birine aynı ihtimam ve kalbî coşku ile bağlanamaz.
Hz. Peygamber devri toplumunda olduğu gibi; İslâm Cemiyetine doğru gelişme süreci içinde olan bir sosyal
yapıda mü’minlerin bazı İslâmî görevleri mutlaka ve içtenlikle yapması lâzımdır ki, toplum gelişimini

tamamlayabilsin. İşte biat, yapılması zarûrî görevleri mü’minin gündemine getiren ve onu bu görevleri yapmaya
rûhen hazırlayan ve bu özelliği ile etkinliği büyük olan bir uygulamadır.
Tarihi dönemlerden beri bütün ülkeler ve toplumlar da icra olunan yemin merasimleri de biatla hedef alınan
psikolojik yararları sağlamak için olsa gerektir.
Akabe Biatı geleceğe ışık tutan biattır
Yukarıda tercümesini sunduğumuz hadîste söz konusu edilen biat İslâm Tarihi’nde Akabe biatı olarak geçmiş
biattır. Bu biat Hudeybiye antlaşmasından sonra 1400 sahâbînin iştirakiyle yapılmış Biat–ı Rıdvan gibi, topluca
yapılmış bir biattır.
Akabe biatı insanlık tarihinin en büyük dönüm noktası olan Allah’ın Resûlü’nün hicretini arzudan eyleme
dönüştüren biattır.
Bu biat 1428. yılını idrak ettiğimiz tarihi hicreti oluşturan şartları aydınlattığı gibi geleceğin hicretlerinin
hangi temeller üzerinde gerçekleştirilmesi gereğine de ışık tutmaktadır.
Tarihi hicretin Muhâcirleri ve Ensarına rahmet, gelecek hicretlerin mana kahramanlarına da selâm olsun.
İslâm dinî ve Cihad üzerine biatlaşabilirim
Mücaşi b. Mesud (R.) anlatıyor:
“(Mekke’nin fethinden sonraydı.) Kardeşimle beraber Allah’ın Resûlü’ne gelerek şöylece ricada bulundum:
- (Ya Resûlellah! Medine’ye) Hicret edeceğimize dair yapacağımız biatımızı kabul buyurup bizimle
biatlaşınız.
(Bu ricamı kabul etmedi.)
- Hicret edecekler etti. (Medine’ye Hicret dönemi kapandı.) buyurdu.
Ben de sordum:
- Peki ya Resûlellah! Ne üzere (yapacağımız biatımızı kabul buyurup) bizimle biatlaşırsınız?
Şöyle buyurdu:
- Ancak İslâm Dini (üzerinde yaşayacağınıza) ve cihâd (edeceğinize dair yapacağınız biatınızı kabul edip
sizinle biatlaşabilirim.)”2
Namaz kılmak ve Zekât vermek üzere biat et

Hz. Cerir (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü’ne geldim. (Diğer mü’minlerle) biatlaşıyordu. Ben de şöylece ricada bulundum.

- Ya Resûlellah! Siz daha iyi bilirsiniz. (Bu sebeble hangi hususlar üzerinde biat etmem gerektiğini) bana şart
koşup açıklayınız ve elinizi de lutfediniz de size biat edeyim.
Allah’ın Resûlü (bana) şöyle duyurdu:
- (Biatleşme dileğini kabul ediyorum ve emirleri ve yasaklarına itâat ederek) Allah’a ibâdet etmen, namaz
kılman, zekât vermen, müslümanlara karşı samimi; nasihatçi olman ve putperestlerle (ilişkini kesip ayrılman
şartı) üzere seninle biatlaşıyorum.”3
Kadınlar olarak Hz. Peygamber’le biatlaşdık
Ümeyme b. Rakika (isimli sahâbîye) anlatıyor:
“(Ensar’dan) bir kadın topluluğu ile birlikte biât etmek üzere Hz. Peygamber’e geldim.
Kur’ân(ın Mümtehine Sûresi’nin 12. âyetinde Rabb’imizin kendisine emrettiği şekle ve sıray)a göre hiçbir
varlığı Allah’a ortak koşmamaya... dair Hz. Peygamber bizden (biât) aldı ve kadınlar güç yetirebileceği ölçüde
biâtlarına bağlı kalacaklardır, buyurdu.
(Gücümüz ölçüsünde mesul oluşumuz bizi sevindirdi de;)
- Allah ve O’nun Peygamber’i bize öz canlarımızdan daha merhametlidir, dedik.
(Hz. Peygamber’in erkeklerle olduğu gibi bizimle de el ele tutuşarak biâtlaşacağını zan ediyorduk. Fakat
bizimle böyle biatlaşmadı. Sözle iktifa buyurdu, biz de sorduk:)
- Bizimle müsafaha etmeyecek; el sıkışmayacak mısınız, ya Resûlellah?
- Ben kadınlarla tek tek el sıkışarak biat etmiyorum. Bir kadına söz söylemem yüz kadına söz söylemem
gibidir.
Hz. Aişe validemiz mevzu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor:
Allah’ın Resûlü; kadınlardan biât aldığı zaman "sizinle sözlü olarak biâtlaşdım, artık gidebilirsiniz..."
buyururdu.”4
Kadınlardan ne üzere biat alınırdı
Hadîsimizde geçen Mümtehine Sûresinin on ikinci âyetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
"Ey Peygamber! Mü’min kadınlar sana gelip, Allah’a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina
etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup ileri sürmemek ve iyilikler
hususunda sana karşı gelmemek şartıyla biat ederlerse biatlarını kabul et. Allah’tan onların affedilmelerini iste.
Şüphesiz Allah Gafûrdur, Rahim’dir, çok affeden ve çok bağışlayandır."
Allah’ın Resûlü kadınlardan umumiyetle bu âyet-i kerimede geçen haramları yapmayacaklarına dair biat
alırdı. Konu ile ilgili diğer hadîslere göre kadınlardan:
a– Ölünün ardından feryad koparıp yaka yırtmayacakları, saç yolmayacaklarına...
b– Kocalarının malından haberleri olmaksızın mal aşırıp harcama yapmayacaklarına...
c– Boyunları ve gerdanlarını açığa vurup kırıta kırıta yürümeyeceklerine dair biat aldığı da olurdu.*
Tokalaşma

Erkeklerin mahremi olan kadınların yanı sıra kadınlıkla ilişkileri kalmamış çok yaşlı kadınlarla musafaha
etmeleri veya el öpmeleri caizdir.
Ancak İslâm’ın ictimâi adabında kadın erkek tokalaşması yoktur. Birbirlerinin nikâhına düşebilecek kadınlarla
erkeklerin cinsel amaçlı tokalaşmaları haramdır. Cinsel haz amacı gütmeyen tokalaşmalar ise, böyle bir amaca
dönüş yapılabileceği için kaçınılması gereken bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.
Kitabımızın sonunda yer alan “Kadın Erkek Tokalaşması Haram mıdır?” başlıklı incelememizi okumanızı
öğütleriz.
Güç yetirebileceğim hususlarda biat ediyorum

Cerir İbn–ü Abdullah’dan... (R.)
Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim ve (biat etmek arzumu şöylece) dile getirdim.
- Ya Resûlellah! Sevdiğim ve sevmediğim her bir hususta (emirlerinizi) dinlemek ve itâat etmek üzere size biât
ediyorum.
Allah’ın Resûlü:
- Buna güç yetirebilir misin? buyurdu ve şöyle devam etti:
- Güç yetirebileceğim (hususlarda dinleyip itâat etmek üzere biât ediyorum) de:
(Hadîsi rivayet eden Cerir diyor ki:)
Allah’ın Resûlü (Dinleyip itâat etmem ve) bütün müslümanlara karşı samimi nasihatçi olmam şartıyla
benimle biâtlaşdı.5

Hicret

Allah’ın Kitabı’ndan:
"İman edenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşanların Allah yanında
derecesi çok büyüktür. Kurtuluşa (dünya ve âhiret saâdetine) erenler de işte onların ta kendileridir."
TevbeSuresi âyet 20
Hicrete yönel

Sahâbî Ebû Fatıma (R.) Allah’ın Resûlü’ne (S.) gelip şöyle ricada bulunduğunu anlatıyor:
- Ya Resûlellah! Bana doğrultusunda yaşayacağım ve sürekli uygulayacağım bir ameli öğretseniz.
Allah’ın Resûlü ona şu öğüdü verdi:
- (Ya Eba Fatıma!) Hicret’e yönel. Zira (neticesi itibariyle) hicret gibi bir amel yoktur.1
Hicretin anlamı
Sözlük anlamıyla Hicret: bırakmak, ayrılmak uzaklaşmakdır.
Bu bölümde göreceğimiz hadîslerden ve benzerlerinden öğrendiğimize göre Peygamber’imizin dilinde hicret
iki anlamda kullanılmaktadır:
a- Allah’ın yasaklamış olduklarını bırakmak; günahlardan kaçınmak.
b- İslâm dışı yönetimlerin hakim olduğu, müslümanca yaşamak imkânının bulunmadığı ve yaşamak çabasını
verenlerin zûlme maruz kaldığı küfür yurdundan (dar-ı küfür), İslâm Dini’nin bir bütün halinde
uygulandığı İslâm yurduna (Dâr-ı İslâm) göç etmek.
Bu hadîsimizde hicret ikinci ve asıl manasında kullanılmaktadır.
Peygamber’imizin Ebû Fatımaya "Hicret’e Yönel" buyurduğu dönem, Medine İslâm toplumunun, yeni
muhacirlerle güç kazanmak ihtiyacında olduğu ve Medine dışında İslâm’ın bir bütün halinde yaşanabileceği
ikinci bir vatanın bulunmadığı öz ifadeyle hicreti gerektirici özelliği olan bir dönemdir.
Hicret nedir?

Amr b. Abese’den (R.)
“Bir adam Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- İslâm Dinindeki amellerin en yücesi hangisidir. (Ya Resûlellah)
- İmandır.
- (Ya Resûlellah!) İman nedir?
- İman; Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ölümden sonra dirilmeye inanmandır.
- (Ya Resûlellah!) İman (derecelerinin) en yükseği hangisidir?
- Hicret (derecesi)dir.
- Hicret nedir?
- (Dinin, ilmin ve olgun aklın kaçınılmasını istediği) kötülükler, günahlardan kaçınmaktır.
- Hicretin hangi nevi daha üstündür?
- Cihâd.
- Peki cihâd nedir? (Ya Resûlellah!)
- (İslâmî yönetimce savaş kararı alındığı ve savaşa gönderildiğinde) kâfirlerle karşılaştığın zaman onlarla
vuruşmandır.
- Hangi tür cihâd daha üstündür?
- Kişinin atının vurulduğu ve kendisinin şehid edildiği (cihâd)dır.
Allah’ın Resûlü daha sonra şöyle buyurdu:
- Amellerinin en değerlilerinden iki amel (daha) vardır.
Onlar da şartlarına riayet edilerek yapılan hac ve umredir. (Bu iki amelin derecesine) ancak benzerlerini
yapanlar (yükselebilir).”2
En faziletli hicret günahları bırakmandır

Abdullah b. Amr (R.) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! Hangi tür hicret daha üstün; daha sevablıdır?
- Rabb’inin yapılmasını hoş görmeyip yasakladığı (sözü, davranışı ve iş’i) bırakmakla yaptığın (hicret daha
üstün ve sevablıdır.)”3
Dar–ı İslâm’a göç de günâhları terk içindir
Küfür yurdundan İslâm yurduna hicretin asıl amacı günâhları terk edip, ilâhî emirleri yaşamaktır.

Allah’ın yasaklarını terk etmeyi hicretin en fazîletlisi olarak sunan hadîsimiz değindiğimiz bu inceliği
açıklamaktadır.
Kişi hicret etmese de Cennet’e gidebilir
Muaz İbn–ü Cebel (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
(Allah’a ve Peygamberi Muhammed’e îman eden, farz) namazları kılan, zekât veren, Ramazan orucu tutan ve
hac yapan kişi Allah yolunda hicret etmiş olsa da, doğduğu yere yapışıp kalsa da Allah onu bağışlamayı
üstlenmiş; zatına görev kılmıştır.
(Bu müjdeyi alan sahâbîlerden) Hz. Muâz sordu:
- Ya Resûlellah! Bunu diğer insanlara müjdeleyeyim mi?
- (Ya Muaz!) İnsanları (kendi haline) bırak. (Daha çok) amel etsinler. Zira Cennet’te yüz derece vardır.
(Allah, bu dereceleri yolunda cihâd eden mü’minler için hazırladı.) Her iki derece arası gökle yer arası gibidir.
Allah’tan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyiniz. Zira Firdevs, Cennet'in ortası ve en yükseğidir. Üstü de
Rahman olan Allah’ın Arşıdır. Cennet’in nehirleri de oradan çıkar.”4
Hicret yüksek derecelere çıkaran cihâdtır
Kişinin doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yurdunu, menkûl ve gayr–ı menkullerini, hatta akrabası ve ailesini
bırakarak Allah yolunda hicret etmesi, inanç uğrunda yapılabilecek en büyük fedâkârlıkdır ve bu amel şüphesiz
gerçek mü’minlere hasdır.
Bu sebeble gerektiğinde hicret etmese de hadîsimizde açıklanan görevleri yaparak kulluk şuûru üzerinde
yaşayanlara bağışlanma, dolayısıyla da Cennet müjdelenmiştir.
Hicret, pek büyük bir cihâd olduğundan şüphesiz o, Cennet’in yüksek derecelerine de ulaştıracak ameldir.
Maddî hicret ne zaman sona erecek?
Abdullah b. Vâkid Es–Sa’dî (R.) rivayet ediyor:
“(Aşiretimizin) elçileri olarak Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldik. Arkadaşlarım (benden önce Allah’ın Resûlü’nün
huzuruna) girdiler. Onların suallerini cevaplandırdı; isteklerini karşıladı. Huzura en son girenleri bendim.
- Senin arzun nedir? buyurdu. Ben de sordum:
- Ya Resûlellah! Hicret ne zaman sona erecektir?
- Kâfirlerle savaş devam ettiği sürece hicret durmayacaktır.”5

Dâr–ı Küfür mevcud oldukça hicret devam edecektir

Hak ve Bâtıl mücadelesi sürdükçe bir diğer anlatımla Dar-ı İslâm ve dar–ı küfür mevcud oldukça hicret
mükellefiyeti devam edecektir.
Bu hadîs vesilesi ile ulaştırmak istediğimiz mesajı şöylece özetleyebiliriz.
Yaşadığımız dönemde kâmil anlamıyla Dar-ı İslâm vasfını taşıyan bir ülke bulunmadığına göre, mü’minler
olarak hicreti, İslâm’ı daha iyi yaşayabilmek ve daha verimli bir şekilde tebliğ yapabilmek için, görevden göreve,
ilden ile ve Yusûfî mekânların birinden diğerine göç ve sürgün manasına anlayacağız.
Gerçek muhacirleri de ilâhî haramlardan kaçınan, yaşanılan dar–ı küfrü aslına irca ile Dar-ı İslâma
dönüştürme mücadelesi veren yiğitler olarak anlayacağız.
Ğarîblere müjdeler olsun!

Ebül–Ehves (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (geleceğe yönelik bir açıklamalarında şöyle) buyurdu:
- İslâm gerçekten garib başladı. Garip haline (yine) dönecekdir.
Gariplere müjdeler olsun!
Sahâbîler tarafından soruldu:
- Garipler kimlerdir? (Ya Resûlellah!)
- Onlar aile, akrabalarından uzak düşmüş; (vatanlarından hicrete mecbur kalmış) kişilerdir.”6
“İslâm Garîb Başladı...” anlamındaki hadîsi konu alan bir çalışmamız için bak. Cuma Mesajları isimi
kitabımız.
Gurbette garîb ölene özel armağan vardır
Abdullah b. Amr (R.) anlatıyor:
“Medine’de doğan mü’minlerden biri Medine’de vefat ettiğinde, Allah’ın Resûlü cenaze namazını kıldırdı ve
(o kişi hakkında şöyle) buyurdu:
- Keşke doğduğu yerin dışında bir yerde ölseydi.
(Allah’ın Resûlü’nün izhar buyurduğu bu temenniye tanık olan) mü’minlerden biri sordu:
- Niçin böyle bir temennide bulundunuz ya Resûlellah?
- Kişi doğduğu yerden başka bir yerde öldüğü zaman onun için doğduğu yerden hayat izinin kesilip öldüğü
yere kadar bir yer ölçülür de Cennet’te ona özel olarak verilir.”7
Garip ölen şehittir

Bu hadîs ilk bakışta gurbet diyarında ölmenin fazîletini dile getirmektedir. Ayrıca içinde doğup yaşanılan
muhiti aşmaya, değişik amaçlarla yolculuklar yapmaya yüreklendirmektedir.
İnsanın akrabası, yakın dostları, silinmez hatıraları doğup büyüdüğü yerdedir. Bu sebeble kişinin doğduğu
yerden ayrılması pek güçtür. Ancak bu güçlüğün yenilmesi de zaruridir. Zira mekân engelini aşamayan mü’min
hicrete yönelemez, cihâda atılamaz. Pazarlama –ihracat– ithalat gibi gayelerle ticarî atılım yapamaz. İlim tahsili
için göze alınması gereken fedâkarlığı üstlenemez. Dinî tebliğ maksadıyla yolculuk yapamaz. Haccın ifâsını da
geciktirir.
Oysaki Peygamber’imiz "Gurbette ölüm şehidliğe erdiricidir." buyurarak, yüreklendirici bir müjde daha da
vermektedir.*

Hakk’a Çağırmak

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Erkek ve kadın mü’minler, birbirlerinin velîsi; temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir dostu,
yardımcısıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarlar. Namazlarını kılarlar, zekâtlarını
verirler. Allah’a ve peygamberine itâat ederler. İşte bunlara Allah, merhamet edecektir. Şüphesiz ki
Allah, “Aziz’dir, Hakim’dır” her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.”*
Tevbe 71.
En hayırlı insan hakka en çok çağırandır

Ebu Leheb kızı Durre (R.) anlatıyor.
Allah’ın Resulü (S.) minberde bulunuyorken bir sahâbi O’na doğru yönelerek ayağa kalktı ve sordu:
- İnsanların hangisi daha hayırlıdır, Ya Resûlellah?
Allah’ın Resulü (S.) şöyle buyurdu:
- İnsanların en hayırlısı, (Allah’ın kitabı Kur’ânı yaşamak için anlamaya çalışarak) en çok okuyan, (ilahi emir
ve yasaklara uyarak) Allah’a en çok itâat eden, Hakk’a en çok çağıran, Bâtıl’lardan en çok sakındıran ve bir de
akrabalık vazîfelerini en çok yapandır.1
Hakk’a çağırmak peygamberlik görevi olduğu için yücedir
İslâm dîninin ve olgun aklın onayladığı değerler olan Marûf’a, bir diğer anlatımla Hakk’a çağırmak ve
Bâtıl’lardan sakındırmak yüceler yücesi bir vazîfedir. Çünkü o peygamberlerin mükellef kılındığı görevdir.
Gücümüz ölçüsünde ifa ile mükellef olduığumuz Hakk’a çağırmak ve Bâtıllardan uzaklaştırmak görevinin
muhatabı İslâm’a inanan ve inanmayan bütün insanlardır.
Ancak yaşadığımız toplum şartları içinde bizim muhatabımız öncelikle aile ve akraba fertleri olmak üzere
bütün müslümanlarıdır.
Kabul edilmese de biz Hakk’a çağırmakla mükellefiz
Çağrımız muhatabımız tartafından kabul edilsin veya edilmesin bizler bu vazîfemizi sürdürmekle mükellefiz.

Mükellefiz, çünkü;
a- Alllah’tan ümit kesmek haramdır.
b- Usûlüne uygun olarak sevdirici bir dil ve şefkaatli bir gönülle çıkar düşüncesi taşımaksızın tekrarlanacak
da’vetin kabul edilme ihtimali vardır.
c- Kabul edilmese de biz vazîfemizi yapmış Rabbimize karşı sunacağımız mazeretlerimizi hazırlamış oluruz.
Böylece imansızlığı, ibâdetsizliği ve ahlâksızlığı sebebiyle ceza görecekler arasından çıkmış ve bu Hakk’a
çağrı görevini ifa etmeyenlerin uğrayacağı azabdan korunmuş oluruz.*
Öncellikle îman esasları tebliğ edilmelidir
Kur’ân ve Sünnet’te “Marûfu emretmek ve Münker’den nehyetmek” şeklinde geçen ve bizim de Hakk’a
çağırmak ve Bâtıl’lardan sakındırmak şeklinde ifade ettiğimiz bu vazîfe önce İslâm Dîni’nin iman esaslarını,
sonra da ilahi emirleri ve yasakları anlatmayı gerekli kılar.
Evet, Allah’a, meleklere, peygamberlere Ahiret Günü’ne, Cennet’e Cehennem’e ve bütün varlıkların Allah’ın
koyduğu Kader ve Kaza programı içerisinde bulunduğuna iman ve bu imanın gereği olarak Kur’ân’ın Hayat
Nizamı ve Hz. Muhammed’in Hayat Önderi edinilmesi hakîkati, öncelikle tebliğ edilecek ana esaslardır.
Îman esaslarından sonra da namaz, oruç, zekât, hac, ana-babaya itâat, akraba ve komşu hukukuna riayet, adâlet
ve merhamet gibi ilahi emirler bildirilecek, içki, kumar, zina, faiz, yalan ve gıybet gibi haramlar açıklanacaktır.
Bunlar, her bir mü’min tarafından bilinmesi gerekenlerdir.
Hakk’a çağıranın gözetmesi gereken hususlar
İnancı zayıf mü’minlerden bilgisi ve ameli kısır mü’minlere, öğüt kabul edebilirinden saldırganına kadar
pekçok farklı insanlardan meydana gelen muhatabları Hakk’a çağırıp bâtıllardan uzaklaştıracakların pek tabîî ki
bazı vasıflarla bezenmiş olmaları lâzımdır. Yani her bir ferdimizin bazı vasıflar kazanması gereklidir.
a- Hakk’a çağırıp bâtıllardan sakındıracak kişiler, ancak bildiği ve açıklamasını yapabileceği hususları tebliğ
etmelidirler.
Bilmediklerimizi tebliğ etmeye kalkışmak muhatablarımızı Hakk’a yöneltemez.
Nitekim Rabbimiz de “....Bilmediğin şeyin ardına düşme...”* buyurur.
b- Bu vazîfeyi üstlenen kişiler amelli olmalıdır.
Rabbimiz, “Ey Îman Edenler! Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz?”** buyurarak amelsiz davetçileri
yermektedir.
c- İnsanları insan egemenliğinin zulmünden Allah ve Peygamber hakimiyetinin adâletine çağıranlar,
çağrılarını katiyen çıkarlarına alet etmemelidirler.
Mü’min için gaye Allah’ın rızasıdır.
Peygamberlerin her biri Hakk’a çağırdıkları toplumlara daima şöyle demişlerdir:
“Ben sizden bir ücret, bir karşılık istemiyorum. Benim mükâfatımı alemlerin Rabbi olan Allah
verecektir.”***
d- İnsanlara Allah’ın hayat düzeni olan dininden gerçekler aktaracak olan mü’minler, muhatablarına anlayışlı
ve şefkatli olmalıdırlar.

Rabbimiz, Peygamber’imize, “Eğer sen çevresindeki insanlara katı kalpli olsaydın, onlar dağılıp
giderlerdi...”* buyuruyor.
Katılık ürkütür. Bu nedenle şefkatli olmak, kaba bir tebliğ tavrıyla değil, ince bir telkin edasıyla ve de
sevdirici bir dille tebliğ yapmak lâzımdır.
e- İnsanları Hakk’a yöneltecek kişiler sabırlı da olmalı, tebliğlerini zaman zaman ve değişik usûllerle
bunaltmadan tekrarlamalıdırlar.
Ayrıca Hakk’a çağırırken Allah’ın rahmeti ve Cenneti ile müjdelemeli, bâtıl söz, iş ve davranışlardan
sakındırırken de Allah’ın gazabı ve Cehennemi ile korkutmalıdırlar.
f- Ahiret saadetine sebeb olacak bu mübarek görev yapılırken, muhatabların seviyesi de dikkate alınmalıdır.
Peygamberimiz bu konuda şöyle emir buyurur.
“İnsanlara bildikleri (ölçülerle ve anlayacakları) şekilde konuşunuz. Sizler Allah’ın ve Peygamber’inin
yalanlanmasını ister misiniz?
(O halde insanlarla bilgi seviyelerine göre konuşunuz)”**
Bundan ötürü aklî ve ilmî deliller isteyen kişilere hüccetler getirilmeli, normal halk sınıflarına da ilim
diliyle değil, güzel öğütler yoluyla tebliğ yapılmalıdır.
Din nasihattır
Temimi Dari (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü (S.) şöyle buyurdu:
- Dîn, ancak ve ancak nasihattir.
Sahabiler sordular:
- Kimlere karşı (nasihattir) ya Resûlellah?
- Allah’a, kitabı Kur’ân'a, Peygbamber’i Muhammed’e, müslümanların idarecilerine ve bütün müslümanlara
karşı (nasihat dır.)”2

Nasîhatın manası
Nasîhat, sözlükte arı, saf ve içten samimi olmak manalarına gelir.
Hadîsimizde dînin tarifi olarak geçen Nasihat sözcüğü ise İslâm âlimleri tarafından şöyle açıklanmaktadır.
Allah’a nasihat; O’nun bütün yüceliklerle vasıflı ve tüm eksikliklerden beri bir Rab olduğuna inanmak, hiçbir
varlığı O’na eş koşmamak, kulluğu yalnız ve yalnız O’na sunmaktır.
Allah’ın Kitabı Kur’ân’a nasihat; O’nun Allah tarafından gönderildiğine inanmak, onu okumak, anlamak ve
yaşamaktır.
Allah’ın Peygamberine nasihat; Muhammed’in, Allah’ın elçisi ve Kur’ân’ın tebliğcisi olduğuna inanmak,
buyruklarına itâat etmektir.

Müslümanların yöneticilerine Nasihat; Kur’ân ve Sünnet yasalarına göre yöneten yöneticilere itâatkar ve
yardımcı olmaktır.
Bütün müslümanlara Nasihat; onlara merhametli olmak ve onları Hakk’a çağırıp bâtıllardan sakındırmaktır.
Kolaylaştırmakla vazifelendirildiniz
Ebu Hureyre (R.) anlatıyor:
“Bir çöl adamı, (görgüsüzlüğü sebebiyle olacak, gelip oturduğu) Peygamber Mescidi’nde ayağa kalktı ve (bir
kenara) işeyiverdi.
Sahabiler adamcağızın başına üşüşüverdiler.
Durumu müşahede buyuran Allah’ın Resulü (S.) onlara şöyle buyurdu:
- Adamcağızı bırakın, sidiği üzerine de bir büyük kova su dökerek (yıkayın). Hiç şüphesiz siz kolaylaştırmakla
vazîfelendirildiniz. Zorlaştırmakla görevlendirilmediniz.”3
Önce muhatabı tanımalı
İnsanların yetiştikleri ortamları ve içinde bulundukları şartları iyice bilip değerlendirmeden, onların sözleri
davranışları ve işlerinin gerçek amacını anlamak ve üzerlerinde müessir olmak güçtür.
Hadîsimizdeki kişinin kasd–ı mahsûsu olmadığı ancak bilgisizliği ve görgüsüzlüğü sebebiyle mescide
işediğini kavrayan Allah’ın Resulü sahâbilerden farklı fakat sonuç olacak verimli bir davranış göstermiştir.
Mü’minler, Allah’ın Resulü’nün bu gerçekçi yolunu izlemeli; insanların durumlarını iyice değerlendirerek
ürkütücü ve zorlayıcı kaba bir uyarı tavrını değil, sevdirici ve kolaylaştırıcı ince bir telkin edasını
benimsemelidirler.
İslâm’a girişe aracı olmak hamdi gerektiren bir nimettir
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Bir Yahudi genci (vardı. Bazen) Hz. Peygamber’in (S.) abdest suyunu hazırlar, nalınlarını tutup verirdi.
Bu genç hastalandı. Hz. Peygamber de onu (ziyarete) gitti. Babası baş ucunda otururken yanına girdi.
Allah’ın Resulü (bu Yahudi gencini İslâm’a davet etti ve) ona:
- “La ilahe illallah, (Muhammed ün Resûlellah)” de, buyurdu. Genç (ne dersin der gibi) babasına baktı.
Fakat babası bir şey söylemedi.
Hz. Peygamber onu tekrar iman etmeye çağırdı. Genç yine babasına baktı. Bu defa babası:
- Muhammed’e itâat et, deyince genç (kelime-i şahadet getirdi:)
“Ben Allah’tan başka ibâdet edilecek ilah olmadığına, senin de Allah’ın Peygamberi olduğuna şahadet
ederim” dedi.
Hz. Peygamber (hidayete vesile olan bu ziyaretinden şöylece) hamd ederek ayrıldı:
- Beni vesile kılarak (onu imana erdiren ve imanı sebebiyle de) onu Cehennem’den çıkaran Allah’a hamd
olsun.”4

Gayr-ı Müslimler de Hakk’a çağrılmalıdır
Hadîsimiz bizlere:
a– Gayr-ı Müslimlere karşı komşuluk görevlerinin yapılmasını,
b– Gayr-ı Müslim hastaların ziyaret edilmesini,
c– Onların İslâma davet olunmasını öğütlemektedir.
Kendilerini de Hakka çağırdıklarını da kurtarmış olurlar
Nu’man İbn-ü Beşir’den... (R.)
Allah’ın Resulü (İslâm Dîni’ne çağırmanın ve bâtıl yaşayışlardan sakındırmanın önemini şöylece) açıkladı:
(Emirleri ve yasaklarını uygulayarak) Allah’ın sınırlarını koruyanlarla, (ilahi yasaları çiğneyerek) bu sınırları
aşanlar (bindikleri) geminin (üst ve alt katları için) kura çeken, böylece bir kısmı geminin üst katına çıkan, bir
kısmı da alt katında kalan bir topluluk gibidir.
(Bunlardan) alt kattakiler su almak istedikleri zaman üst kattakilerin yanlarından geçiyorlardı. Onları
rahatsız ettikleri için aralarında şöyle konuştular:
- Artık bizler, bize ait olan alt katta bir delik açsak (da su ihtiyacımızı buradan karşılayarak) üst kattakileri
rahatsız etmesek.
Şimdi üst kattakiler, bunları, kararlarını uygulamada kendi başlarına bıraksalar, birlikte (batıp) helâk
olacakları açıktır.
Ama ellerine yapışıp onları engelleseler, kendileri kurtulacakları gibi onları kurtaracakları da şüphesizdir.5
İlahi yasalar çiğnenirse cezaya uğrarsınız
Allah’ın Resulü’nün zevceleri Ümmü Seleme (R.) sordu:
- Ya Resûlellah! İçimizde Allah’ın emirleri ve yasakları üzerinde yaşayan olgun mü’minler bulunuyorken
(maddî ve manevî) yıkıma maruz kalır mıyız?
Allah’ın Resulü şu cevabı vardı:
- (Evet, eğer yaşadığınız cemiyette Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasakları çiğnenerek oluşturulan)
kötülükler çoğaldığı zaman (uğrarsınız.)6
Azap ihlâslı kulları da içine alır
Ümmü Seleme (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü’nün şöyle buyurduğunu işittim:
- Ümmetim (in yaşadığı toplum) da günahlar açığa çıkar (ve çoğalır)sa Allah (o toplumdaki bütün)
mü’minleri katından bir azâb ile kuşatır. (İşitince de merak ederek) sordum.

- Ya Resulellah! İçlerinde ibâdetli, ihlaslı kullar olsa da mı?
- Evet
- Ya Resûlellah! Peki ibâdetli, ihlâslı kullar ne yapacak, nasıl yapacak da kurtulacak?
- Bütün fertlere gelen azab o ibâdetli –ihlaslı kulları da içine alacaktır. Fakat (Âhiret hayatında) onlar
Allah’ın mağrifeti ve rızasına erecekler.”7
Hakka çağırma görevimizi ne zaman bırakabiliriz?
Enes İbn-ü Malik (R.) anlatıyor:
“(Allah’ın Resulü (S.) İslâm’a davet etmek, bâtıl inançlar ve yaşayışlardan sakındırmak hususuna çok büyük
bir önem verdikleri için sahâbîler tartafından) soruldu:
- Ya Resûlellah! İslâm Dîni’nin ve olgun ortak aklın emirlerine çağırmak ve yasakladıklarından sakındırmak
(görevimizi) ne zaman bırakabiliriz?
- Sizden önceki topluluklarda ortaya çıkan (gelişme)ler sizde de ortaya çıktığı dönemlerde (bırakabilirsiniz).
(Hadîsi rivayet eden Hz. Enes anlatımını şöylece sürdürüyor:
Hz. Peygamber’in cevabını tam bir şekilde kavrayamadığımız için) sorduk:
- Bizden önceki topluluklarda ortaya çıkan (gelişme)ler nelerdi? Ya Resülullah?
Allah’ın Resulü şu açıklamada bulundu:
- Yaşı küçük; aklı kısa olanlarınız yönetimi ele geçirdiği, yaşlılarınız, yetkilileriniz arasında zina yaygınlaştığı
ve ilahi yasaları tanımaz kişiler de ilim adamı olduğu zaman, (sizden öncekilerin durumu sizde de oluşmuş
demektir. Bu gibi dönemlerde çağrılarınızla tesir icra edemeyeceğiniz için, Hakk’ka çağırmak ve bâtıllardan
sakındırmak görevinizi bırakabilirsiniz.)”8
Bâtılları Hak kabul eden cemiyet Hakk’a yönelemez
Hadîsde açıklanan şartların oluştuğu cemiyet değer yargılarının alt üst olduğu cemiyettir.
Böyle bir cemiyette bâtıllar Hak olarak yüceltileceği için, Hakk’a çağrı yarar sağlamayacak veya olumsuz
sonuçlar verecektir.
Kur’ân-ı Kerîm’de Nuh Peygamber’in diliyle yapılan şu açıklama bu gerçeği bildirmek içindir.
“Nuh şöyle yakardı: Ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim. Benim davetim, onlara kaçışlarını
artırmakdan başka bir katkıda bulunamadı. Günahlarını bağışlaman için onları (Sana) ne kadar davet ettimse,
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler, direttiler, Hakk’ı red ettiler.”*
Nefsini kurtarmaya çalış
Mâide Sûresi’nin “Ey Mü’minler! Nefislerinizi koruyup, kemâle erdirin. Siz hidayete erdiğiniz zaman, sapan
kişi (ler) size zarar veremez...” anlamındaki 108. âyeti ile ilgili olarak Ebû Sa’lebe şöyle derdi:
- Sözlerimi önemseyiniz. Zira Allah’a yemîn ederim ben bu âyetin manasını Allah’ın Resulü’ne sordum.
(Sorduğumda) şöyle buyurdu:
Birbirinizi İslâm Dîni’nin ve olgun aklın gerektirdiklerine çağırınız. Yasakladıklarından da sakındırınız. Dîni
nitelikli malî görevleri yaptırmayan cimriliği (n yaygınlaştığını), nefsi arzuların ardı sıra gidildiğini, dünya (malı

ve mevkileri)nin (Ahiret Hayatı ve nimetlerine) tercih edildiğini, herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün
ve bir de verilecek uğraşın senin için başarısızlıkla sonuçlanacağını görür gibi bildiğin zaman (işte o zaman)
nefsini kurtarmaya bak. İnsanları kendi haline bırak.
Önünüzde sabır gösterilmesi gereken günler vardır. O günlerde (Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre yaşamada)
sabreden ateş korlarına yapışmış (gibi çileli, ızdırablı) dır. (İşte o günlerde kendi nefsine yönelerek Kur’ân ve
sünnet düstûrlarına göre) amel eden kişiye, kendisi gibi amel eden elli kişinin sevabı verilecektir.
Ashab–ı Kiram sordular:
- O dönemde yaşayan insanlardan elli kişinin sevabı mı verilecek ya Resûlellah?
- (Hayır, hayır) sizden amel eden elli kişinin sevabı verilecektir.9
Şartları iyi değerlendirerek hüküm vermelidir
Bir önceki hadîsimiz gibi bu hadîs de Hakk’a çağırıp bâtıllardan sakındırma görevimizi hangi şartlarda
bırakabileceğimizi açıklamaktadır. Ne varki bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit edebilmek oldukça
zordur.
a- İnsan, kısa sürede sonuç almak isteyen aceleci bir varlıktır. Oysaki Hakk’a çağırıp bâtıllardan
sakındıracakların peygamberler gibi yalanlanıp alaya alınması, tehdit ve taciz edilmesi olagelen tabîî bir
durumdur. Sabır gösterilmesi gerekirken, sebat gösterilmeyip hadîsteki şartların oluşuverdiği zannına
kapılmak mümkündür.
b- İnsan, yakın çevresinde gördüğü olumsuzlukları cemiyetin bütününe teşmil etmek hatasına düşebileceği
gibi, cemiyetin büyük çoğunluğunda gördüğü hataları henüz Hakk’a dönüş istidadını yitirmemiş bulunan
yakın çevresine de teşmil edebilir. Bu da onun –hadîsin öngördüğü şartlar oluşmuştur- zannına düşünerek
görevini terk etmesine neden olabilir.
c- Bir de ülkenin bazı yörelerinde ve toplumun bazı kesimlerinde tebliği bırakma şartları oluşmuş olabilir de,
diğer yöreleri ve kesimlerinde gerçekleşmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda da insan başkaları tarafından
yapılan genellemelerin tesiri altına girerek tebliğ görevini bırakabilir.
Özetlemeye çalıştığımız sebebler dolayısıyla mü’min, hadîsimizin ön gördüğü şartların oluştuğuna kolay
kolay gönül yatırmamalıdır.
Söylediklerini yaşamayanların dilleri doğranacaktır
Hz. Enes’den... (R.)
Allah’ın Resulü (S.) şöyle buyurdu:
- İsra ve Miraç gecesinde, ateşten makaslarla dudakları doğranan bir topluluk gördüm. (Beraberimdeki
Cibril’e) sordum:
- Bunlar kimlerdir ya Cibril?
- Bunlar insanları Allah’ın rızasına erdirecek amellere; iyiye, güzele ve doğruya çağıran, fakat kendi
nefislerini (çağırmayı) unutanlardır. Bir de yapmadıklarını söyleyen ve de Allah’ın Kitabı Kur’ânı (anlayarak)
okuyup da onunla amel etmeyen (vaizler, âlimler, şairler) ve hatiplerdir.10
Hakka çağırır fakat hakkı yaşamazdım

Zeyd Oğlu Usame (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resulü buyurdu:
- Kıyamet Günü’nde Allah’ın huzuruna getirilerek (muhakeme edilecek) ve Cehennem’e atılacak bir kişi
Cehennem’de, merkebin değirmen çevresinde dolaştığı gibi dışarıya dökülen bağırsakları içinde dönüp duracak.
Cehennemlikler başına toplanacak ve soracaklar:
- Ey kişi! Nedir bu halin? Sen bizi Hakk’a çağıran ve bizi bâtıllardan sakındıran bir adam değil miydin?
(Cehennem’de ne arıyorsun?)
O da şöyle cevap verecektir:
- Evet, ben sizi Hak’ka; Allah’ın ve Peygamber’inin emirlerini yapmaya çağırırdım. Fakat kendim,
yapmazdım. Sizi bâtıllardan; Allah’ın ve Peygamber’inin yasaklarından sakındırırdım. Fakat sakındırdıklarımı
kendim yapardım.”11
En şiddetli azaba uğrayacak kişi Hakk’a çağıranı öldürendir

Ebû Ubeydetü İbn’ül-Cerrah (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Kıyamet Günü’nde en şiddetli azaba uğrayacak insan kimdir?
- Bir Peygamber’i veya Hakk’a çağıran ve bâtıllardan sakındıran bir insanı öldüren kişidir.”12
Şeriatçilikle suçlamak cinayettir
Bir Peygamberi, bir hak davetçisi’ni öldürmek şüphesiz cinayetlerin en korkuncudur. Bu sebeble Hz.
Adem’den günümüze kadar bu gibi cinayetleri işlemiş olan tarihî ve asrî bütün firavunları lanetle yad etmek ve
onları sevenleri de yar bilmemek her müslümanın ana görevidir.
Evet, cinayet korkunç bir suçdur. Ancak Hakk’a çağırıp bâtıldan sakındıranları mağdur ve mahkûm etmeye ve
ettirmeye çalışmak da pek azim ve lanetli bir günahdır.
Hele hele Kur’ân ve Sünnet düstûrlarını dîni bir heyecan ve aşkla sunarak, insanımızın mutluluğuna ve
ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için çırpınan fazîletli insanları, kendilerine özgü laikliği ihlal ettikleri
iddiası ile jurnal etmek, mahkemeye vermek ve mahkum etmek veya bir fazîlet değil de bir kusurmuş gibi onları
şerîatçilikle suçlamaya kalkışarak hizmet yollarını tıkamak, görevlerine son vermek, hiç şüphesiz büyük bir
cinayettir. Allah’a ve O’nun Peygamberine savaş açmakdır.

Cihâd

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Allah’a ve Resulü’ne iman eden, sonra hiçbir zaman imânında şüpheye düşmeyen, Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimseler, ancak hakkıyla iman edenlerdir. Samimi olanlar da işte
bunlardır.”*
Hucürat 15
Cihâda denk amele güç yetiremezsiniz
Ebû Hureyre’den... (R.)
Allah’ın Resulü’ne (S.) soruldu:
- Allah yolunda cihad(ın sevabın) a denk olacak (amel) nedir ya Resûlellah?
- Ona güç yetiremezsiniz.
Sahabiler suallerini iki-üç defa daha Allah’ın Resulü’ne arz ettiler. Her bir soruşlarında aynı şekilde “ona
güç yetiremezsiniz” cevabını verdi ve üçüncüsünde şu açıklamayı yaptı:
- Allah yolunda cihad eden kişinin benzeri ancak gündüzleri oruç tutup geceleri Allah’ın âyetlerini okuyarak
namaz kılan, fakat Allah yolunda cihad eden kişi dönünceye kadar da oruca ve namaza hiç mi hiç ara vermeyen
kişidir. (Ancak bu şekilde amel eden kişi mücahidin alacağı sevabı alabilir.)1
Cihad nedir?
Bazı âyetler ve hadîslerde geçen cihad sözcüğü temel haklar ve özgürlükleri fiilî olarak çiğneyen zalimlerle ve
İslâm yurduna saldıran mütecâvizlerle savaşmak ve de İslâm Dîni’nin insanlara tebliğ edilmesine karşı çıkan
silahlı güçlerle gerektiğinde vuruşmaktır. Ancak bu tarif Kur’ân ve Sünnet’te kullanılan cihâd sözcüğünün
anlamlarından yalnızca biridir. Cihad’ın diğer anlamlarını, kaynaklarını da açıklayarak tarifler halinde şöylece
sunabiliriz:
a- Cihad: Allah’ın ve Peygamberi Muhammed’in emirlerine itâat etmektir.
b- Cihad: Nefislerin İslâm Dîni’nin kurallarıyla çatışan arzuları ve eylemlerine karşı mücadele vermektir.
c- Cihad: Kur’ân mesajını, Kur’ân metoduyla sunmaktır.
Cihadla ilgili olarak yaptığımız bu tarifler Sünnet’den ve Kur’ân’dan kaynaklanmaktadır.
aa- Allah’ın Resulü şöyle buyurur:
“Namaza sarıl zira namaz cihadın en üstünüdür.
“Kadının, yaşlının, âcizin ve çocuğun cihadı hac ve umredir.”

“... Ana–baban için çalışarak ve onlara ikram ederek cihad et."
“Halâl rızık için çalışmak cihad’dır.*
Peygamber’imizin bu hadîsleriyle namazı, haccı, umreyi, ana–babanın nafakası için çalışmayı ve helâl
yollardan kazanmak için çaba göstermeyi cihad olarak vasıflandırması, ilâhi emirlere itâat etmenin cihad
olduğunu öğretmektedir.
bb- İkinci tarifimize kaynak olan hadîslerinde Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Düşmanlarınızla cihad ettiğiniz gibi nefsinizin Allah’a isyan vasfındaki arzularıyla da cihad ediniz.”
“(Çünkü) mücahid nefsi(nin ilahi emir ve yasaklarla çatışan arzuları)na karşı cihad verendir..”**
cc- Furkân Sûresinin 52. âyetinde Rabb’imizin Peygamber’imize ve O’nun şahsında biz mü’minlere verdiği şu
emir de üçüncü tarifimizin delilidir:
“Kafirlere (ve onların düzenlerine) uyma.
Onlara karşı Kur’ân(ın itikadî, ictimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî sistemiyle ve Kur’ân’ın öğrettiği aklî ve ilmî
delilleri sunma metoduy)la büyük bir cihad ver.”
Peygamberimizin aşağıda sunacağımız hadîsi de bu tarifi pekiştirmektedir.
“Cihadın en fazîletlisi (insanların haklarını çiğneyen) zalim yöneticilere karşı Hakk’ı haykırmaktır.”*
Şartlara göre Cihad etmek veya inzivaya çekilmekde hayır vardır

Ebu Said El-Hudrî’den.... (R.)
Bir çöl adamı Allah’ın Resulü’ne geldi ve sordu:
- İnsanların hangisi daha hayırlıdır? Ya Resülullah!
O da şu cevabı verdi:
- (Allah’ın rızasına ererek mutlu olmak ve insanları mesut olacakları ilahi düzen’e kavuşturmak için) canı ve
malı ile cihad eden kişi (daha hayırlı) dır. Bir de vadilerinden bir vadiye (çekilerek) Rabbine ibâdet eden ve
zarar vermiş olmamak için insanlardan ayrılarak yalnız yaşayan kişi daha hayırlıdır.2
Zıdların her biri nasıl hayırlı olabilir?
Bu hadîs bizlere iki hayırlı tip sunmaktadır.
Savaşan insan ve ibâdet için vadilerden birine çekilen münzevi insan...
Mantık ve eylem farklılığı ve tezadı içinde olan bu insanların ikisi birden nasıl hayırlı olabilir?
Allah’ın Düzeni İslâm’ı cemiyet hayatına egemen kılmanın mümkün olduğu, yapılan cihadın sonuç verdiği
veya verebileceği toplumlarda en hayırlı amel elbetteki cihâddır. En hayırlı insan da cihad eden mü’mindir.Bir
sonraki hadîsden anlaşılacağı üzere böyle bir ortamda vadilerden birine çekilende hayır yoktur.
Ancak çok yönlü cihadla Hakk’a çağırmanın ve bâtıllardan sakındırmanın etkili olmadığı, verilen mücadelenin
insanları İlâhi Düzen’e yönlendiremediği azgın tağutlar döneminde İslâm’ı yaşama ferdî hayata münhasır
kalacağından, bu gibi dönemlerde insanlar arasından çekilerek kulluğa yönelmek en hayırlı ameldir. Pek tabiki bu
amelin faili de en hayırlı insandır.
Ben cemiyet’ten kopmaya cevaz veren bir dinle gelmedim
Ebû Umame (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’in askeri seferlerinden birine O’nunla beraber çıktık. (Askeri birlik içindeki) bir adam (bir
konaklama sırasında olacak) içinde suyu bulunan bir mağara ile karşılaştı.

Bu mağarada kalıp içindeki sudan yararlanarak ve mağara çevresindeki sebzelerden faydalanarak yaşamayı,
dünyadan el etek çekmeyi tasarladı. Sonra da kendi kendine:
- Allah’ın Elçisine gitsem ve O’na durumu arz etsem... Eğer bana müsaade buyurursa (düşündüğümü) yapar,
izin vermezse vazgeçerim, dedi.
Bu duygularla Allah’ın Resulü’ne geldi de şöyle dedi:
- Ey Allah’ın Peygamberi! Ben içinde bana azık olarak suyu, (çevresinde) sebzeleri olan bir mağaraya
uğradım. Nefsim burada kalmam ve dünyadan el etek çekmem arzusunu bende uyandırdı. (Ne buyurursunuz?)
Allah Resulü (S.) şu cevabı verdi:
- Ben (ağır yükümlülükler getiren ve cemiyetten uzaklaşmaya cevaz veren) Yahudilik ve Hıristiyanlıkla
gönderilmedim.
Ben ancak Allah’ın birliğine dayanan ve yüklediği görevler kolayca uygulanabilir olan bir dînle gönderildim.
Nefsim kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah’a yemîn ederim ki, bir sabah veya bir akşam vakti Allah
yolunda (cihad eder) olmak (sağlayacağı ahiret mükâfatı bakımından) dünyadan ve içindeki (nimetler ve güzellik)
lerden daha hayırlıdır.
Sizden birinizin topluma karışarak (cemâatle namaz kılmak için) safda durması (mağarada yalnız başına)
altmış yıl namaz kılmasından daha hayırlıdır”3

Mücahidlere Cennet’te yüz derece vardır
Ebû Said (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü bir açıklamalarında şu müjdeyi verdi:
- Allah’ı (ibâdet olunacak) Rab, İslâm’ı (emirleri ve yasakları uygulanacak) dîn, Muhammedi (izinden
gidilecek) Peygamber olarak (kabul eden, yürekten inanıp-) benimseyen kişi mutlaka Cennetlik’dir.
Bu müjdenin etkisiyle (sevincinden) hayretler içinde kalan Ebû Said şöylece ricada bulundu:
- (Aman) Ya Resûlellah! Bu müjdeyi bana tekrar et (seniz).
Allah’ın Resulü müjdesini ona tekrar edip, sözlerine şöyle devam buyurdu:
- (Size derecelerinizi artıracak) bir amelin daha (müjdesini vereyim mi?) Allah, bu amel sebebiyle kulunu
Cennet’te yüz derece yükseltir. (Cennette) iki derece arasındaki mesafe ise gökler ile yer arası gibidir.
(Bu ikinci müjde üzerine) Ebu Said sordu:
- Bu sözünü ettiğiniz amel nedir? (Ya Resûlellah!)
- Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihad etmektir”.4
Dini ruhsatları kullanan mümin kınanamaz
Hz. Hasan (R.) anlatıyor:
“(Allah’ın Resulü (S.) hayatta iken peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ve etrafına bir sürü cahil ve zavallı
toplayan) Müseylimetül Kezzab, Allah’ın Resulü’nün ashâbından iki kişiyi (casusları aracılığı ile) yakalar (ve
sorguya çeker.) Onlardan birine sorar:
- Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahadet eder misin?

- Evet (ederim).
- Peki benim Allah’ın elçisi olduğuma şehâdet eder misin?
- Evet (ederim.)
(Müseylimetül-Kezzab cevabıyla kendisinin peygamberliğini tasdik eder görünen bu sahâbiyi serbest bırakır.)
Diğer sahâbîyi çelbeder ve sorar:
- Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet eder misin?
- Evet, (ederim.)
- Benim Allah’ın elçisi olduğuma da şehâdet eder misin?
- Ben çok sağırım. (Söylediğini duymuyorum.)
(Bu cevabı alan) Müseylime sualini üç defa tekrarlar. Fakat bu sahabî her soruşunda “Ben çok sağırım,
duymuyorum” der. Müseylime de boynunu vurarak onu şehid eder. Bu olay Hz. Peygamber’e arz olunur.
Allah’ın Resulü (S.) şöyle buyurur:
- Öldürülen mü’min tam ve güçlü olan imanı ve (imanındaki) doğruluğu üzerinde (âhiret âlemine şehid
olarak) göçtü. Mükafatını da aldı. Ona mübarek olsun.
Diğer mü’mine gelince, o da Allah’ın verdiği ruhsatı kullandı. Bundan ötürü de o sorumlu tutulup
kınanamaz.”5
Kişiyi mazur kılan zorlamanın mahiyeti
Bu hadîs, can vermeyi gerektirmiş olsa da, İslâm Dîni’nin iman esaslarından sapmamanın, ilâhi emir ve
yasakları çiğnememenin yüceliğini açıkladığı gibi, dînî ruhsatları kullanmanın caiz olduğuna da işaret
buyurmaktadır.
Ruhsat meşru mazeretten ötürü veya zorlanmadan dolayı haram kılınanın yapılmasını caiz kılan bir dînî
kolaylıkdır.
Cebir altında ruhsata baş vurulabileceğini açıklayan Nahl Sûresinin 106. âyetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Kalbi îmanla yatışmış olduğu halde inkâra zorlananlar değil de inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden; kalbini
küfre açan (ve onu benimseyen) kimselere Allah’dan bir gazâb ve onlar için büyük bir azab vardır.”
Peygamberimiz de “Gerçekten Allah ümmetimden hata ederek unutarak ve zorlanarak yaptıkları işlerin
sorumluluğunu kaldırmıştır.” buyurarak, ağır baskı altında zorlananı yapmanın ruhsat olarak caiz olduğunu ve
sorumluluk gerektirmeyeceğini açıklamıştır.
İslâm Hukuku’nda “ikrah” meselesi olarak incelenen bu konuya özet olarak şöyle değinebiliriz:
Bir mü’min öldürüleceği veya gözü gibi bir uzvunun sakatlanacağı veya işkence edilerek uzun süre
hapsedileceği tehdidi ile kâfirliğe götürücü bir sözü söylemeye veya içki ve işkence gibi haram bir fiili işlemeye
zorlandığı zaman, tehdit eden kişi veya kurumun söylediklerini yapabileceğine kanaat getirdiğinde, zorlandığı
sözü söylemekle kâfir ve cebrolunduğu işi yapmakla günâhkâr olmaz.
O, İslâm Dînî’nin kendisine verdiği ruhsatı kullanmış olur. Ruhsatları kullanan mü’min hiçbir şekilde
yerilemez. Yerilmek şöyle dursun duruma göre ileri görüşlülükle takdir de olunabilir.
Eni göklerle yer arası Cennet’e hazırlanın

Allah’ın Resulü ve sahâbileri yürüdüler de, Mekkeli putperestleri geçerek Bedir’e vardı (lar). Savaş
başlamadan önce Allah’ın Resulü (sahâbilerini yüreklendirmek için şöyle) buyurdu:
- Eni göklerle yer arası büyüklükte olan Cennet’e girmek için (düşman üzerine atılmak üzere) kalkınız.
(Bu müjdeli görev emrini dinleyen) Umeyr b. Humam’ın ağzından şu sözler döküldü:
- Aman ne hoş, aman ne hoş.
Allah’ın Resûlü sordu:
- Ya Umeyr! Sana bu sözleri söyleten nedir?
- Allah’a yemîn ederim ki ya Resûlellah, başka değil ancak Cennettekilerden olma ümidi (bana bu sözleri
söyletti.)
- Sen Cennetliklerden (olursun inşallah.)
Bu karşılıklı konuşmadan sonra Umeyr torbasından hurmalar çıkardı ve onlardan yemeye başladı. Sonra da
şöyle söylendi:
- Ben hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam bu pek uzun bir hayat olur. Sonra yanındaki hurmaları attı.
Şehid edilinceye kadar (savaştı da) savaştı.6
Cihadın üstünü gerçeği haykırmakdır

Tarık b. Şihab (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü’ne soruldu:
- Hangi (tür) cihâd daha üstündür?
Allah’ın Resulü buyurdu:
- Zalim yönetici (ve yasalar) önünde gerçeği haykırmaktır.”7
Mümin şiiri ile de Cihad eder
İbn-ü Abdülber Allah’ın Resulû’ne sordu:

- Şiir hakkında ne buyurursunuz ya Resûlellah?
- Mü’min kılıcı (silahı) ve de dili-kalemi ile cihad eder.8
Şiir, çirkini ve güzeli olan sözdür
a–Şiir, insan rûhu üzerinde müessir olan güzel sanat dallarından biridir. Ancak İslâm açısından bakıldığında
bu tesir olumlu da olabilir, olumsuz da. Bunun içindir ki Peygamberimiz “Şiir bir sözdür. Güzeli güzel, çirkini de
çirkindir.”* buyurmuştur.
İslâm Dîni bütün güzellikleri benimsediği gibi, sunduğu iman esasları ve ahlâk değerleri ile örtüşen şiiri kabul
ve de teşvik etmiştir.
Yüce Peygamber’imizin bazı şairleri “şeytan” olarak vasıflandırması ve “Kişinin karnının irin –kusmukla
dolu olması, kafasının şiirle dolu olmasından daha hayırlıdır.”** buyurması, genel olarak şiir ve şairi değil,
küfrü, nifakı, zulmü, ırkçılığı, seksi ve gayesizliği konu alan şiir ve şairi red etmek içindir.
Allah’ın Resulü’nün şiirler ve şairler üzerinde yaptığı bu ayrım Kur’ân’a dayanmaktadır. Zira Kur’ân-ı
Kerîm’de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
Şuâra Sûresi Ayet 224-227:
“Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun onları nasıl her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar?
Ve onlar yapmadıkları işi söylerler. Ancak imân edenler, güzel ameller yapanlar, Allah’ı çok çok ananlar ve
kendilerine zulmedildikten sonra düşmanlarına üstün gelmeye çalışanlar böyle değiller. Zulmedenler, yakında
nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bileceklerdir.”
b–Bir sual münasebetiyle Peygamber’imizin şiir hakkındaki görüşlerini “Mü’min silahı ve dili ile cihad eder.”
buyurarak dile getirmesi, şiir gibi güzel sanat dallarıyla cihad yapılması lüzumuna ve de şiirle ancak kültürel
cihad amacı ile meşgul olunması gereğine işaret olsa gerektir.
Şiirin insan rûhu üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. “İslâm Dîni’ni ve kurallarını sözlü ve yazılı olarak
savunmak ve propaganda etmek” olarak tarif edebileceğimiz kültür cihadında, bu etkili söz biçiminden
yararlanmak elbette ki zarûrîdir.
Edebî bir mucize olan Kur’ân’ın sûreleri ve âyetleri indirilirken Peygamberimizin İslâm Dîni’nin savunulması
ve tebliğ edilmesinde şiire yer vermesi, şair sahâbî Hasan b. Sabit’e mescid–i peygamberi de özel bir yer
hazırlatarak kâfir ve münafık şairlerin hücumlarına karşılık verdirmesi ve onun için “Peygamberini savundukça
Allah da vahiy meleği Cibril ile onu güçlendirecektir.” buyurması, kültür cihadında metod olarak şiirden
yararlanılması zaruretine delildir.*
Sonuç olarak deriz ki, siyasi, askeri ve iktisadi savaşlar kadar etkili olan ve hatta mezkur savaşlara kaynak
olan kültür savaşının giderek önemini artırdığı yaşadığımız dönemlerde, müslümanlar Hasan b. Sabit gibi şairleri
yetiştirmeye ve “Sanat İslâm İçindir” ilkesini benimseyecek şairleri desteklemeye özen göstermelidirler.
“Allah bizim mevlâmızdır, sizin mevlânız yoktur” deyiniz
Uhud Harbi’nde putperest Mekke’lilerin kumandanı Ebu Süfyan (çarpışmalar sürerken bir ara sağ olup
olmadıklarını öğrenmek için yüksek sesle):
- Nerede Muhammed, Ebu Bekir ve Ömer? diyerek sorduğunda cevap verilmeyince “anlaşılan bunların hepsi
ölmüşler” dedi. Deyince de Hz. Ömer patladı:

- Yalan söyledin ey Allah’ın düşmanı! Allah senin hakkından gelecekleri yaşattı. Saydıklarının hepsi sağdır.
Bunun üzerine Ebu Süfyan şöyle dedi:
- Bu günkü galibiyetimiz Bedir Günü’ndeki mağlubiyetimizin intikamıdır.
Harblerde galebe ve mağlubiyet çoğu defa birbirini izler.
Siz ölülerinizde işkence izleri bulacaksınız. Ancak iyi bilmenizi isterim ki ben işkence edilmesini emretmedim.
Ne var ki yasaklamadım da.
Ebu Süfyan daha sonra sadece şöylece slogan atarak yürüdü:
- Yücelsin Hubel, yücelsin Hubel!
O’nun bu şekilde slogan atması üzerine Allah’ın Resulü buyurdu:
- O’na karşılık vermeyecek misiniz?
- Ne söyleyelim ya Resûlellah?
- Allah daha yüce ve daha büyüktür elbet, deyiniz.
Müslümanlar bu şekilde karşılık verince Ebu Süfyan bir slogan daha attı:
- Tapılan Uzza bizim putumuzdur. Sizin ise Uzza’nız yoktur.
Allah’ın Resulü yine buyurdu:
- Ona karşılık vermeyecek misiniz?
- Ne söyleyelim ya Resûlellah?
- Allah bizim mevlâmızdır. Sizin ise Mevlânız yoktur, deyiniz.9

Kâfirlerin sloganlarına karşılık verilmelidir
Kafalar ve kalblerde yer tutması için gerek Hak ve gerekse bâtıl inanç sistemleri, mahiyetlerini dile getiren
sloganlara ve sembol ifadelere yer verirler. İslâm’da Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid buna örnek olarak
sunulabilir.
Hadîsimiz harpte ve sulh da bâtılperestlerin, inançlarını formüle eden ve sosyal ilgiyi üzerlerine çekerek
morallerini yükselten sloganlarına karşılık, mü’minlerin de Hakk’ı ifade eden sloganlar üretmeleri lüzumuna ve
toplum gündemine getirmeleri gereğine işaret etmektedir.
“Allah bizim Mevlâmızdır...” şeklindeki slogan, Peygamber’imiz tarafından Muhammed (Kıtal) Suresinin 10.
âyetinden ilham alınarak üretilmiştir. Doğrusunu Allah bilir.
Allah yolunda ölen şehidtir
Ebu Hureyre’den... (R.)
Allah’ın Resulü (S.) (bir sohbeti sırasında sahâbîlere) sordu:
- İçinizden (ölenler arasında) kimleri şehîd olarak kabul ediyorsunuz?
- (Ya Resûlellah!) Ancak Allah yolunda (savaşırken) can veren kişi şehiddir.
- İyi ama bu kabule göre ümmetimin şehidleri pek az olacaktır.
- Peki ya Resûlellah! Şehidler kimlerdir? (Siz açıklayınız.)
- Allah yolunda savaşırken öldürülen şehiddir.
Allah’ın (emirleri ve yasakları ile belirlediği) yolunda (hayatını sürdürürken) ölen kişi şehîdtir.
Veba veya (veba gibi bir salgın hastalığa) yakalanarak ölen kişi şehîdtir.
(Amansız bir) iç hastalığa yakalanıp ölen kişi şehîdtir.
Boğularak (ve çöküntü altında kalarak) ölen kişi şehîdtir.10

Şehidler üç kısımdır
a–Dünya ve Ahiret Şehidi:
İslâm Yurdu’nun içinde veya dışında savaşırken öldürülen, malını müdafaa ederken canına kıyılan veya ırzını
(namusunu ve şahsiyetini oluşturan değerleri) korurken hayatını yitiren kişi dünya ve âhiret şehididir.
Fıkıh kitaplarımızda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde yıkanmaz, kefenlenmez, namazı kılınarak defn
edilir.
b–Âhiret Şehidi:
Ahiret şehidi; dîni, malı ve ırzı uğrunda öldürülmekle beraber, vurulduğu yerde değil de, getirildiği yerde ölen
veya yiyip-içtikten veya bir süre tedavi gördükten vs. sonra ölen şehîdle, boğularak, yanarak salgına uğrayarak vs.
ölen şehiddir.

Bu sınıfa giren şehîd diğer mü’minler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınarak gömülür.
c–Dünya Şehidi:
Bu, aslında münafık (dışı mü’min içi kâfir) olup mü’min olarak bilinen ve Dünya ve Ahiret şehidi şartlarını
taşıdığı için dış görünüşüne göre muamele edilerek yıkanmadan ve kefenlenmeden namazı kılınarak defnedilen
kişidir.
“Sekülaristler Değil Ancak Mü’minler Şehid Olabilir” isimli araştırmamız için bak. “Cuma Mesajları” isimli
kitabımız.
Şehidler Cennet’tedir

Allah’ın Resulü’ne (S.) soruldu:
- (Ya Resûlellah! Kesin olarak) kimler Cennet’tedir?
Şöyle buyurdu:
- Peygamberler Cennet’tedir. Şehidler Cennet’tedir. Buluğa ermeden ölen çocuklar Cennette’dir. Bir de
(câhiliyyet döneminde) diri diri toprağa gömülen kız çocukları Cennet’tedir.11
Şehidlerin kabir hayatı
Allah’ın Resulü şehîdlerin Cennetlik olduğu bildirdiği gibi, kabir hayatlarında nail olacakları armağanları da
bildirmiştir. Aşağıda sunacağımız hadîs bu bildirilere bir örnektir.
İbn-ü Abbas’dan... (R.)
Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
- Uhud Harbi gününde kardeşleriniz şehid edildikleri an Allah (c.c.) onların rûhlarını yeşil kuşların
karınlarına yerleştirdi.*
O kuşlar, cennet nehirlerine süzülürler ve Cennet meyvalarından yerler. Onlar, Allah’ın arşının gölgesindeki
altından kandillerde konaklarlar.
Onlar, (kuşların karınlarındaki görkemli mekanlarında) güzel yemekleri yedikçe, hoş içkileri içtikçe ve neşeyle
dinledikçe (birbirlerine şöyle dediler).
- Ah ne olurdu kardeşlerimiz savaşa isteksiz olmamaları ve harpten kaçmamaları için Allah’ın bize yaptığı
lütufları (verdiği nimetleri) bilselerdi.
Yüce Allah (onlara):
- Sizin bu arzunuzu ben onlara ulaştıracağım, buyurdu. (Al-i İmran Suresinin “169-170” âyetlerini indirdi.)
Anılan âyetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor:
“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma: hayır (onlar) diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar.

Allah’ın lütfuyla kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak arkalarından henüz şehid olup kendilerine
yetişemeyenlere de korku olmadığı, onların da üzüntüye uğramayacakları müjdesiyle sevinmektedirler.”

Gayr-ı Müslimlere ve Materyalistlere Benzemek

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri veliler edinmeyin, (Onları üzerinize hakim
kılmayın, adınıza yetkilendirmeyin!) Kendi aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil mi vermek
istiyorsunuz?”*
Nisa 144.
Gayr-i müslimleri izleyeceksiniz

Ebu Said El-Hudri (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber (bize) şöyle buyurdu:
- Sizler, karış karış, adım adım, sizden önceki toplulukların yolunu izleyeceksiniz. (Onların bâtıl inançlarından
ilham alacak, bu inançlarından kaynaklanan sosyal kurumlarını ve ahlâk dışı yaşayışlarını ölçü edineceksiniz.
Hatta insanın giremeyeceği küçücük) bir keler deliğine girecek olsalar, onların ardından gideceksiniz.
(Hz. Peygamber’in geleceğe ait bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk:
- Ya Resûlellah! (Kendilerine tabi olacağımız bu topluluklar) Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak?
- Başka kimler olabilir ki?
Bir diğer rivayette göre (Allah’ın Resulüne) soruldu:

- Ya Resûlellah! (Kendilerini izleyeceğimiz topluluklar) Farisiler ve Rumlar mı olacak?
- Pek tabîî ki onlar olacak.”1
Gayr-i Müslimlere ve Materyalistlere benzemekten yasaklandık
Karış karış, adım adım bizden önceki topluluklar olan gayr-ı müslimleri izlemek itikadî, içtimaî, iktisadî,
hukuki ve ahlâki yönden, âdet ve kılık-kıyafet bakımından vs. onlara benzemek (teşebbüh) dir.
Başta Yahudiler ve Hristiyanlar olmak üzere İslâm toplumunun dışındaki dîn ve felsefî sistem bağlılarına
benzememek ve benzeşmeyi tevlid edecek sözler, davranışlar ve işlerden sakınmak müslüman olarak
görevimizdir.
Anti İslâm bir cemiyet yapısı içinde ve laik kültür cereyanlarının etkisi altında yaşayan mü’minlerin, bu
benzeme=teşebbüh meselesini iyi kavramaları gerekmektedir.
Bu sebeble aşağıdaki bilgileri vermekte zaruret görüyoruz.
Kur’ân ve Sünnet’in mü’minlere yasakladığı teşebbüh=benzemek; ferd veya cemiyet halinde mü’minlerin arzu
duyarak bâtıl dîn ve ideoloji bağlısı topluluklardan biri veya bir kaçına, onlara ait alamet-i farika (ayırıcı nişan)
vasfındaki hususiyetlerinde benzemektir.
Yasak teşebbühün şartları
Tariften anlaşılacağı üzere yasaklandığımız teşebbüh iki şartı içine almaktadır. Bunlar:
a- Bâtıl dîn ve ideoloji mensubu olan toplumlara isteyerek benzemiş olmak.
b- Bu topluluklardan biri veya bir kaçına onlara ait alâmet-i fârika (ayırıcı nişan) vasfındaki husûsiyetlerinde
benzemiş olmaktır.
Bu iki şartı kısaca açıklayalım.
aa- İslâm Dîni’nde sözler, davranışlar ve işler niyetlere göre değer kazanır veya değer yitirir.
Yüce Peygamber’imiz bir hadîslerinde “Ameller niyetlere göredir. Kişi için niyetinin karşılığı vardır.”*
buyurmuşlardır.
Bu sebeble niyeti olumlu olan kişinin haram kılınan fiiller dışında müteşebbisi ve faili olduğu iş, neticesi
itibariyle olumsuz olsa da kişi günahkâr olmaz. Günahkar olmak bir tarafa, kişi sevab da kazanabilir. Aziz
Peygamber’imizin şu hadîsi bu gerçeği açıklamaktadır.
“Hakim hüküm vermek için ictihad eder de, ictihadında isabet ederse iki ecir alır. İctihadında hata ederse,
bir ecir alır.”**
Ameller niyetlere göre olduğu için insan hata ederek veya unutarak yaptığı işlerle yapmak zorunda bırakıldığı
işlerden ötürü de Allah katında mesul olmaz.
Bu hakîkat Peygamber’imiz tarafından şöylece açıklanmıştır.
“Gerçekten Allah ümmetimden hata ederek, unutarak ve zorlanarak yaptıkları işlerin sorumluluğunu
kaldırmıştır.”***
Hadisler ışığında yaptığımız bu açıklama ve mevzuumuzla alâkalı hadîslerde geçen teşebbüh fiilinin Arap
dilinde taşıdığı özel mânâ haram kılınan teşebbühün arzu edilerek gerçekleştirilen benzeme olduğunu beyan
etmektedir.

Ancak “arzu ederek benzemek” şartı, hakkında Kur’ân veya Sünnet ölçüleri konulmuş benzeme türlerini içine
almaz.
Meselâ; teşebbüh illetinden ötürü emr-i Peygamberî ile bir fiilin yapılması veya yapılmaması emrolunmuşsa
“arzu ederek benzemek” şartı burada geçerli olmaz. Zira niyetin şöyle veya böyle olması helâli haram
kılmayacağı gibi, haramı da helâl kılmaz.
bb- Teşebbühün haram olabilmesi için gerçekleşmesi gereken ikinci şart bâtıl dîn ve ideoloji mensuplarına,
onlara ait alâmet-i fârika vasfındaki hususiyetlerinde benzemektir. Husûsiyet vasfını taşımayan hususlarda
benzeme haram teşebbühe konu olmaz.
Meselâ uyku ve çalışma saatlerinde benzerlik ile ilim ve teknikte kullanılan metotlarda benzerlik haram değil,
mubah olan benzerliklerdir. Çünkü zikrolunan hususlar bâtıl dîn ve ideoloji bağlısı topluluklardan biri veya bir
kaçına ait dînî veya gayr-ı dînî bir hususiyet değildir.
Teşebbühe konu husûsiyetleri tespitte kullanılacak temel ölçü Kur’ân ve Sünnet’dir.
Kur’ân veya Sünnetin bâtıl dîn ve ideoloji mensuplarından biri veya bir kaçına ait olarak gösterdiği
hususîyetler haram teşebbühe mevzu husûsiyetlerdir.
Arzu edilsin veya edilmesin, Kur’ân ve Sünnet’in teşebbühün kapsamına aldığı hususiyetlerde benzemek
haramdır.
Kur’ân veya Sünnet’in açıklamadığı teşebbühe konu husûsiyetler devirden devire artıp eksilebileceği için,
bunların tespitinde kullanılabilecek en doğru ölçü, mü’minlerin çoğunluğunun kanaati ölçüsüdür ki, şöyle ifade
edilebilir:
Sünnetsizlik, özel mason giysisi, haç, marksist sloganlar, kâfirliği bilinenlere övgü gibi görüldüğü veya
işitildiğinde mü’minlerin çoğunluğu tarafından yerli veya yabancı bâtıl dîn ve ideoloji mensubu topluluklardan
biri veya bir kaçına ait olduğu hususunda, kanaat hasıl olan hususiyetler teşebbühe mevzu hususiyetlerdir.
Yukarıda tarifini yaptığımız ve “mekrûh-haram-küfür” nevilerine ayrılan teşebbüh (benzemek), üzülerek ifade
edelim ki İslâm Ülkelerinde tercümesini sunduğumuz hadîste bildirilen boyutlara ulaşmıştır.
Fransa, İtalya ve Almanya gibi bâtıl dîn ve ideoloji bağlısı ülkelerden ithal edilmiş kanunları, materyalist
kökenli mektepleri ve üniversiteleri, faiz, içki ve fuhuş yuvaları ile dolu kasaba ve şehirleri, bâtıl mesajlarla yüklü
gazete ve mecmuaları, radyo ve televizyon programları ve gayr-ı İslâmî kıyafetlerle giyimli insanları ile İslâm
Ülkeleri gayr-ı müslim dünyaya ne ölçüde benzenildiğini örneklendirmektedir.
Bu ne biçim istek?
Ebu Vakid El-Leysi’den... (R.)
Allah’ın Resulü (S.) “Hayber”e doğru (ordusu ile yola) çıktıklarında müşriklerin (bir diğer anlatımla Allah’a
ait özellikleri yaratıklara yamayan putperestlerin) dallarına silahlarını asıp (çevresinde toplanarak tapındıkları)
zat-ı Envat denilen bir ağacın yanından geçtiler.
(Bu ağaçdan çağrışım yapan bazı sahâbîler de şöyle) dediler:
- Ya Resûlellah! (Gördüğünüz gibi müşriklerin kutsal kabul ettikleri veya uğur saydıkları için üzerine
silahlarını asıp etrafını çevirdikleri Zat-ı Envat’ı var.) Onların Zat-ı Envat’ı gibi siz de bizim için bir Zat-ı Envat
belirlerseniz.
Bu talep üzerine Hz. Peygamber (S.) şöyle buyurdu:

- Sübhanellah! Bu ne biçim istek. Bu sözleriniz, kavminin Hz. Musa’ya “Onların ilahları var, onlarınki gibi
sen de bize ilah tayin et.” demelerine benziyor.*
Canım kudreti altında bulunan Allah’a yemîn ederim ki (inançta ve yaşamda), sizden önceki ümmet
topluluklarının yolunu izleyeceksiniz.2
Hz. Musa da bana uymakla emrolunurdu
Hz. Cabir (R.) anlatıyor:
“Hz. Ömer, Allah’ın Resulü’ne (S.) geldiğinde şöylece maruzatta bulundu:
- (Ya Resûlellah!) Biz bir Yahudi’den hoşumuza giden hikâyeler, öğütler dinliyoruz.
Dinlediklerimizin bir kısmını yazmamıza ne buyurursunuz?
Hz. Peygamber cevap olarak şöyle buyurdu:
- Yahudiler ve Hristiyanların dinlerinde şüpheye düş(erek Tevrat ve İncil’i bıraktıkları; hahamları ve
papazlarının uydurduklarına tabi ol)dukları gibi yoksa siz de mi dîninizde şüpheye düştünüz(de Allah’ın Kitabı
Kur’ândan ve Peygamber’inizin sünnetinden başka kaynaklardan bilgi edinmek istiyorsunuz?)
And olsun ki ben size (insanların düzmelerinden ve ağır mükellefiyetlerden) arınmış (yüceliği) apaçık olan
İslâm Dîni’ni getirdim.
Eğer Hz. Musa sağ olsaydı, o da bana uymakla sorumlu olurdu.”3

İslâm dışı kültür ithali küfre varacak bir haramdır
Anlayışımıza göre bu hadîs ve benzerleri, Kur’ân ve Sünnet kültürü içinde şahsiyeti gelişmemiş mü’minlerin
başta gayr-ı müslimler olmak üzere bâtıl dîn ve ideoloji mensubu toplulukların dillerini öğrenmelerini ve onların
kültürleriyle temas kurmalarını sakıncalı kılmaktadır.
Bilindiği gibi kültürel ilişkiler tehlikelidir. Bu sebebledir ki insanlığın müşterek malı olan ilmî ve teknik
gelişmeleri takip edip ithal etmek, diplomatik ilişkileri sürdürmek, iktisadî ilişkiler kurmak ve İslâm’ı tebliğ
etmek gibi belirli gayelerin dışında bâtıl perestlerin dillerini konuşmaya İslâm âlimlerince cevaz verilmemiştir.
Bâtıl perestlerin inançlarımız ve kıymet hükümlerimizle çatışan kanunlar ve eğitim programları alınarak,
felsefi ve edebi eserler tercüme edilerek, sinema ve televizyon filmleri getirtilerek, giyim, mûsiki ve yaşayış
şekilleri benimsenerek kültür ithal edilmesi ise, İslâm dışı inanç ve yaşam kurallarının İslâm’a tercih olunmasıdır
ki, bu tercih haramların en büyüğü ve Tevbe Sûresinin 23. âyetine göre de kâfirliğe götürücü olanıdır.
Yüce Mevlâmız bu mezkûr âyette gerçeği şöyle açıklamaktadır:
“Ey Îman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz bâtıl dîn ve ideoloji bağlısı toplulukların kültürlerini
İslâmi iman ve hayat (kültürün)e tercih edip severlerse, onları veliler (temsil yetkisiyle donanımlı dostlar)
edinemeyin. Sizden kim onları veliler edinir (de kültürlerine kucak açarsa) onlar (nefislerine ve İslâm
toplumuna,) zulmedenlerin ta kendileridir.”

Bilmediğiniz etleri besmele çekip yeyiniz

Hz. Âişe’den... (R.)
Mü’minlerden bir topluluk Allah’ın Resulü’ne (geldiler ve kendilerini şüpheye düşüren hususu şöylece) arz
ettiler:
- (Ya Resûlellah! Ticaretini yapan bazı) insanlar bize et getiriyorlar. Oysa ki biz kesim sırasında Allah’ın
adını andılar mı, yoksa anmadılar mı bilmiyoruz. (Ne yapmamızı emir buyurur musunuz?)
- Siz (aldığınız o) et üzerine (besmele çekerek) Allah’ın adını anınız. Sonra da onu yiyiniz.4
Araştırmakla vazifeliyiz
a- Ölü hayvanların etleri ile Allah’a iman etmeyen maddecilerin ve putperestlerin kestikleri hayvanların
etlerini ve bir de hayvanı keserken bile bile Allah’ın adını anmayan müslüman ve gayr-i müslimlerin kestikleri
hayvanların etlerini yemek haramdır.
b- Biz, gücümüz ölçüsünde hayvanın kim tarafından kesildiğini, dîni esaslara uygun olarak kesilip
kesilmediğini, Allah’ın adının kasden terk edilip edilmediğini araştırırız.
Gerçeği tesbit edemediğimiz durumlarda Allah’ın adını anar; besmele çeker, yeriz.
Allah’a inanmayanların kestiği hayvanlar niçin yenmez
c- Burada bilinmesi gereken bir husus da niçin Allah’a inanmayanlarla Allah’ın adını kasten anmayan kişilerin
kestikleri hayvanın etinin yenilmesinin haram olduğu hususudur.
Bu konu âyetler ve hadîslerde açıklanmamaktadır. Biz Kur’ân’ın ve Sünnet’in bildiklerine tabi oluruz.
Ancak bunun bizce en önemli sebebi şudur:
Hayvan can taşıyan bir varlıktır. Gıdalanmak için de olsa, insan bir canlıyı öldürmek hakkına sahip değildir.
O, ancak Allah adına ve ancak O’nun izni ile kesilebilir.

Maddeci insan Allah’a inanmadığından hayvanı Allah adına kesemeyeceği için, besmeleyi kasden terk eden
müslüman ve gayr-ı müslim de hayvanı Allah adına: O’nun izni ile değil de sırf kendi arzusu ve çıkarı
doğrultusunda keseceği için, kesim zulüm gölgesi altında cana kıymaktır.
Oysaki can almak hakkı Allah’a aittir.
Haram kılınan yöntemle hayvan kesimi suçtur-günahtır. Bu suç nitelikli günaha engel olunmadığı içindir ki bu
şekilde zulüm yoluyla kesilen hayvanların etleri de haram kılınmıştır.
Bilmediğimiz etleri besmele çekerek yiyebilmemizin esprisini de bu izahda bulmak mümkündür. Besmele
çeken kişi hayvanın ancak Allah adına, O’nun izni ile kesilebileceği gerçeğini hatırlayacağı için bizzat kesim
yapmış gibi olacaktır. Etini yiyeceği hayvan Allah’ın adı anılmaksızın kesilmiş olsa bile o, işlenen suçtangünahtan arınmış olacaktır.
Gayr-ı Müslimlerin kaplarını iyice yıkayın

Sahabi Ebu Sa’lebe (R.) Allah’ın Resulü’ne (S.) sordu:
- Ya Resulullah! Biz gayr-ı müslimlerle komşuluk yapıyoruz. Onlar yemek kazanlarında domuz eti
pişiriyorlar, su kaplarıyla da alkollü içkiler içiyorlar. (Bu kazanları ve kapları kullanmak durumunda kaldığımız
zaman) ne yapmalıyız?
Allah’ın Resulü (bu sual vesilesi ile ilk mü’minlere şu) talimatı verdi:
- Sözü edilen kazanlar ve kaplardan başka (kullanılacak mutfak eşyası) bulursanız, onlarda yiyiniz ve içiniz.
Onlardan başkasını bulamazsanız, o kazanları ve kapları su ile iyice yıkayınız ve (onlarda) yiyiniz içiniz.5
Siz bıyıklarınızı kısaltıp sakallarınızı uzatınız
Ebu Umame’den... (R.)
Allah’ın Resulü Medine asıllı müslümanlar olan Ensar’ın sakalları bembeyaz olmuş yaşlı bir grubu ile
karşılaşınca (onlara) şöyle buyurdu:
- Ey Ensar Topluluğu! (Gayr-i müslimlerin yaşlıları sakallarını boyamıyorlar.) Siz kumrala boyayın ve onlara
muhalefet edin.
(Allah’ın Resulü (S.) Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler gibi bâtıl dîn ve ideoloji mensublarına
benzemeyi yasakladığı için biz sahâbîler bu vesile ile) sorduk:
- Ya Resulellah! Gayr-ı müslimler sırval giyiyorlar. İzar giymiyorlar. (Ne buyuruyorsunuz?)
- Sirval giyiniz. İzar da giyiniz. Böylece gayr-ı müslimlere aykırılık içinde olunuz.
- Ya Resulullah! Mest giyiniyor fakat nalın giymiyorlar. (Ne buyuruyorsunuz?)
- Siz mest giyin, nalın da giyin. Onlara muhalefet edin.
- Ya Resulullah! Gayr-ı müslimler sakallarını kısaltıp bıyıklarını uzatıyorlar. (Bizim ne yapmamızı emir
buyurursunuz?)
- Siz bıyıklarınızı kısaltınız, sakalınızı uzatınız. Böylece onlara aykırılık gösteriniz.6
Kılık-kıyafette Gayr-ı Müslimlere benzememeliyiz
a- Allah’ın Resulünün sakal boyamakla ilgili emri yalnız yaşlı sahâbîlere yönelik bir emirdir. Ümmetinin
bütününe yönelik bir emir değildir.
Benzemeden korunabilmeleri için kendilerine saçı sakalı boyama öğüdü verilen saçı sakalı bembeyaz
olmuş yaşlı sahâbîler, yalnız siyaha boyamaktan yasaklanmışlardır. Ne varki düşmana genç görünmek
maksadıyla siyaha boyamaya da ruhsat verilmiştir.
b- Hadisimizde giyilmesi emrolunan sırval’le ilgili daha önce bilgi verilmiştir. Göbekle diz kapaklarını içine
alan sirvalı dış giysi olarak algılasak bile ondan devrimizde giyilen ve tenasül (üreme) organlarını belirtici
nitelikte dar olduğu için giyilmesi sakıncalı olan pantolonu anlamak yanlıştır. Genişçe pantolon
giyilmelidir.
Milli kültürümüzün malı olan şalvar da müslümana has geniş türden bir pantolondur.
c- Gayr-ı Müslimlere onların yapmadıklarını yaparak da benzemekten korunmalıyız. Allah’ın Resûlü bıyık ve
sakalı önceki peygamberler tarafından tebliğ olunmuş, bütün şerîatlerde yer almış bir görev olarak
açıklamış ve mü’minlere bıyık ve sakal bırakmalarını şöylece emir buyurmuştur:

“Bıyıkları iyice kısaltınız ve sakalı uzatınız.”
“Bıyıkları iyice kısaltınız ve sakalı uzatınız. Böylece Yahudilere benzemeyiniz.”
“Putperest-materyalistlere aykırı davranınız. Bıyığı kısaltınız. Sakalı uzatınız.”*
Diğer bütün Peygamberler gibi ve de ömür boyunca sakallı olan Peygamber’imiz, ümmetinin bütün mükellef
erkeklerine “sakal bırakınız” buyurmuştur. O’nun bu emrini bütün sahâbîler tatbik edilmesi zaruri bir emir olarak
değerlendirmişler ve tatbik etmişlerdir.
Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhebi müçtehitleri, Şafii mezhebi fakihlerinin bir kısmı, ayrıca İbn-ü Teymiye ve
İbn-ü Hazm gibi müctehidler, Peygamber’imizin “Bıyığı iyice kısaltınız, sakalı uzatınız.” emrinin sahâbîler gibi
vâcib kılıcı bir emir olduğu görüşünde ittifak buyurmuşlar ve açıkladığımız konu ile ilgili hadîslere dayanarak
içtihadlarıyla sakal kesmenin haram olduğunu açıklamışlardır.**
Bıyık-Sakal erkek fıtratının bir gereğidir. Erkeğin süsü, olgunluğun nişanesidir.
Bıyık-sakal mü’minleri tanıştıran, kaynaştıran , toplumun fert üzerindeki olumlu kontrol ve baskısına vesile
olan bir kılık-kıyafet unsurudur.
Bıyık-Sakal özellikle devrimizde yabancı kültür emperyalizmine bir tür baş kaldırıdır. Mü’minler tarafından
sürdürülmesi gerekli kültür cihadının da bir parçasıdır.*** Hz. Peygamber döneminde putperestlerin de sakal
bıraktıkları doğrudur. Ancak müslümanlar onlar gibi bıyığı uzatıp sakalı kısaltarak değil, bunun zıddını yapmakla
yükümlü kılınmışlardır.
Kur’ân’ın Taha Sûresinin 94. âyetinde Hz. Harûn Peygamberin sakallı olduğuna işaret buyurulmuştur.
Bana Rabbim sakalımı uzatmamı emretti
Allah’ın Resulü (sakallarını tıraş etmiş olup bıyıklarını salıvermiş olan iki Mecusi elçinin bu durumundan ve
onlara nazar etmekten hoşlanmadı ve onlara yönelerek) şöyle buyurdu:
- Yazıklar olsun size! Bu şekilde tıraş olmanızı size kim emretti?
- Efendimiz Kisrâ emretti.
- Bana da Rabbim sakalımı uzatmamı, bıyıklarımı kısaltmamı emretti.7
Adağını yerine getir
Sabit İbn-ü Dehhâk (R.) rivayet ediyor:
“Hz. Peygamber (S.) devrinde bir adam Buvane (yöresin)de bir deve kesmeyi adadı. Hz. Peygamber’e geldi
ve O’na (adağını Buvane’de yerine getirip getiremeyeceğini) sordu.
Allah’ın Resulü (Buvane ile ilgili bilgi almak) için soruşturdu:
- Buvane’de (câhiliyyet devrinde) ibâdet edilen bir put var mıydı?
- Hayır (yoktu Ya Resulullah!).
- Peki orada putperestlerin bayramlarından biri (ile alâkalı şenlikler) yapılır mıydı?
- Hayır, (Yapılmazdı).
Bu cevapları alan Allah’ın Resulü şöylece emir buyurdu:
- Adağını yerine getir. Ancak Allah’a isyana sebeb olan adakla, akrabalık rabıtalarını koparan (adak) ve bir
de insanın güç getiremeyeceği (adak) yerine getirilmez.”8

Bâtıllara ait canlı izler ve hatıralar taşıyan yerler önemsenmemelidir
Tercümesi verilen Buvane hadîsi bizlere:
a- İslâm prensipleri ile çatışıcı bir mantıkla kutsiyet verilmeye çalışılan mekanlara ayrıcalık tanınmaması
gereğini öğretmektedir.
b- Ayrıca; İslâm yurdunda bu yurdun daha önceki sahipleri olan gayr-ı müslim veya materyalist toplulukların
kutsiyet izafe ettikleri yerleri kutsal bilip önemsememek gerektiğini bildirmektedir. Ancak bu gibi yerlerin
bâtıl kültürlerin izlerinin görülüp ibret alınabileceği mekânlar olarak korunmaları lüzûmu açıktır.
Bunlar korunacaktır ki Rabbimizin emri gereği yer yüzünde dolaşıp da Peygamberlerini yalanlayan zalimlerin
âkıbetlerini görebilelim.*
Yahudîlere muhalefet ediniz
Ubade b. Sâmit (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber cenazeye refâkat buyurdukları zaman, cenaze lahde yerleştirilinceye kadar (ayakta durur)
oturmazlardı. (Allah’ın Resulû bir cenazede iken) bir Yahudî bilgini (çıkageldi ve) şöyle dedi:
- Ya Muhammed! Biz de (senin gibi) böylece yaparız. (Cenaze kabre yerleştirilinceye kadar oturmayız)
Bunun üzerine Allah’ın Resulü (S.) oturdu (ve sahâbîlerine şöyle buyurdu:)
- (Siz de oturarak) onlara aykırı davranınız.”9
Hayırlı bayramlar Kurban ve Ramazan bayramlarıdır
Hz. Enes’den... (R.):
Allah’ın Resulü (hicret buyurup) Medine’ye geldi. Medinelilerin eğlenip-kutladıkları (Nîruz ve Mehrican adı
verilen) iki (bayram) günleri vardı.
Allah’ın Resulü (sahâbîlere) sordu:
- Bu iki gün(ün anlamı ve mahiyeti) nedir?
- (Ya Resûlellah! Bunlar bayram günlerimizdi.) Câhiliyyet döneminde biz bu günlerde eğlenirdik.
- Allah sizin için (bayram günleri olarak) bu iki günü onlardan daha hayırlı olan Kurban ve Ramazan
bayramı(nın birinci) günleri ile değiştirdi. (Artık onları değil, Kurban ve Ramazan Bayramını
kutlayacaksınız.)”10
Bâtılperestlerin kutsal günleri, geceleri ve bayramlarını kutlamak haramdır
Hadisimiz, Allah’ın (c.c.) müslümanlar için iki bayram takdir buyurduğunu açıklamakta, gayr-ı müslim,
putperest veya materyalist toplulukların bayramlarının kutlanılmaması gerektiğini de öğretmektedir.

Mesela gayr-ı müslimlerce yılbaşı olarak kutlanan 31 Aralık gecelerini kutlamak, şahıs veya müessese olarak
değerlendirilmesi gerekli bir sene başı olduğu inancıyla, mezkur günde müslümanlar olarak birbirimize hediye
vermek ve almak, ayrıca bâtıl dîn ve ideoloji mensubu ülkelerde kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı gibi belirli
tarihleri bayram olarak tes’id etmek hadîsimize göre yasaktır.
Ancak gayr-ı müslimlerin v.s. kendi bayramlarında verdikleri hediyelerin mü’minler tarafından alınmasında
bir mahzur yoktur. Ne var ki onların kutsal günlerinde kestikleri hayvanların etlerinden yemek sakıncalı
görülmüştür.11

Allah’ın Merhameti Sınırsızdır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“(Ey Muhammed! Kullarıma Benim adıma) bildir: Ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah, bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki
O, “Gafur’dur. Rahim’dir.” Çok affeden ve çok merhamet edendir.”*
Zümer 53.
Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir?
Muaz İbn-ü Cebel (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü (S.) ile aynı deve üzerinde ve gerisinde idim.
Şöyle buyurdu:
- (Ya Muaz!) Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir, biliyor musun?
- Allah ve O’nun Peygamber’i (olan siz) daha iyi bilir(siniz.)
- (Ya Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, emirleri ve yasaklarına göre yaşayarak) O’na ibâdet
etmeleridir. Bir de hiçbir varlığı O’n (un zatına ve hiçbir düzeni de O’nun nizamı olan İslâm)a eş
koşmamalarıdır.
- (Ya Muaz?) İbâdet etmeleri ve ortak koşmamaları halinde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor
musun?
Onların günahlarını bağışlamak ve onlara azâb etmemektir.
Hz. Muaz şöyle diyor: (Bu müjdeyi alınca) sordum:
- Ya Resûlellah! Açıkladığınız bu gerçeği insanlara müjdeleyeyim mi?
- (Ya Muaz!) Bırak onları (derecelerini yükseltecek) ameller yapsınlar.”1
Bırak derecelerini yükseltecek amel etsinler
Hz. Enes İbn-ü Malik rivayet ediyor:
“Allah’ın Resulü (S.) bindiği devesinin üzerinde ve gerisinde bulunan Muaz’a (R.) şöyle buyurdu:
- Ya Muâz!
- Buyurunuz ya Resulullah! Emirleriniz için hazırım.
- Ya Muaz!
- Buyurunuz ya Resûlellah! Emirlerinize amadeyim.

- Ya Muâz!
- Buyurunuz ya Resûlellah! Emirlerinizi bekliyorum.
- (Ya Muâz!) Kalbinden doğrulayarak Allah’dan başka tapınılacak hiçbir ilah olmadığına; yalnız O’nun var
olduğuna ve Muhammed’in de O’nun Peygamber’i olduğuna şehâdet eden insanların hiçbirini Allah Cehenneme
koymayacaktır.
- Ya Resûlellah! Sevinmeleri için insanlara bu müjdeyi vereyim mi?
- Verirsen güvenirler (de amel etmezler. Bırak kendilerini yüksek derecelere erdirecek ameller yapsınlar.)
Hz. Muâz bildiğini açıklamamış olmanın günahına girmemek için, ölümü arefesinde bu gerçeği açıkladı.”2
Allah’ın kullarına merhameti ananın çocuğuna merhametinden daha çoktur
İbn-ü Ömer (R.) rivayet ediyor:
“Askeri seferlerinden birinde biz de Allah’ın Resulü (S.) ile beraberdik.
(Kumandası altındaki ordu ile sefer halinde iken) Allah’ın Resulü bir toplulukla karşılaştı ve onlara:
- Bu topluluk kimlerden oluşmaktadır? sorusunu yöneltti.
- Bizler müslümanız, cevabını verdiler.
Bu sırada yanında çocuğu olan bir kadın ocağında ateş yakıyordu. Ocağın ateşi iyice alevlenince çocuğu ile
(geri) çekildi. Allah’ın Resulü’ne (S.) geldi ve şöylece sormaya başladı:
- Sen Allah’ın Peygamber’i misin?
- Evet (Allah’ın Peygamberiyim).
- Anam babam sana feda olsun. Gerçekten Allah merhamet edicilerin en merhametlisi midir?
- Evet... (en merhametlisidir.)
- Allah’ın kullarına merhameti, ananın çocuğuna merhametinden daha fazla mıdır?
- Evet (daha fazladır).
-İyi ama (Ya Resûlellah!) ana çocuğunu ateşe atmaz; atamaz. (Allah kullarını Cehennem’e nasıl atacak?)
(Kadıncağızın bu sözleri üzerine) Allah’ın Resulü (S.) ağlayarak kapanırcasına yere çöktü.
Bir süre sonra kadına doğru başını kaldırdı ve şöyle buyurdu:
- Allah, (adâleti gereği) kullarından ancak ileri derecede azgın olan, kendisine isyan etmekde alabildiğine
direten ve de “la ilahe illallah”: “Allah’tan başka ibâdet olunacak hiçbir ilâh yoktur,Yalnızca o vardır?”
demekten kaçınan kullarını azâblandıracaktır.”3
Bağışlanacağını ümit eden bağışlanır
Muaz b. Cebel (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü (bir sohbeti sırasında bize şöyle) buyurdu:
- Eğer isterseniz, Kıyamet Günü’nde Allah’ın mü’minlere soracağı ilk soruyu ve mü’minlerin vereceği ilk
cevabı size açıklarım.
(Bu soruya muhatab olan mü’minler olarak) biz de:
- Evet, isteriz ya Resulüllah! dedik.

Şu açıklamayı yaptı:
Allah mü’minlere soracak:
- (Ahiret Yurduna göç ederek) bana kavuşmayı sevdiniz mi? Onlar da “Evet (sevdik) Ey Rabbimiz!”
diyecekler.
(Allah ile mü’min kulları arasındaki diyalog şöyle sürecek.)
- Bana kavuşmayı niçin sevdiniz?
- (Ya Rab!) Affını, bağışlamanı ümid ettik (de mutlu olacağımıza inandık.)
- Siz ki bağışlamamı ümid ettiniz, artık sizi bağışlamam gerekli oldu.4
“Allah seni bağışlamaz” deme
Zamzam El-Yemamî anlatıyor:
“Ebu Hureyre (R.) bana şöyle öğüt verdi:
- Ya Yemamî! Sakın ha hiç bir (mü’min) kişiye (“Allah seni bağışlamaz”, “Allah seni ebediyen Cennet’e
koymaz.”) gibi sözler söyleme.
- Ya Ebâ Hureyre! (Biliyorsun) senin bana söylemememi öğütlediğin (bu sözler)i kızdığı zaman her birimiz
mü’min kardeşine ve arkadaşına söylemektedir.
(Zamzam El-Yemamî anlatımını şöyle sürdürüyor:
Cevabım üzerine) Ebu Hureyre bana:
- (Evet ama) sen sakın ha söyleme, dedi ve şöyle devam etti:
Ben Hz. Peygamber’i şöylece anlatırken bizzat işittim:
- İsrail oğulları içinde kardeş olan iki adam vardı. Biri ibâdete düşkündü. Diğeri de günahlar işleyerek
nefsine zulmeden bir adamdı.
İbâdetli olanı diğerini daima günahlar işlerken görür ve:
- Be adam! (Bu günahları) bırak, derdi.
Günahkâr olan da:
- Benimle Rabbim arasına girme. Sen benim üzerime gözetleyici mi gönderildin? cevabını verirdi.
Âbid kardeş bir gün diğerini büyük olduğuna inandığı bir günahı işlerken gördü ve ona:
- Yazıklar olsun sana! Son ver (artık bu günahlara,) dedi. Diğeri de:
“Benimle Rabbim arasına girme. Sen benim üzerime gözetleyici mi gönderildin?” cevabını verince, ibâdetli
kardeş (kızdı de şöyle) deyiverdi:
- Allah’a yemîn ederim ki Allah seni bağışlamayacak; seni ebediyyen Cennet’e koymayacaktır.
(Aralarında geçen bu olaydan sonra) Allah ölüm meleğini onlara gönderdi de canlarını aldı.
(Muhakeme olunmak üzere) Allah’ın huzurunda birleştiler.
Allah, günahkâr olana:
- Git, rahmetimle Cennet’e gir, buyurdu. Âbid kulu da (şöylece sorguya çekti:)
Sen bilen ve kudretim altında olana güç yetiren mi idin ki:

“Allah seni bağışlamayacak, seni ebediyyen Cennet’e koymayacaktır” dedin. Yüce Allah sonra da
meleklerine emir verdi:
- Götürün bunu Cehennem’e!
Hz. Peygamber (bu olayı anlatıp bitirince şöyle) buyurdu:
- Canım kudret ve tasarrufu altında olan Allah’a yemîn ederim ki, o âbit kul dünyası ve âhiretini helâk eden
söz söyledi.”5
Allah’dan ümit kestirmek Cehennem’e götürür
Bu hadîsden delil getirerek açıktan günah işleyen günahkârların uyarılmaması gerektiğini ileri sürmek bir
hatadır. Amelli mü’minlerin Cehennem’e, amelsizlerin Cennet’e gireceği şeklindeki bir anlayışa kapılmak da
büyük bir yanılgıdır.
Hadisimizin vermek istediği mesaj; Allah’ın bağışlamasından ümit kestirici sözler ve davranışların,
Cehennem’e götürecek kadar büyük bir günah olduğu hakîkatidir.
Kul ne kadar günah işlemiş olursa olsun, onun günahları Allah’ın mağrifeti yanında pek küçük kalır. Bu
sebeble kul Allah’a yönelmekle, af edileceği inancı ve ümidini korumakla yükümlüdür. Af edilmeyecek asıl
büyük günah, Allah’dan ümit kesmektir. Kaldı ki Allah, cezalandırmaya mecbur değildir. Peygamber’imiz şöyle
buyuruyor:
“Allah (yaptığı) amele karşılık kişiye vadettiği sevabı mutlaka verir. (Yaptığı) amele karşılık ceza vereceğini
bildirdiği kişiyi ise, (mutlaka cezalandırmaz.) Dilerse cezalandırır, dilerse cezalandırmaz.”*
Bizler, Peygamber’imizin emirleri çizgisinde ürkütmeksizin ve zorlaştırmaksızın sevdirici ve kolaylaştırıcı bir
üslûpla ikazlarımızı yapacak, Allah’ı sevdirmeye, O’na yönelme duygularını geliştirmeye çalışacağız.
Açıklamamızı bir hadîsle bağlayalım:
“Allah’ı kullarına sevdiriniz ki Allah da sizi sevsin.”**
Niçin güldünüz ya Resulellah?
Hz. Enes’den... (R.)
(Huzurunda bulunduğumuz) bir gün Allah’ın Resulü (S.) güldü. Sonra da (bize şöyle) buyurdu:
- Niçin güldüğümü sormayacak mısınız?
- Niçin güldünüz ya Resûlellah?
- Kıyamet Günü’nde kulun Rabbine karşı (vereceği) mücadeleden ötürü sevinmem (beni güldürdü.)
Kul Rabbine sızlanır da der ki:
- Ey Rabbim! Bana zulmetmeyeceğini va’detmemiş miydin?
- Evet (va’detmiştim.)
- Öyle ise ben yaptığım amellerle ilgili olarak kendi nefsim (ve vücud organlarım)dan başka şâhid kabul
etmem.
- Ey kulum! Benim ve (amellerini tespit ve tescil eden) yazıcı yüce meleklerin şâhidliği kafi değil mi?
Kul istediğini tekrarlar (da öylesine ısrar eder ki, dayatır da dayatır.)
Bunun üzerine ağzına mühür vurulur. Organları yaptıklarını söyler.

(Tutumu sebebiyle çıkmaza giren kul kendi organlarına döner de şöylece) çıkışır:
- İlahi rahmetten uzak olasıcalar! İlahi azaba uğrayasıcalar. Ben de kalkmış Rabbime karşı sizin için
mücadele veriyordum. (Yapacağınız bu muydu?)6
Bağışlayacak Rabbi olduğunu bildiği için kulumu affettim
Ebû Hüreyre’den... (R.)
Allah’ın Resulü (Allah’ın bildirdiğini bildirerek şöyle) buyurdu:
- Bir kul günah işledi, sonra da:
- Allah’ım! Ben günah işledim. Günahımı bağışla, duâsında bulundu.
Allah da şöyle buyurdu:
- Kulum günah işledi. Fakat kendisinin günahını bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. Ben
kulumu bağışladım.
Kul sonra bir günah daha işledi. (İşledi ama;)
- Allahım! Ben günah işledim. Günahımı bağışla, diyerek (affını diledi.) (Kul affını dileyince) Allah Zülcelal:
- Kulum (günah işledi, Fakat) günahını bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. Ben kulumu
affettim, buyurdu.
Bu kul sonra bir günah daha yaptı. (Yaptı ama akabinde;)
- Allahım! Ben günah işledim. Günahımı bağışla, dedi (de bağışlanması için yalvardı.)
(Kul yalvarınca) şanı yüce olan Allah:
- Kulum (günah işledi Fakat) günahını bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. Ben kulumun
(günahlarını) giderdim, buyurdu.
(Kul bu ya!) Tekrar bir günah işledi. (Günahı tekrarladı ama mağrifet kılınmasını da istedi de:)
- Allah’ım! Ben günah işledim. Günahımı bağışla, (şeklinde) yakardı.
(Af’edici olan ve af etmeyi seven) Allah (C.C.) (bu defasında şöyle) buyurdu:
- Kulum (günah işledi. Fakat) kendisini bağışlayacak Rabbi olduğunu bildi de affıma yapıştı. (Ey
Meleklerim!) Sizi şahid tutuyorum. Ben kulumu affettim. Dilediğini yapsın.
(O kulluğunu bildikçe ben de ona rahmet ve mağfiretimle muamele edeceğim.)7
Tevbesini bozsa da kul Mevlâsına yönelecektir
Yüz yirmi dört bin peygamberin tebliğ ettiği ilahi yasaların özü, insanın Yaradanın emirleri ve yasakları
çerçevesinde yaşamakla görevli bir kul olduğunu bilmesi, affını dilemesi, Cehennem’den korunmasını ve
Cennet’e konulmasını yürekten istemesidir.
İnsan bu gerçeği idrak eder, Allah’a yönelerek bağışlanmasını diler de, Mevlâ şanına uygun düşecek
lütuflarını yağdırmaz mı?
Bu bölümdeki on numaralı hadîsde açıklanan emrolunduğumuz “Nasûh” üzere tevbe, yapılan günahı hemen
bırakmak ve bir daha yapmamak ise de, kişinin tevbe ettiği günahlarını tekrar yapması halini ve bunun devamını
haşa, Mevlâ ile istihza şeklindeki değerlendirmeler yanlıştır ve yanıltıcıdır.

Kul yanılır, tevbesi ardından tekrar günah işler ve bu yanılgısını sürdürürse, yönelecek başka bir merci daha
var mıdır ki Rabbine dönmesin!
Kaldı ki işlenen günahların ezikliği duyularak yapılacak tevbelerin, sonunda günah yollarını kapatacağı da bir
hakîkattir.
Allah, kıyamet günü’nde müminlerin arasını bulacakdır
Hz. Enes’den... (R.)
Hz. Peygamber (bizimle beraber) otururlarken birden dişleri görülürcesine güldüğünü gördük.
Ömer İbn-ül Hattab sordu:
- Anam babam sana feda olsun ya Resûlellah! Sizi böylesine güldüren nedir?
Allah’ın Resulü (S.):
- Şanı büyük olan kuvvet ve yücelik sahibi Allah’ın huzurunda ümmetimden dizleri üzerine çökmüş iki
mü’min(in durumu beni güldürdü, buyurdu ve Rabbi ile bu iki kul arasındaki diyaloğu açıkladı:)
Bunlardan biri şöyle der:
- Ya Rab! Bu mü’min kardeşimden hakkımı al.
- Mü’min kardeşinin hakkını ver.
- Ey Rabbim! Onun hakkını ödeyecek hiç sevabım kalmadı.
- Ya Rab! O halde benim günahlarımdan yüklensin.
(Hadisimizi rivayet eden Hz. Enes şöyle diyor: bu bölümü anlatırken) Hz. Peygamber’in gözleri yaşla doldu
da:
- Kıyamet Günü; İnsanların, günahlarını yüklenecek kişilere muhtaç olduğu bu gün, pek azim bir gündür,
buyurdu ve şöyle devam etti:
Allah zülcelal hakkını taleb eden kula:
- Başını kaldır ve Cennet’lere bak, buyurur.
O başını kaldırır (bakar. Gördüklerinin sevinci içinde) soruverir:
- Ey Rabbim! Gümüşten şehirler, incilerle süslü altından köşkler görüyorum. (Bu şehirler ve köşkler) hangi
Peygamberin, hangi yakınlık sırrına ermiş kulun, hangi şehidindir?
- Bu gördüklerin bedelini verenindir.
- Allah’ım! Onların bedelini kim verebilir?
- (Ey kulum!) Sen verebilirsin.
- Nasıl (verebilirim) ya Rabb?
- Hakkını kardeşine bağışla(makla verebili)rsin.
- Ben onu bağışladım. Bağışladım ya Rab!
...Ve sanı yüce olan Allah bağışlayana emir buyurur:
- Mü’min kardeşinin elinden tut ve (beraberce) Cennet’e girin.
Hz. Peygamber (sevinç gülüşüne sebeb olan bu olayı anlattıktan sonra) şu öğüdü verdi:

- Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan sakının. Aranızdaki ihtilâfları (giderin. Uzlaşın ve) uzlaştırın.
Zira Allah da Kıyamet Günü’nde mü’minlerin arasını bulacaktır.8
Haklara tecavüz günahına af var mıdır?
“Zulüm” bölümünde geçen hadîslerden fert ve cemiyet haklarına tecavüzün nasıl Âhiret iflasına
sürükleyeceğini ve nasıl Cehennem’e düşüreceğini öğrenmiştik.
Bu hadîsimiz, üzerindeki kul hakları ödemek imkânını bulamamış inançlı ve amelli kulların iflastan ve
azâbdan korunabileceği müjdesini vermektedir.
Evet, Allah âdildir. Kıyamet Günü’nde hak sahiblerine haklarını verdirecektir. Ancak O, ödeyecek amelleri
kalmamış kulları adına bu hakları rahmetiyle ödeyecek lütfü sınırsız, keremi sonsuz bir Rab’dir.
Kim ne diyebilir ki, kullar O’nun, Cehennem O’nun, Cennet de O’nundur!
Hadisimiz, ihtilaflı kişileri ve kurumları uzlaştırma görevini de bizlere yüklemektedir.
Kalbinde ümit ve korku olan kul mutlu olur
Hz. Enes’den... (R.)
Ensar’dan bir sahabî hastalandı.
Allah’ın Resulü (S.) onu ziyarete gitti. Fakat onunla pazarda karşılaştılar. Ona selâm verdi ve ona:
- Ey Fülan! Nasılsın? dedi, hatır sordu.
Adamcağız şu karşılığı verdi:
- Ya Resûlellah! Çok iyiyim. Allah’ın rahmetini umuyor, günahlarımdan ötürü de korkuyorum.
(Bu cevabı alan) Allah’ın Resulü (asırlarca sonra gelen biz mü’minlere de huzur ve Âhiret güvencesi veren şu
mübarek sözleri) söyler:
- Bu dünyada kalbinde Allah’a karşı ümit ve korku birleşen her bir kula Allah (âhirette) ümid ettiğini mutlaka
verir ve onu korktuğundan mutlaka emin kılar.9
Allah’ın bildiği günahları kullardan saklamalıdır
Ne derece günahkâr olursa olsun bağışlanmasını dileyen kulun bağışlanabileceğine inanmak; Allah’dan ümit
kesmemek, kulluk vazîfemizdir. Ayrıca bağışlanmayı engelleyici davranışlardan sakınmak da görevimizdir.
Günahların bağışlanmasını önleyici bir davranış türü de, Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayalım, diyerek
yapılan günahı açığa vurmaktır.
Peygamber’imiz bu gerçeği şöyle açıklıyor:
“Ümmetimden günahlarını açığa vuranların dışındakiler bağışlanır.
(Onların günahlarının bağışlanmasını engelleyen) deliliklerinden biri (de şudur.)
Kişi gece bir günah iş yapar. Allah da (yalnız kendisinin bildiği) bu günahı örter. Nevar ki günahkâr kul
ertesi sabah kalkar (da sohbet ettiği bir dostuna):
- Ey filanca! Dün akşam şöyle şöyle yap(arak öyle bir gece geçir)dim (ki görmeliydin.) der. Böylece Rabbi
günahını örtmüş olarak gecesini geçirmiş iken, sabahleyin Allah’ın günahı üzerine çektiği örtüyü kaldırarak
günahını açığa vurur (da kendisine adâlet uygulanıp ceza görmesine sebeb olur.)”*

Emrolunduğumuz nasûh tevbesi nedir ya Resulellah?
Ubey b. Ka’b (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü’ne (S.) sordum:
- Nasûh üzere tevbe (nedir ya Resulellah)
Şu cevabı verdi:
- Senden zuhur eder etmez günahına pişmanlık (duyar) ve bu pişmanlıkla hemencecik günahından ötürü
Allah’dan bağışlanmanı diler ve o günahı bir daha asla yapmazsın.”10
Nasûh üzere tevbe, günahları sevablara dönüştürür
Hz. Übey b. Kâ’b’ın bu suali sormasının sebebi, Tahrim Suresinin sekizinci âyetinde Rabb’imizin Nasûh
üzere tevbe etmemizi emir buyurmuş olmasıdır:
“Ey Îman Edenler! Allah’a nasûh üzere; yürekten tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve
Allah’ın, Peygamberi ve onunla beraber iman edenleri zillete düşürmeyeceği Gün’de sizi altlarından ırmaklar
akan Cennet’lere sokar. (O gün) onların nûru önlerinden ve yanlarından uzanır-gider ve onlar şöyle duâ
ederler:
Rabbimiz, nûrumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin.”
Asıl olan böylesine bir tevbe edebilmektir. Böylesine tevbe ise yalnız günahları bağışlatmaz. İşlenen günahları
da sevablara dönüştürür.
Rabbimiz bu lütfünü Furkan sûresinin yetmişinci âyetinde şöylece müjdelemektedir:
“Ancak tevbe edip inanan ve faydalı işler yapanların Allah kötülüklerini iyiliklere dönüştürecektir. Allah çok
bağışlayan çok esirgeyendir.”
Yapmadık günah bırakmamış kişi de affolunur
Hz. Mekhul rivâyet ediyor:
“Kaşları gözleri üzerine çökmüş, ihtiyar bir adam Hz. Peygamber’e geldi ve (kendi öz nefsini kastederek)
şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Küçük-büyük bırakmamış, bütün günahları bizzat işlemiş olup, hataları bütün insanlara
taksim edilse, onları helâk edebilecek olan vefasız ve isyankâr bir adam için Allah katında kabul olunacak tevbe
var mıdır?
Allah’ın Resulü (bu adamın kendi öz nefsini kastettiğini sezinleyerek şöyle) buyurdu:
- Sen İslâm Dînî’ne imân ettin mi?
- (Ben mi ya Resûlellah?)
Ben Allah’tan başka kendisine ibâdet olunacak ilah olmadığına, O’nun birliğine, Muhammed’in O’nun kulu
ve Peygamberi olduğuna şehâdet ederim.
- Allah (dilerse) seni bu halin üzere affeder, günahlarını da sevablara dönüştürür.
- (İyi ama) ya Resûlellah! (Allah’a karşı gösterdiğim bunca vefasızlıklarım (ve yaptığım) bunca isyanlarım...
(bunları da mı Allah affeder?)

- Evet, (Kulluk sınırlarından taşan) vefasızlıklarını ve (aşan) günahlarını da Allah affeder.
Allah’ın Resulünün dilinden müjdeyi alan, ümidi artan adamcağız “Allahü Ekber, Allahü Ekber” deyip tekbir
getirerek, “La ilahe illallah, La ilahe illallah” deyip Kelime-i Tevhide çekerek Hz. Peygamber’in huzurundan
ayrıldı.”11
Dinden çıkan için af var mı?
İbn-ü Abbas (R) rivayet ediyor:
“Ensar’dan bir adam vardı. Müslüman oldu. Sonra da İslâm Dîni’nden çıktı. Putperestlere iltihak etti.
Bir süre sonra da yaptıklarına çok pişman oldu. Kavmine haber saldı.
- Allah’ın Resulü’ne (S.) benim için sorunuz, tevbe edebilir miyim?
Kavmi de Allah’ın Resulü’ne geldi ve:
- Filanca gerçekten pişman oldu. Kendisi için tevbe var mıdır (hususunu) sizden sormanızı istedi, dediler.
Bu olay üzerine şu âyetler indi:
Al-i İmran 86-89:
“Îman ettikten, Peygamber (Muhammed) in hak olduğunu gördükten ve kendilerine apaçık belgeler geldikten
sonra inkâr eden bir topluluğa Allah nasıl yol gösterir? Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.
İşte onların cezası; Allah’ın meleklerin ve bütün insanların lâneti onlar üzerindedir.
O (lânet)in içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azâb hafifletilmeyecek ve onlara asla (rahmet nazarıyla)
bakılmayacaktır.
Ancak ondan sonra tevbe edip uslananlar başka. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.”
Hz. Peygamber o zata haber gönderdi. O da (haberi alınca) yeniden müslüman oldu.”12

Allah’ın mağfireti kulların günahlarından çoktur

Câbir İbn-ü Abdullah (R.) rivayet ediyor:
“Bir mü’min Allah’ın Resulü’ne (S.) geldi (ve O’nun huzurunda günahlarına esef ederek) iki-üç defa,
- Vah günahlar(ıma, eyvah suçlarıma!) şeklinde sızlandı.
Allah’ın Resulü ona şöyle “duâ et” buyurdu:
- “Allah’ım! Senin mağfiretin benim günahlarımı içine alacak şekilde pek çok geniştir. Senin merhametine
olan ümidim (hayırlı olduğuna inanarak yaptığım) amellerime güvenimden çok fazladır.”
Adamcağız bu duâyı yaptı.
Hz. Peygamber ona (bu duâyı) tekrarla, buyurdu. Adamcağız tekrarladı.
Hz. Peygamber (yine, bu duâyı) tekrarla buyurdu. Adamcağız (üçüncü defa) tekrarladı. (Tekrarlayınca da)
Hz. Peygamber ona (ve onun şahsında günahlarına üzülen ve bu duâyı yapacak olan her bir mü’mine şu) müjdeyi
verdi:
- Kalk bakalım. Günahların şüphesiz bağışlanmıştır.”13
Ümidimiz çok çok olmalıdır
Allah’ın rahmetini günahkârlara nedense çok gören bazı insanlar vardır ki, üç defa af dilemekle günâhlar nasıl
bağışlanabilir, şeklinde itiraz bile edebilirler.
Ama bağışlayacak Mevlâ olduktan, müjdeyi de O’nun şanlı elçisi verdikten sonra, bize düşen görev susmak ve
sunacağımız şu hadîse ümitle bağlanmak değil midir?
“Allah (c.c.) (kullarını şöylece) müjdeliyor: Günahları bağışlayıcı güce sahip olduğumu bilen kulu
bağışlarım. Bana ortak koşmadıkça diğer günahlarını önemsemem.”*
Kâfir niçin âhirette mükâfat alamaz?
Allah’ın Resulü’ne (S.) Abdullah İbn-ü Cud’an (isimli adamdan) soruldu:
- (Ya Resûlellah!) Abdullah İbn-i Cud’an misafirleri ağırlayan, köleleri-esirleri hürriyetine kavuşturan ve
yedirip içiren bir adamdı.
Yaptığı bu iyi ameller (âhireti için) ona bir fayda sağlayacak mıdır?
- Hayır, (fayda sağlamayacaktır.) Çünkü o, (yaşadığı) zaman süresince bir gün olsun:
“Allahım! Kıyamet Günü’nde benim günahlarımı bağışla.” diyerek (Allah’a) yalvarmadı.14
Edison gibi de olsa her kâfir Cehennemlikdir
Ashab- ı Kiram’ın öğrenmek maksadıyla sorduğu bu gibi sualleri devrimizin inancı zayıf, ameli kısır yarı
aydın tipleri cehâletlerini belgelercesine sormaktadırlar. Örneğin “elektiriğin kâşifi Edison Cennet’te girmeyecek
midir?” demektedirler.

Evet, eğer Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği buyruklar çizgisinde Allah’a imân etmemiş ve “Rabbim, beni
bağışla!” diyerek yalvarmamışsa, Abdullah b. Cudân gibi Edison ve benzerleri de insanlara yaptıkları
hizmetlerden ötürü Âhiret hayatında fayda göremeyeceklerdir. Cennete girememek şöyle dursun, Cehennem’e
yuvarlanacaklardır.
Aşağıda sunacağımız Ebu Tâlib ile ilgili hadîsten delil getiren bazı İslâm bilginlerine göre, iyilikler sahibi
olan kâfirler diğer kâfirlere nazaran daha hafif bir şekilde azâblandırılacaklardır.
Peygamber’imizin açıklamasına göre mü’minler de kâfirler de yaptıkları iyiliklerin karşılığını dünyada
görürler. Edison da maddî imkânlara ve üne kavuşarak yaptığı hizmetlerin bedelini almıştır.
İnançsız ve duâsız her insan gibi Edison ve benzerlerinin Cehennem’e gireceği inancını taşıyan mü’minleri
bağnazlıkla suçlayanlar, bütün varlıkları yaratan, özellikle eşyada elektrik gücünü ve iletkenlerini halkeden,
güneş ve ayla yer küremizi aydınlatan Allah tanımayan ve Ona kulluk şuuru ile yalvarmayan Edisonu ve
benzerlerini nasıl mazur görmektedirler.
Bu gibiler, insanlara hizmet veren kişilerin işleyecekleri maddî ve manevî cinayetlerin dünyada cezasız
kalmasına taraftar mıdırlar ki âhiret cezasını makûl bulmamaktadırlar?
Kâfirin iyilikleri azabını hafifletir

Amcası Abbas Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! Amcan Ebu Talib seni korur ve sana yardım ederdi. Ona bir faydan oldu mu? (Olacak mı?)
O da şöyle buyurdu:
- Evet (ona faydam oldu.) O şimdi Azab ateşinin ortasına yakın bir yerdedir. Eğer ben olmasaydım, azab
ateşinin en alt tabakasında olurdu.15

Allah İçin Sevmek

Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir?

Hz. Ebû Zer (R.) anlatıyor:
“(Topluluk halinde bulunuyor iken) Allah’ın Resulü yanımıza çıka- geldi ve sordu:
- Allah’ın en çok sevdiği ameller hangileridir, biliyor musunuz?
(Öğretmek amacını taşıyan bu soruya söz alan bir sahâbî,) “Namaz ve zekâtdır. Diğer bir sözcü (sahabî) de
“Cihad”dır cevabını verdi. Allah’ın Resulü ise şöyle buyurdu:
- Allah’ın en çok sevdiği ameller, Allah için sevmek ve Allah için nefret duymaktır.”1
Sevgi ve nefret, imânla irtibatlıdır
Allah için sevmenin ve nefret duymanın namaz, zekât ve cihâtdan daha üstün ameller olmasının sebebi ne
olabilir?
Hadisimizin çağrışım yaptırdığı bu suali şöylece cevaplandırabiliriz:
Sevgi ve nefret namaz, zekât ve cihad gibi yalnız imânın gereği olup, imânı kuvvetlendiren ameller değildir.
Bunlar doğrudan doğruya imânla rabıtalı amellerdir. İmân ise amelden üstündür.
Sevgi ve nefretin kaynağı kalpdir. Duyulmaları da fiili bir atılımı gerektirmez. Böyle iken Allah’ın sevdiğini
bildirdiği meselâ takva sahibi, mütevekkil, sabırlı ve adâletli kulları sevmemek, amel yetersizliği ile açıklanamaz.
Ancak imanın kalpde kökleşmemiş olması ile izâh edilebilir. Hele hele Allah’ın sevmediğini bildirdiği, örneğin
kâfirlere, zalimlere, kendini beğenenlere ve fesad çıkaranlara nefret duymamak ve üstelik onları sevmek imanla
çatışan bir durumdur.
Evet sevgi ve nefret imanla rabıtalı olduğu içindir ki Peygamber’imiz “Bir topluluğu sevdiği halde onların
yaşantısına ayak uyduramayan kişi hakkında ne buyuruyorsunuz?” şeklinde bir sual soran sahâbiye “Kişi
sevdikleri ile beraberdir.” cevabını vermiştir.
Rabbimiz de, MâideSûresinin elli birinci âyetinde, kişinin sevdiği ve dost edindiği topluluğun bir parçası
olduğunu açıklamıştır:

“Ey iman edenler! Yahudîleri ve Hrsitiyanları sizi temsil edebilir ve adınıza tasarrufta bulunabilir
velîler/dostlar edinmeyin! Onlar birbirlerinin velîsidirler. Sizden kim onları velî edinirse o onlardandır. Şüphesiz
Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.”
Burada, sevginin kaynağı olması gereken din, Allah için de olsa nefreti büyük bir amel olarak nasıl
öğütleyebilir, şeklinde bir görüş ileri sürebilir.
Ancak iyice bilinmelidir ki, dînîn öğütlediği nefret, sevgiden kaynaklanan bir nefrettir. Meselâ İslâm’da kâfire
nefret maddeciliğinden ötürü, zalime nefret de zulmünden dolayıdır. Verdiğimiz bu örnekler üzerinde iyice
düşünüldüğünde materyalizme ve zulme nefretin insanlığa sevgi olacağı hususu kavranılabilecek bir hakîkattır.
Peygamberlerin gıpta edeceği mükafatlar birbirlerini Allah için sevenlere
verilecekdir
Hz. Ömer (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü (S.) şöyle buyurdu:
- Allah’ın kullarından öyle insanlar vardır ki, onlar peygamberler ve şehîdlerden olmadıkları halde, Kıyamet
Günü’nde Allah katındaki yüksek derecelerinden ötürü Peygamberler ve şehidler bile onlara imrenirler.
- Ya Resûlellah! Onların kimler olduğunu bize bildirir misiniz?
- Onlar, aralarında bir kan bağı ve alıp-sattıkları bir mal (rabıtası) olmadığı halde yalnız Allah’ın rızası için
birbirlerini seven mü’minlerdir. Allah’a yemîn ederim ki onların yüzleri nûr(larından ötürü pırıl pırıl) dır ve
onlar nûr (dan yaratılan tahtlar) üzerindedirler. (Kıyamet Günü’nün dehşet verici korkuları ve elemleri
içerisinde) insanlar korktukları zaman onlar korkmayacaklardır. İnsanlar üzülürken de onlar
kederlenmeyeceklerdir. “Çok iyi biliniz ki; Allah dostlarına; evet onlara korku yoktur. Onlar mahzun da
olmayacaklardır.”2

Ancak Allah için sevmek
Akrabalık rabıtası ve çıkar duygusu, insanların davranışlarını etkileyen iki önemli unsurdur.
Bu ve benzeri unsurların etkisi olmaksızın yalnız ve yalnız Allah için sevmek ve bu sevgiyi sürdürebilmek
şüphesiz pek büyük bir ameldir.
Böylesine yüce bir amele, hadîsimizde açıklanan güvencenin verilmesi ve bildirilen mükâfatın ihsân olunması,
elbette uğrunda sevişilen Mevlâ’mızdan beklenebilecek bir lütuftur. O’na hamd ederiz.
Sevdiğine sevdiğini bildir
Hz. Enes (R.) den...
Çevresinde bir sahâbi topluluğu bulunuyorken mü’minlerden biri Allah’ın Resulü’ne uğradı. (Selâm verdi ve
ayrıldı.)

Hz. Peygamber’in huzurundaki sahâbilerden biri (uğrayıp-ayrılan kişi hakkında şöyle) dedi:
- Ben bu adamı Allah için seviyorum.
Hz. Peygamber sordu:
- (Sevdiğini) ona bildirdin mi?
- Hayır, bildirmedim (ya Resûlellah!).
- Öyleyse kalk git de ona bildir.
Adamcağız sevdiğini söylediği kişiye kalkıp gitti ve ona sevdiğini bildirdi. (Kendisine sevildiği bildirilen kişi
de şöyle) duâ etti.
- Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Bu sahabî dönüp-gelince Hz. Peygamber ona (bildiripbildirmediğini) sordu. O da aldığı cevapla birlikte durumu arz edince Hz. Peygamber şu müjdeyi verdi:
- Sen sevdiklerinle berabersin, senin için (Allah için sevmede) ümit ettiğin sevab vardır.3
Sevdiğini bildirmek, sevgi doğuran amellerdendir
Allah’ın öğretmesiyle kalpler üzerinde müessir olacak amelleri bilen Peygamber’imiz, selâm vermek,
hediyeleşmek, nefsimiz için sevdiğimizi diğer insanlar için de sevmek gibi sevgi vesileleri olan amellere bizleri
teşvik etmiş, sevginin bildirilmesi hususunu da tavsiye buyurmuştur.
Hadisimiz imânları, güzel amelleri ve topluma hizmetleri sebebiyle sevmekle mükellef olduğumuz mü’minlere
sevgimizi bildirme görevini bizlere yüklerken, sevgisini açığa vuran kişi için de örneği sunulan türden duâ
etmenizi öğretmektedir.
Allah katında değerin var mı?
Câbir İbn-ü Abdullah (R.) anlatıyor:
“(Bizler bir arada bulunuyorken) Allah’ın Resulü (S.) aramıza katıldı ve (bizi şöylece) irşad buyurdu:
- Ey insanlar! Allah’ın gezici melekleri vardır. Onlar (zikirleri ile) Allah’ı yüceltirler ve yer yüzündeki zikir
meclislerinde konaklayıp otururlar. (Aman sizler de gerekeni yapıp) Cennet bahçelerinden gıdalanmaya bakın.
Sahâbiler sordular:
- Cennet bahçeleri nerededir ya Resûlellah?
- (Cennet bahçeleri) zikir meclisleridir.
(Zaman ayırarak ve fırsatları değerlendirerek) sabah-akşam Allah’ı zikre (den meclislere) gidiniz. Dilleriniz ve
kalblerinizle O’nu zikrediniz.
Allah katındaki yerini bilmeyi arzu eden kişi, kendi (öz hayatı)nda Allah’ın (emirleri ve yasaklarının) tuttuğu
yere baksın.
Zira Allah, kendisine değer verdiği ölçüde kuluna değer verir.”4
Allah’ın buyruklarına verdiğin değere bak
Hadisimiz bize kendimizi tanıtacak en güvenilir ölçüyü vermektedir:
Bu ölçü, hadîsimizde “Allah katındaki yerini bilmeyi arzu eden kişi, kendi öz hayatında Allah’ın yasalarının
tuttuğu yere baksın.” şeklinde ifadelendirilen ölçüdür.

Bu ölçü ortada iken artık “Kalbim temizdir; kulunu Allah bilir” tarzındaki ifadeler yersiz, iddialar da
geçersizdir. Çünkü emirleri ve yasaklarını uygulamayan insanlara Allah’ın değer vermeyeceğini Peygamber’imiz
açıklamaktadır.

İhlas Yüceltir Riya Alçaltır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“(Ey Peygamber!) de ki: Ben de sizin gibi bir insanım; Tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana
vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine (yaptığı) ibâdette hiç
kimseyi ortak etmesin.”*
Kehf 110.
Özürlü müminler kafaları ve kalpleri ile eylem ve sevap birliği içindedirler
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü (S.) Tebük Gazvesinden dönerken, Medine’ye yaklaştıklarında (çevresindeki sahâbîlere
şöyle) buyurdu:
- Medine’de öyle mü’minler vardır ki; sizler yürüdükçe ve (çetin) vâdileri aştıkça onlar da sizinle
beraberdirler; sevab almada size ortakdırlar.
Sahâbîler (hayrete düşerek) sordular:
- Ya Resûlellah! Onlar Medine’de dururlarken mi (bizimle beraberdirler, sevabta bize ortakdırlar?)
- (Evet) onlar Medine’de bulunurlarken... Çünkü özürleri onları sizinle çıkmaktan alıkoymuştur.”1
İslâm yücelsin gayesiyle savaşan Allah yolundadır

Ebu Müsel-Eş’ariden... (R.)

Çölde yaşayan mü’minlerden biri Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöyle sordu:
- (Ya Resûlellah!) Bir adam var, ün yaparak anılmak için savaşıyor, (bir diğeri) ganimet elde etmek için harb
ediyor, (bir başkası da) yiğitliğinin görülmesi için vuruşuyor.
Allah yolunda (cihâd yapmakta olan) kimdir, hangisidir?
Hz. Peygamber (bu suâli şöyle) cevaplandırdı:
- Allah’ın (hayat nizamı olarak gönderdiği) Dînî en yüksek olsun (da hâkimiyetini kursun) gayesiyle savaşan
kişi; ancak bu kişi, Allah yolunda (cihâd da) dır.2
Allah ancak rızası için yapılanı kabul eder
Ebu Ümametül-Bâhili (R.) anlatıyor:
“Adamın biri Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve şöyle dedi:
- Ya Resûlellah! Ganimete konmak, şan kazanmak için savaşan kişi hakkındaki görüşünüz nedir? Ona sevab
var mıdır?
- Ona sevab yoktur.
Adam sualini üç defa tekrarladı. Allah’ın Resûlü her defasında, -ona sevab yoktur- cevabını verdi ve sonra da
şöyle buyurdu:
- Şüphesiz Allah amellerin ancak katıksız olanını, rızası taleb olunarak yapılanı kabul eder.”3
İhlas nedir ve nasıl kazanılır?
Allah (c.c.) bizim doğrudan doğruya yüceler yücesi zatına karşı yaptığımız ibâdetlere; emirleri ve yasakları
doğrultusunda fertlere ve topluma karşı yaptığımız amellere muhtaç değildir.
Bu sebeble Rabbimiz, yüklediği kulluk görevlerinin kendi rızası için yapılıp yapılmadığına bakar. “Ancak
emirleri ve yasaklarına verdiği değer kadar kuluna kıymet verir.”
Bu gerçeği Peygamber’imiz şöyle açıklıyor:
“Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize bakar.”
“Çünkü sözler, işler ve davranışlarınız ancak niyetlere göre değer kazanır veya değer yitirir.”
Rabb’inizin ve Peygamber’imizin emri olan ihlâsı kazanmanın şartı; amellerimizi Allah rızası için yapmak ve
yalnızken yaptığımız şekilde insanlar arasında ifa etmek, insanlar arasında yaptığımız güzellikte yalnızken de
tatbik etmektir. Ölçü budur.
Peygamber’imiz müşahhas bir örnek üzerinde bu ölçüyü şöyle açıklıyor:
“Bir kul, insanlar arasında namaz kıldığında güzelce kılar, sonra yalnız kaldığında da aynı derecede itinalı
ve huşû ile kılarsa Allah zülcelâl şöyle buyurur:
- İşte bu kul, benim gerçek ihlaslı kulumdur.”
Amellerimizi ibâdetlere dönüştüren ihlâs, ibâdetlerimizin Allah katında kabulüne sebeb olacak biricik âmildir.
Bu gerçeği açıklayan hadîslerinde Peygamber’imiz şöyle buyuruyor:
“Kıyamet Günü’nde insanların amelleri mühürlü dosyalarla Allah’ın huzuruna sunulur.
Allah zülcelâl (hakkında hüküm verdiği kulla ilgili olarak vazîfeli meleklerine) emir buyurur:

- Şu, şu amelleri karalayıp atınız. Ancak diğerlerini kabul edip mükâfat işlemi yapınız.
Melekler (hayrete düşerek şöyle) derler:
- Ya Rabbi! Biz bu kuldan ancak hayırlı ameller gördük.
Rabbimiz de şöyle buyurur!
- Onun (hayır gibi görülen bu) amelleri gerçekten benim rızam için değildi. (Mükâfat ve ceza vereceğim) bu
Yüce Gün’de ancak ve ancak benim rızam için yapılan amelleri kabul edeceğim.”
Amellerimiz için yegâne değer ölçüsü ihlâs olduğundan yapılan az amel de insan için sebeb- i saâdet olur.
Nitekim Peygamber’imiz şöyle buyurmuşlardır:
“Amellerin en fazîletlisi az da olsa devamlı olarak yapılanıdır.”
“İhlâslı ol. Az amel de sana yeter.”
Yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yalnız Allah rızası için değil de mal kazanmak, mevki
edinmek, insanların övgüsünü sağlamak ve şehevî emellere ulaşmak gibi gayelerle yapılan ameller çok çok da
olsa önemsizdir. Kulluk nişanesi olmaktan uzaktır. Ömür sermayesinin kaybıdır.
Allah’ın rızasına yönelik olmayan ameller sonuçsuz kalacağı gibi, bu bölümde yer alan hadîslerden de
öğrenileceği üzere Allah’ın azabına da uğratacaktır.*
Övülme dünyada iken verilen müjdedir

Sahâbî Ebu Zer (R.) Allah’ın Resulünden şöyle rivâyet ediyor:
“Allah’ın Resûlüne sordum:
- Ya Resûlellah! Allah’ın rızasına ermek için ihlâsla yaptığı amellerinden ötürü insanların kendisini sevdiği
(ve övdüğü) kişi hakkında ne buyurursunuz?
- Toplumda mü’min fertler arasında yaygınlaşan böylesine bir sevgi ve övgü (ihlaslı söz, iş ve
davranışlarından dolayı Rabbinden büyük mükâfatlar alacağına dâir âhirete göçmeden) önce mü’mine verilen
müjdedir.”4

Mü’minler ancak Allah’ın sevdiğini sever ve överler

Kişi, yaptıklarını ancak ve ancak Allah’ın rızasına ermek maksadıyla yaparsa Allah (c.c.) onu sever. Allah
sevince de göklerde melekler, yeryüzünde ise hakiki mü’minler onu severler. Pek tabîidir ki mü’minler sevdikleri
mü’minden de övgü ile söz ederler.
Gerçek mü’minler yer yüzünde Allah’ın şâhidleri olduğu için onların sevgisi ve övgüsü de sezinleyen gönüller
ve gören gözler için o mü’min hakkında Âhiret’inin mutlu olacağına dair bir müjdedir.
Kişinin ihlaslı amellerinin bilinmesinden hoşnut olması sevbını artırır

Ebu Hüreyre’den... (R.)
Bir mü’min Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! Ben (Allah için) bir iş yapıyorum, fakat sonradan çevremdeki insanlar tarafından bu amelim
öğreniliyor (ve övülüyor. Bu da) benim hoşuma gidiyor. (Ne buyurursunuz?)
- Bu durumda senin için gizli(ce yapılan bir hayırlı amelin) sevabı ile açık (tan yapılan bir güzel amelin)
sevabı olmak üzere iki türlü sevab vardır.5
Niyet asıldır
Kişinin Allah’ın beğenisini kazanmak için yaptığı fakat insanlara duyurma amacını gütmediği amellerinin
çeşitli vesilelerle insanlar tarafından duyurulması sonucu övülmesinden hoşnut olması tabiî bir durumdur. Bunun
riya ile bir ilgisi yoktur. Çünkü riya, Allah’ın rızasının kazanılacağı amellerin insanların takdirini elde etmek için
yapılmasıdır.
Bu kişi amelini gizlice yapmasından dolayı bir birim sevab alacağı gibi, ameli iradesi dışında ortaya çıktığı ve
insanlara olumlu bir örnek teşkil ettiği için de bir birim sevab alacaktır.
Yüzünüze karşı övmekle boynunu vurdun
Abdullah İbn-ü Ebu Bekre (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü bir kişiyi diğerini överken işitti. (İşitince de öven adama şöyle) dedi:
- Yazıklar olsun sana. (Yüzüne karşı) övmekle arkadaşının boynunu vurdun.
Allah’ın Resûlü (S.) çevresine dönerek (sözlerine şöylece devam buyurdu:)
- Sizden biriniz bir dostunu; bir arkadaşını övmek lüzumunu duyuyorsa, “Ben onun şöyle şöyle fazîletleri olan
bir kişi olduğunu zannediyorum” desin.

Hiçbir kimseyi Allah’a karşı temize çıkarmasın.”6
Yüze karşı övgü niçin yasaklandı
Hadisimizden öğrenileceği üzere yüze karşı övgü Peygamber’imiz tarafından yasaklanmıştır. Zira bu nevi
övgü, öven ve övülen açısından bazı sakıncalar doğurabilir.
a- Öven, övdüğü kişinin gerçek niyeti ve amacını bilemez. Bu sebeble övgü yanıltıcı ve zarar verici bir
güvenin doğmasına vesile olabilir. Ayrıca lâyık olanı övgü, giderek lâyık olmayanları övgüye;
dalkavukluğa götürebilir. Dalkavukluk ise İslâmi şahsiyeti aşağılatan bir düşüklüktür.
Dalkavukluğun kınanması gerektiğini bildirmek için olacak ki, Peygamber’imiz yüze karşı öven
“Dalkavukların yüzüne toprak saçınız.”, buyurmuşlardır.*
b- Övülen kişi, övgü sebebiyle kendisini büyük, çevresini küçük görebilir. Buna dîn dilinde Kibir denir.
Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kişinin cezasını çekmeksizin Cennet’e giremeyeceğini ise
Peygamber’imiz açıklamıştır.**
Mü’mini Cehennem’e sürükleyecek böyle bir duruma düşürmek ise onun mânevi hayatına kıymaktır.
Peygamber’imiz “Gerçek mü’min yüzüne karşı övüldüğünde kalbinde imânı artar”*** buyurmuşlarsa da
yine Peygamber’imizin uyarılarına dayanarak değindiğimiz yukarıdaki mânevi tehlike karşısında ihtiyat
üzere bulunmak lâzımdır.
Sonuç olarak deriz ki mü’min gereksiz olarak övgüye baş vurmamalıdır. Ancak kişi hakkında sorulduğunda
gerçeği dile getirmek için övgü zarûrî olabilir. Ayrıca teselli veya teşvik için de övgü bir çare olarak görülebilir.
Bu gibi durumlarda övmeli, ama Peygamber’imizin emri gereğince “Ben bu kişinin şöyle şöyle fazîletleri
olduğunu ümit ediyorum.” şeklinde medihde bulunmalıdır.
Riya küçük şirkdir

Mahmûd İbn-ü Lebîd’den... (R.)
Allah Resulü (S.) şöyle buyurdu:

- Sizin için korktuklarımın en korku verici olanı küçük şirktir.
Sahâbîler sordular:
- Küçük şirk nedir ya Resûlellah?
- O, riyadır.7
Riya niçin küçük şirkdir?
“Şirk” bölümünde açıklandığı üzere günâhların en büyüğü ve ebedî Cehennemliklerden kılacak olanı şirkdir.
Allah’ın rızasını kazanmak amacı güdülmesi gereken sözleri, davranışları ve işleri insanların beğenisini
kazanmak için yapmak olarak tarif olunabilecek riyanın hadîsimizde küçük şirk olarak değerlendirilmesi, riyada
yaradılanı Yaradan’a eş değerde veya daha üstün olarak görmek gibi şirke dönük bir duygunun bulunması
sebebiyledir.
Allah, şirkin her bir nevinden bizleri muhafaza buyursun.
Tıhâme dağları gibi güzel ameller yok olup gidecektir
Hz. Sevban (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Kıyamet Günü’nde ümmetimden Tıhâme dağlarının benzerleri (büyüklükte) güzel amellerle gelecek pırıl
pırıl topluluklar biliyorum. Ne var ki Allah onların güzel amellerini saçılmış toz zerreleri haline getirir.
Hz. Sevban sorar:
- Ya Resûlellah! Biz bilmeyerek onlardan olmamamız için onları bize vasıflandırıp - açıklasanız.
- İyice biliniz ki; onlar sizin renginizi taşıyan mü’min kardeşlerinizdir. Sizin aldığınız gibi onlar da gece
(ibâdetlerin) den nasib alırlar.
Ne var ki onlar Allah’ın haram (kıldığı iş)lerle baş başa yapayalnız kaldıkları zaman o haramları yapar
durur topluluklardır.”8
Cehennem’in hüzün vadisinden Allah’a sığınınız
Ebû Hûreyre (R.) anlatıyor:
“Bir sohbetlerinde Allah’ın Resûlü (S.) şu öğüdü verdi:
- Cübbül-Hazen’den Allah’a sığınınız.
Ashâb’ı Kirâm sordular:
- Ya Resûllûllah, Cübbü’l-Hazen nedir?
- O, Cehennem’in bir vadisidir ki, Cehennem (görevlileri bile,) günde yüz defa O’ndan Allah’a sığınırlar.
- Ya Resûlellah! Oraya kimler girecektir?
- (Bu elem ve azab çukuru, Kur’ânı Hz. Muhammed’e gönderen Allah’ı ve O’nun rızasını unutup da
insanların beğenisini kazanmak için) Kur’ân okuyan (ve Kur’ân’a uygun) amellerini de insanların ilgisini çekip
takdirlerini kazanmak için yapan riyakâr insanlar için hazırlatıldı. (Çok iyi biliniz ki insanların beğenisini
kazanmak için) Kur’ân’ı okuyanlar (ve onunla amel eden kişiler) içinde Allah’ın hiç mi hiç sevmedikleri de
(çıkar sağlamak ve görev kapmak için) yönetici kadroların çevresine doluşanlardır.”9

İbâdetler ve Musîbetler Günahları Giderir

Allah’ın Kitabından:
“Îman edip salih ameller işleyenlerin, yaptıkları kötülükleri elbette affedeceğiz ve onları işledikleri
amellerden daha güzeliyle mükâfatlandıracağız.”*
Ankebut 7.
Güzel ameller hataları giderir
Ka’b b. Amr El-Ensari (R.) başından geçen olayı şöyle anlatıyor:
“(Pazarda hurma satıyordum.) Benden para ile hurma satın almak için (tezgahıma) bir kadın geldi. (Kadından
hoşlandım.) O’na, evimde bundan daha güzel (hurmalar) var, dedim.
(Benimle beraber geldi ve) eve girdi.Bende ona yaklaştım (ancak cinsi ilişkide bulunmaksızın) onu öpüpokşadım.
(Sonra da yaptığıma çok pişman oldum.) Hz. Ömer b.Hattab’a gelerek (durumumu arz ettim,ne yapmam
gerektiğini) sordum.Bana:
- Allah’dan kork, hatanı gizle, hiçbir kişiye de açıklama,dedi.
(Fakat içim içime sığmıyor, yaptığım hatanın ezikliği rûhumu tedirgin ediyordu.) Dayanamadım.
Bu sebeble Hz.Peygamber’e geldim ve hatamı arz ettim.Bana:
- Allah yolunda gazaya çıkan bir mü’minin (geride bıraktığı) ailesine bunu yapabildin mi? buyurdu.
(Allah’ın Resulü’nün (S.) ızdırabımı daha da arttıran bu yerici sözlerine muhatap olunca;) Cehennemliklerden
olduğumu sandım da o ana kadar müslüman olmasaydım şeklinde temennide bulundum.
Allah’ın Resulü(S.) bir süre sükut buyurdu. Bu sırada vahiy meleği Cibril (Hud Suresinin şu anlamdaki 114.
âyetiyle) geldi:
“Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindi vakitlerinde) gecenin de yakın saatlerinde (sabah akşam ve yatsı)
dosdoğru namaz kıl. Zira (başta beş vakit namaz olmak üzere) güzellikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu iyi
düşünenlere bir öğüttür.”
Hz. Ka’b anlatımını şöyle sürdürüyor:
“Hz. Peygamber’in huzuruna geldim. Bana bu âyeti okudu.
(Bu âyetin başımdan geçen ve Resûlellah‘a arz etmiş olduğum olay sebebiyle indirildiğini öğrenen) bir sahâbî
sordu:
- Ya Resûlellah! Bu âyetin hükmü bu kardeşe mi hasdır, yoksa bütün mü’minleri içine almakta mıdır?
- Bütün mü’minlere şamildir.”1

Güzel amellerin günahları gidereceğine Kur’ân’dan ve Sünnet’ten deliller
Hadisimizde geçen olay ve bu olay vesilesi ile Rabbimiz tarafından indirilen Hûd Suresinin yüz on dördüncü
âyeti, başta namaz olmak üzere güzel amellerin hatalara keffaret olup günahları gidereceğini açıklamaktadır.
Konumuza daha bir açıklık getiren Ankebut Suresinin yedinci âyetinde de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Îman eden ve güzel ameller yapanların hatalarını; günahlarını örteceğiz ve onları yaptıklarının en güzeliyle
mükâfatlandıracağız.”
“Namaz, Allah’ı zikir, duâ, oruç, sadaka, Mü’minlere sevgi, insanları mutlu etme ve akrabaya sıla “gibi güzel
amellerin yapılan hataların günahlarını gidereceğini Peygamber’imiz de bir çok hadîslerinde bizlere açıklamıştır.
Bu açıklamalardan bazılarını bereketlenmek için sunalım.
Allah’ın Resulü (S) şöyle buyuruyor:
*“Her kim benim aldığım gibi güzelce abdestini alır sonra da öğle namazını kılarsa, sabah namazı ile öğle
namazı arasındaki günahları affedilir.
İkindi namazını kıldığında öğle ile ikindi arasındaki, akşam namazını kıldığında, ikindi ile akşam namazı
arasındaki, yatsıyı kıldığında akşamla yatsı arasındaki, sabahı kıldığında da yatsı ile sabah namazı arasındaki
günahları affolunur.”
*“(Büyük Günahlar işlenmedikçe) Cumalar iki cuma arasındaki, Ramazanlar da iki ramazan arasındaki (kul
hakları dışındaki küçük) günahlara keffârettir.”
*”Allah mü’min kardeşine sevgi ile bakanı affeder.”
*”Hataları affettirici amellerden biri de mü’min kardeşini sevindirmendir.”
*”Peygamber’imiz Fıtra sadakasını oruçlunun faydasız işleri ve cinsel içerikli sözlerinin kirlerini temizlesin
ve fakirlere yiyecek sağlasın diye görev kıldı.”
*”Kim bir mü’minin (maddî ve ma’nevi) sıkıntılarının neden olduğu bir üzüntüsünü giderirse Allah da
Kıyamet Günü’nde onun (hatalarının sebeb olacağı) bir sıkıntısını giderir...”)*
Büyük günahlardan kaçınmak da günahları eritir
Örneklerini verdiğimiz güzel ameller hataların keffâreti (örtücüsü, gidericisi) olup günahları bağışlatacağı
gibi, Allah’ın tabîî ve teşrii hakimiyetine ortak koşmak, adam öldürmek, faiz yemek, içki içmek, ana- babaya asi
olmak, sihir yapmak, kâfirleri, münafıkları ve ahlâksızları sevmek ve desteklemek gibi büyük günahlardan şuurla
kaçınmak da hatalara keffâret olur.
Rabbimiz bu engin lütfunu da şöylece müjdeliyor:
“Eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan (inançla) sakınırsanız günahlarınızı bağışlar ve sizi şerefli bir
mevkie (Cennet’e) sokarız.”**
Hatanın ardından hemen bir güzel amel yap

Hz. Muaz İbn-ü Cebel (R.) Allah’ın Resulü’ne (S.) ricada bulundu:
- Bana öğüt verseniz ya Resulellah!
O da şöyle buyurdu:
- Bir hata işlediğin zaman, hemen ardından onun (cinsinden fakat zıddı olan) bir güzel amel yap ki onun
günahını gidersin.
Hatanı gizli olarak yaptınsa güzel amelini de gizli yap. Açıktan yaptınsa güzel amelini de açıkça yapıver.2
Güzel amel hatanın cinsinden fakat zıddı olmalıdır
Bu hadîsimiz bizlere hatalarımızı örtecek özel ameller yapmamızı ve bu güzel amellerin de hatalarımızın
cinsinden olmasına özen göstermemizi öğütlemektedir. Mesela;
a- Yaptığımız hata haksızca alınmış bir kararsa, yapmamız gereken affettirici güzel amel alınacak yeni ve âdil
bir karar olmalıdır.
b- Hata, insanları bâtıla ve zarara sürükleyen ilmi bir hata ise, güzel amel de o hatanın tashihi (düzeltmesi)
olmalıdır.
c- Hata, bir kalbin kırılması ise, güzel amel o kalbin kazanılması olmalıdır.
d- Hata bir insanın hakkını zimmete geçirmek ise, güzel amel o hakkın itirafı, iadesi ve tazmini olmalıdır.
Hadisimiz ayrıca yaptığımız hata gizli ise yapacağımız güzel amelin gizli, açıktan yapılmış ise güzel amelin de
aleni olması lüzumunu bildirmektedir.
Konuşmalar sırasında hatalara kefaret olacak dua

Allah’ın Resulü oturup-konuştuğu, sohbet ettiği yerden ayrılmak için kalkmak istediği zaman şöyle duâ eder
(erek Allah’dan bağışlanmasını diler)di:
- Allah’ım! Sen bütün eksikliklerden berisin; tüm yüceliklerle vasıflısın. Hamd sanadır. Senden başka (ibâdet
olunacak, emirleri ve yasaklarına uyulacak) hiçbir ilâh olmadığına şahâdet eder, senden bağışlanmamı taleb
eder, sana yönelirim.
(Allah’ın Resulü’nün yaptığı bu duâyı ilk defa dinleyenlerden) bir mü’min sordu:
- Ya Resûlellah! Siz daha önce yapmadığınız bir duâyı yaptınız. (Biz de böyle mi duâ edelim?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (Evet böyle duâ edin. Zira) bu duâ oturup-konuştuğunuz yerde konuşmalarınızdan ötürü oluşan (boş söz,
kahkaha, gıybet gibi) hataları/günahları giderir.3

Saffat sûresinin son üç ayetini oku
Peygamber’imiz günahlara keffâret olmanın yanı sıra sevab almaya vesile olacak duâyı öğretmek için de şöyle
buyurmuştur:
- Tam bir ölçüyle ölçerek sevab almayı arzulayan kişi bulunduğu meclisten ayrılmak istediği zaman Saffat
Sûresinin son üç âyetini okusun:
“Sübhane Rabbike Rabbil-İzzeti Amma Yesıfûn ve Selâmün Alel Mürselin vel-Hamdu lillahi Rabbil-Alemin.”
Anlamı:
“Yücelik-kuvvet-galebe sahibi Rab olan Rabbin onların eksik vasıflamalarından beridir. Tüm yüceliklerle
vasıflıdır.
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Peygamberlere selâm olsun.”
Olumsuz hasletler olumlu zıdları ile giderilir
Harisetü b. Numan (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resulü (S.) şöyle buyurdu:
- Uğursuzluk inancı, hased ve kötü zan bana imân edenlerde görülebilecek olan olumsuz hasletlerdir.
(İlki bâtıl bir inançdır. Diğerleri de ahlâk dışı davranışlardır.
Bu açıklamayı dinleyen) bir sahâbî sordu:
- Ya Resûlellah! Bu olumsuz hasletleri, bunlarla vasıflı kişiden ne giderebilir?
Allah’ın Resûlü bu suâli şöyle cevaplandırdı:
(Bir sözün, işin ve davranışın veya bir olayın) uğursuz olduğuna inanır gibi olduğun zaman (onu
önemsemeksizin) yürü; gerekeni yap.
Hased ettiğin zaman Allah’dan (nefsin ve hased ettiğin kişi için) af dile.

Kötü bir zanda bulunduğun zaman, (o zann gereğince) bir işlemde bulunma.”4

Hataların keffâreti nasıl bilinir?
İki numaralı hadîsden hatalarımıza keffâret olması için hataların cinsinden güzel ameller yapılması gerektiğini
öğrendik. Ne var ki yapılması gereken güzel amel bazen bilinmeyebilir. Bu durumda Peygamber’imizin öğrettiği
ve O’nun yolunu izleyen İslâm bilginlerinin tavsiye ettiği amelleri yapacağız.
İşte bu hadîsimiz bizlere üç hatayı ve bu hatalara keffâret olup günahlarını giderecek üç güzel ameli
öğretmektedir.
Kırdığın kaba kabla, döktüğün yemeğe yemekle karşılık ver
Hz. Aişe (R.) anlatıyor:
“Ben (kumam) Safiye gibi (güzel) yemek pişiren hiçbir kişi görmedim. (Bir gün) Allah’ın Resûlü’ne bir kap
yemek gönderdi. Ne var ki ben kıskançlığımı yenip nefsime hâkim olamadım da kabı (yere çalıp) kırdım.
(Allah’ın Resûlü’nün yüz hatlarından öfkelendiğini sezince de pişmanlığımı dile getirmek için) sordum:
- Ya Resûlellah! Yaptığım bu hatanın keffâreti nedir?
Şöyle buyurdu:
- (Kırdığın) kabın benzeri bir kap (döktüğün) yemeğin benzeri bir yemek vermendir.”5
Kuma kıskançlığı fıtrî midir?
Hadisimizin iki ana mesajını şöylece açıklayabiliriz:
a- Kişi yaptığı hatayı giderecek ameli geciktirmeksizin öğrenmeli ve uygulamalıdır.
b- Yaratılışı gereği her bir kadının kumasını kıskanması da gayet tabiîdir. Ne var ki çok güçlü bir iman, köklü
bir İslâmî kültür ve yaşlılığın sağlayacağı olgunluk, kıskançlığın duygu planından eylem alanına çıkmasını
engelleyebilir.
Hz. Aişe gibi mübarek bir validemizde zaman zaman kıskançlık izlerinin görülmesi ve Peygamber’imizin de
bu tür kıskançlık tezahürlerini yasaklayıcı bir şiddet göstermemesi yukarıda değinilen gerçeğin kanıtıdır.
İslâm Dînî’nde taaddüd- i zevcat (birden fazla kadınla evlenebilme) ruhsatının verilmesi kuma kıskançlığının,
mesela alınan lâik kültüre bağlı olduğunu, fıtrî olmadığı göstermez. İlk İslâm Toplumu’nun insanları olan,
imânları ve bilgileri yanı sıra kıskançlıkları ile de bilinen Hz. Aişe validemiz gibi kadınların mevcudiyeti
görüşümüze delildir.
Kaldı ki aşağıda sunacağımız hadîs konumuza tam bir açıklık getirmektedir:
“Şüphesiz Allah kıskançlığı kadınlar, cihâdı da erkekler için takdir buyurdu. Mükâfatını (Allah’dan)
alacağına inanarak kıskançlığını bastırmak için sabreden kadına şehîd sevabı vardır.”*

Uğradığın musîbet günahının cezasıdır
Hz. Ali (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resulü’nün (S.) yaşadığı dönemde, Medine yollarından birinde yürüyen bir sahâbî karşılaştığı bir
kadına bakar, kadın da ona bakar.
Şeytan da kalplerine birbirlerinden hoşlanarak bakıştıkları duygusunu verir. Adamcağız kadına bakarak bir
bostan duvarının hizasında yürürken ansızın önüne çıkan duvara çarpar, burun kemiği kırılır (ve kan akmaya
başlar.) Fakat adamcağız kendi kendine:
- Allah’a yemîn ederim ki Hz. Peygamber’e gidip durumu arz edinceye kadar akan kanları silip
yıkamayacağım, der ve Hz. Peygamber’e gelerek başından geçen olayı anlatır.
Allah’ın Resûlü (S.) bu zata şöyle buyurur:
- Uğradığın kaza yaptığın günahın cezasıdır.”6
Musîbet, kulluk denemesi gereği de gelebilir
Bu hadîs bizlere uğradığımız kazaların ve kuşatıldığımız musîbetlerin günahlarımızdan kaynaklanabileceğini
öğretmektedir. Ancak düşman anarşi korkusu, fakirlik, hastalık, iflas ve ölüm gibi bunaltıcı, çile çektirici ve
üzücü olaylar, günahlarımızdan kaynaklanabileceği gibi kusurumuz olmaksızın kulluk denemesi gereği de
gelebilir. Bu hakîkati, Bakara Sûresinin yüz elli beşinci âyetinde Rabbimiz şöylece açıklamaktadır:
“Andolsun sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme (ve benzerleri) ile deneriz.
(Bu kulluk denemelerine) sabredenleri müjdele.”
Gerçek, yukarıda açıkladığımız şekilde olduğu için, bize düşen görev başımıza gelen felâketleri
günâhlarımızdan bilmek, diğer mü’minlerin uğradığı musîbetlerin ise daha çok kulluk denemesi gereği geldiğine
inanmaktır.
Yorgunluk, hastalık ve maişet sıkıntısı günahlara keffaret olucu cezalardır
Nisâ Sûresi’nin “... Kim kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o kendisine Allah’dan başka ne bir yar ne de bir
yardımcı bulamaz” anlamındaki 112. âyeti Hz. Peygamber’e vahy olunduğu zaman Hz. Ebû Bekir (R.) şöyle
söylemekten kendini alamadı.
- (Ya Resûlellah!) Yaptığımız her kötü amel’den ötürü cezalanacağımızı (bildiren ve mesuliyetimizi artıran)
bu âyetin indirilişinden sonra nasıl kurtulacağız bilemiyorum?
- Ya Ebu Bekir! Allah seni bağışlasın.
Sen hasta olmaz mısın? Yorulmaz mısın? Geçim darlığı çekmez misin?
- Elbette ya Resûlellah!
- İşte bu(nların her biri yaptığınız kötü amellere karşılık) uğradığınız cezalardandır. 7

Allah’ı Zikir

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Sabah akşam yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle Rabbini içinden zikret. Gafillerden
olma!”*
Araf 205.
Amellerinizin en hayırlısı Allah’ı zikretmektir
Ebüd- Derda’dan... (R.)
Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
Size (yaptığınız) amellerinizden en hayırlısını, Melikiniz (olan Allah) katında (O’nu) en çok razı kılacak ve
size en yüksek dereceyi sağlayacak olanını, (hatta) sizin için altın ve gümüş sadaka vermekten (daha değerli
olanını ve hatta bütün bunlar şöyle dursun İslâm düşmanları olan) düşmanlarınızla karşılaşarak onların
boyunlarını vurmanızdan ve onların da boyunlarınızı vur(arak sizleri şehid et)mesinden daha da hayırlı olanını
öğreteyim mi?
(Allah’ın Resûlü’nün bu sözlerine muhatab olan) sahâbîler sordular:
- Nedir bu (büyük amel ya Resûlellah).
Şöyle buyurdu:
- Allah’ı zikretmektir.1
Hayatın ana ve nihaî gayesi Allah’dır
Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman eden insan için hayatın ana ve nihai gayesi Allah’dır; emirleri ve yasaklarına
itâat ederek O’na yönelmektir; gerçek mü’min kulları için hazırladığı Cennet ve Rıza nimetlerine ermektir.
Hayatımızın gayesi olduğu için biz O’nu zikretmekle yükümlüyüz.
Allah’ı zikretmek O’nu anmak olduğu için Allah’ın her bir emrine itâat, her bir yasağından sakınma şüphesiz
bir zikirdir. Helâlleri haramlara tercih etmek bir zikirdir. İlâhi rıza için yapılan her bir hayır da bir zikirdir.
Biz Rabbimizi zikrin her bir çeşidi ile anarken özellikle dilimizle ve kalbimizle de zikredeceğiz. Çünkü
zikretmek O’nun emridir:
“Ey Îman Edenler! Allah’ı çok çok zikredin...”*
Zikrin fazîletleri
Allah’ı zikir; İbâdetlerin özüdür.

Allah’ı zikir; Kalplerin temizliği, gönüllerin nûru ve rûhların huzurudur. Üstün idrak olan irfanın kaynağıdır.
Allah’ı zikir; Vücutların kuvveti, rûhların neşesi ve yüzlerin güzelliğidir. Kulun vakarı ve mehâbetidir.
Allah’ı zikir; İlâhi marifet ve muhabbet sermayesidir. O’nu anmak deva, O’ndan gayrıyı sürekli anmak derttir.
Allah’ı zikir; Îmanın gücüdür. İslâm’ı yaşamayı koylaştıran âmildir.
Allah’ı zikir; Elemleri, bunalımları giderir. Kalbin katılığı ve gafletini izale eder. Ona hayatiyet verir.
Allah’ı zikir; Allah’ı razı eder. O’nu görür gibi ibâdete yol açar. O’na yaklaştırır.
Allah’ı zikir; Dil âfetlerinden korur. Günahları eritir. Azabdan kurtarır.
Allah’ı zikir; İbâdetlerin en kolayı fakat en fazîletlisidir. Onunla sağlanacak sevabları ve ihsanları başka
amellerle sağlamak mümkün değildir.
Allah’ı zikir; Allah’ı sevmenin ve O’nun tarafından sevilmenin alâmetidir. Zevklerin en lezizidir. Fakir’e de
istemeden nimetleri yağdırtır.
Allah’ı zikir; Öyle bir nimettir ki onun sağladığı bereketler ancak yaşanır. Layıkıyla anlatılamaz. Zira Allah’ı
zikredenin fikri de gayesi de O, olur.
Allah’ı zikrin en iyisi de devamlı ve pek çok olanıdır.
Allah’ı zikir; böylesine yüce olunca, elbette ki zikredenler de yüce olur.
Kur’ân-ı Kerimde gerçek mü’minler tanıtılırken şöyle buyurulmaktadır:
“Hakiki mü’minler Allah anılınca kalpleri ürperenlerdir...”*
Hayatının her anı ve safhasında devamlı olarak Allah’ı zikretmenin bizlere örneklerini sunan Peygamber’imiz
de Allah’ı zikredenler için şöyle buyurmaktadır:
“İnsanların en üstün derecelileri Allah’ı zikredenlerdir.”**
Allah’ı zikredenlerin üstünlüğünü ve alacakları mükâfatın büyüklüğünü de bizzat Allahımız şöyle
açıklamaktadır:
“... (Fiilleri, dilleri ve kalbleriyle) Allah’ı zikreden erkekler ve kadınlar (yok mu?) Allah onlar için mağfiret
ve pek büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” Ahzab Sûresi Âyet 35
Dîlin Allah’ın zikri ile meşgul olsun

Abdullah b.Busr (R.) rivayet ediyor:
“Çölde yaşayan bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! (Yapmakla emrolunduğum ve öğütlendiğim) İslâmî ameller gerçekten bana (ağır gelecek
kadar) çoğaldı. Devamlı olarak yapabileceğim bir ameli bana tavsiye buyur (sanız).
Allah’ın Resûlü şu öğüdü verdi:
- Allah’ı çokça ve devamlı olarak an.”2

Böylesine erken ve çok ganimetle dönen bir müfreze görmedik
Ömer İbnül-Hattab (R.) anlatıyor:
Hz. Peygamber Necid yöresine bir askeri müfreze gönderdi. Bunlar pek çok ganimet elde ettiler. Kısa bir süre
sonra da döndüler.
Bu gazaya iştirâk etmemiş bulunanlardan biri şöyle deyiverdi:
- (Bu güne kadar) bu müfrezeden daha erken fakat daha çok ganimetle dönen bir müfreze görmedik.
(Bu sözleri duyan) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Size daha erken ve daha çok ganimetle dönen bir topluluğu bildireyim mi?
Onlar sabah namazını cemâatle kılan ve sonra da oturup güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikredenlerdir.
İşte bunlardır en erken ve en çok ganimetle dönenler.”3

Sabah namazını cemâatle kılıp zikir yapmanın fazileti
Sabah namazını cemâatle kılıp sonra da oturup zikir yapmanın fazîletini Peygamber’imiz bir diğer
hadîslerinde şöyle açıklamaktadır:
“Sabah namazını cemâatle kılan, sonra da oturup güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikreden, daha sonra da iki
rekât (kuşluk) namazı kılan kişiye tam bir Hac ve Umre, evet tam bir Hac ve Umre, evet tam bir Hac ve Umre
sevabına benzer sevab verilir.”4
“Allah bana yeter” de
Avf İbn-ü Malik (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resulü (bir davâ için huzuruna çıkan) iki kişi arasında hüküm verdi.
Aleyhine karar verilen şahıs (Hz. Peygamber’in huzurundan) ayrılırken “Hasbiyellah ve nimel-vekil” dedi.
(Bu zatın bir şeyler söylediğini sezen) Hz. Peygamber; onu bana çağırınız buyurdu ve (huzuruna gelince de)
sordu:
- (Ayrılırken) ne söyledin?
- “Hasbiyellah ve nimel vekil” dedim.
Hoşnut olduğu bu cevabı alan Allah’ın Resulü bu kişiye (ve bu kişinin şahsında her bir mü’mine) şöyle
buyurdu:
- Allah acizliği kınar. (Acizliği benimseme. Aceleci de olma.) İyice düşün ve gereken araştırmayı da yap.
Galebe çalındığın; çıkmaza girdiğin zaman da biraz önce söylediğin gibi söyle:
“Hasbiyellah ve nimel vekil:” (Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.) de.”5
“Her bir namazın
AllahuEkber” de

sonunda

Ebu Hüreyre (R) rivayet ediyor:

otuz

üçer

defa

Sübhanellah,

Elhamdulillah

ve

“Fakir sahâbîler Allah’ın Resulü’ne geldiler ve şöylece sızlandılar:
- Ya Resûlellah! Mal-mülk sahibi olan (mü’min kardeşlerimiz) yüksek derecelere (varıp daha ileri) gidiyorlar.
Cennet’e hak kazanıyorlar. (Biz ise onların pek gerisinde kalıyoruz. Çünkü) bizim kıldığımız gibi onlar da namaz
kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Fakat onların ihtiyaçlarından fazla mal varlıkları
olduğu için Hac ve Umre yapıyorlar. (Mali) cihâd’da bulunuyorlar ve sadaka veriyorlar. (Biz ise onların yaptığı
bu güzel amelleri yapamıyoruz.)
Allah’ın Resulü imândan kaynaklanan bu sözleri dinledikten sonra şöyle buyurdu:
- Yaptığınız sürece sizleri, hayırda geçen “zengin mü’min” lerin derecesine ulaştıracak ve sizleri benzerlerini
yapanların dışında hiç kimsenin ulaşamayacağı mânevi yüceliğe erdirecek ve de içinde yaşadığınız toplumun en
iyileri kılacak amelleri size öğreteyim mi?
Her bir vakit namazın sonunda otuz üçer defa; Sübhanellah, Elhamdü lillahi, Allahu Ekber, deyin...6
Tesbihin, hamdin ve tekbirin anlamları
Her farz namazının sonunda yapmakla öğütlendiğimiz bu zikirlerin anlamı şöyledir.
Sübhanellah: Allah bütün eksikliklerden beri tüm yüceliklerle vasıflıdır. Onu böylece tesbih ederim.
Elhamdü lillahi: Bütün övgüler Allah’adır. O’na hamd ederim.
Allahü Ekber: Allah, her bir varlıktan daha büyüktür. Büyüklüğü yaratılmışlara nazaran değil, kendine özgü
yüceliğindendir. Ben de onu yüceltirim.
Yüzer defa “Sübhanellah” “Elhamdülillah” “Allahu Ekber” de
Ümmü Hani (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü’ne geldim (ve arzumu şöylece) dile getirdim:
- Ya Resulellah! Artık yaşlandım.Takatim iyice kesildi. Çok da kilo aldım. Bana yapabileceğim bir hayırlı
amel öğretiniz (ki ona devam edeyim.)
Hz.Peygamber (Yapmam gerekeni öğretmek için bana şöyle) buyurdu:
- (Her gün) Yüz defa “Sübhanellah” yüz defa “Elhamdûlillah”, yüz defa “Allahü Ekber” de. Bunlar (senin
gibi başka hayırlara güç yetiremeyecek mü’min kadın ve erkekler için) Allah yolunda savaş için gemlenmiş ve
eğerlenmiş yüz at (hazırlamak) tan, yüz büyük baş hayvan kurban etmekten ve de yüz esiri azad etmekten daha
hayırlı; sevablıdır.”7
Bu zikirlere devam eden mümin Cennet’e girer
Abdullah b. Amr’ın anlatımına göre Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
(Namazların ardından ve yatmadan önce yapılan) iki tür zikir vardır ki, bunlara devam eden mü’min mutlaka
Cennet’e girer.
Bu iki (tür zikir dile) kolaydır. Ne var ki yapanları da azdır.
(Sözü edilen zikirler şunlardır...)
Her farz namazın ardından kişi on defa Sübhanellah, on defa Elhamdülillah, on defa da Allahü Ekber, der.

(Beş vakit namazın ardından söylenmeleri halinde) bu zikirler dilde yüz elli eder. (Her bir güzel amele on katı
sevab verileceğinden amellerin tartılacağı) İlahi Mizan’da ise bin beş yüz eder.
Kişi yatağına yattığı zaman otuz üç defa “Sübhanellah”, otuz üç defa “Elhamdülillah”, otuz dört defa da
“Allahü Ekber” der. Bunlar da Tehlil’le birlikte yüz, İlahi Mizan’da bin eder.
Bu hadîsi rivayet eden sahâbî Abdullah bin Amr şöyle diyor:
(“Dilde, İlahi Mizanda, bu kadar” buyururken) Allah’ın Resulü’nü eliyle hesap ederken gördüm.
(Bu açıklama üzerine sahâbîler) sordular:
- Ya Resulellah! Bu zikirler kolay olur da yapanları nasıl az olur?
Allah’ın Resulü bu soruyu şöyle cevaplandırdı:
- Şeytan sizden birinize namazını bitirirken gelir. Bu zikirleri yapmadan hemen önce ona bir işini hatırlatarak
bu zikirleri unutturur.
Aynı şekilde sizden birinize Şeytan, uyumak için yatağına uzandığı zaman da gelir. (Değişik düşüncelerle onu
oyalar da) bu zikirleri yapmadan onu uyutur. (İşte bu sebeble kolay olan bu zikirlerin devamlı yapanları az olur.)8
Tavsiyelerde tezat yoktur
Altı numaralı hadîste Peygamber’imiz otuz üçer defa tesbihin, hamdin ve tekbirin namazların akabinde
yapılmasını öğütlerken, bu hadîsde yatağa girildiği zaman yapılmasını öğütlemektedir. Burada ayrıca
namazlardan sonra onar defa tesbih, hamd ve tekbir öğütlenmektedir.
Hadislerdeki öğütler arasında tezat yoktur. Kişi yapabildiği zaman otuz üçer defa yapmalı, yapamadığı zaman
onar defa söylemekle yetinmelidir. Fazlaca yapılmasına da pek tabi ki sınır yoktur. Yedi numaralı hadîsden
anılacağı üzere bilakis teşvik vardır. Allah’ı Zikir bölümünde geçen hadîslerde Allah’ı zikredenlere hac ve umre
yapma, esir azad etme ve büyük baş hayvan kurban etme sevabları gibi sevab verileceğinin müjdelenmesi,
alınacak sevabın çokluğunu açıklamak içindir. Doğrusunu Allah bilir.
Yüz defa Sübhanellah diyerek her gün bin sevap kazanılır
Ebu Musa’b (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resulünün huzurunda bulunuyorduk.
(Bize yönelerek) sizden biriniz her gün bin sevab kazanmaktan aciz olabilir mi? buyurdu.
Çevresinde oturan sahâbîlerden biri sordu:
- Ya Resulellah ! Bizlerden biri, her gün bin sevab nasıl kazanabilir?
Allah’ın Resulü (bu kazancın şöylece sağlanabileceğini) öğretti:
- Kişi, Allah’ı yüz kere (Sübhanellah diyerek) tesbih ederse (her hayırlı amel on katı sevab kazandıracağından)
ona bin sevab yazılır. (Üstelik küçük) günahlarından bin tanesi de affedilir.9
“Sübhanellah ve Bihamdih” en güzel sözdür

Ebu Zer (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resulü (bana) buyurdu:
- Allah’ın en çok sevdiği sözü sana bildireyim mi? Ben de:
- Bildir bana Ey Allah’ın Peygamberi ! dedim. (Şu) açıklamada bulundu:
- Allah’ın en çok sevdiği söz “Sübhanellah ve Bihamdih” dir.”10
Sübhanellah ve Bihamdihi zikrinin anlamı
“Allah bütün yüceliklerle vasıflı, tüm eksiklerden beridir.
Bütün övgüler O'nadır.”
“Lâhavle ve lakuvvete illâ billâh” zikri Cennetin anahtarıdır
Ebu Zer (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü bana şöyle buyurdu:
- Seni Cennet hazinelerinden bir hazineye yönlendireyim mi?
- Evet, yönlendir ya Resulellah!
“Lâhavle ve la kuvvete illa billahi” zikri, Cennet hazinelerinden bir hazinedir.”11
Lahavle ve lâ kuvvete illâ billâh’ın anlamı
“Hiçbir güç ve kuvvet yoktur.Yalnız ve yalnız Allah’ın güç ve kuvveti vardır.”
Sana çok çok
öğreteyim mi?

zikir

yapmanın

sevabını

kazandıracak

zikir

cümlelerini

Cüveyriye Bintü Haris’den... (R.)
(Sabah namazından sonra zevcesi) Cüveyriye evinin namazgâhına çekilmiş(tesbih çekiyor)ken Allah’ın Resulü
yanına geldi. (Onu zikirle meşgul görünce ayrıldı.) Öğle üzeri geldiğinde (onu aynı şekilde zikir halinde bulunca)
ona sordu:
- (Yoksa sabahdan beri burada) zikirle mi meşgulsün?
- Evet, (ya Resulellah!)
- Sana, söyleyeceğin (zaman uzun uzun zikir yapmanın sevabını kazandıracak) zikir cümlelerini öğreteyim mi?

(Üçer defa) şöyle diyeceksin:
Sübhanellah Adade Halkih.
Sübhanellah Rıza Nefsihi.
Sübhanellah Zinet’e Arşih.
Sübhanellah Midade Kelimatihi.12
Bu zikirlerin manaları
Hz.Peygamberin öğrettiği bu zikir cümlelerinin sırasıyla okunuşu ve manası şöyledir:
a- Sübhanellah adede halkıh
Yarattıklarının adedince Allah’ı yüceliklerle vasıflar, O’nu eksikliklerden beri kılarım.
b- Sübhanellah rıza nesfih
Zatının razı olacağı ölçüde Allah’ı yüceliklerle vasıflar, O’nu eksikliklerden beri kılarım.
c- Sübhanellah zinete arşıh
Arş’ının ağırlığınca Allah’ı yüceliklerle vasıflar, O’nu eksikliklerden beri kılarım.
“Arş” için lügatçeye bakınız.
d- Sübhanellah midade kelimatihi
Kelimelerini yazacak mürekkebin hacmince Allah’ı yücelikle vasıflar, O’nu eksiklerden beri kılarım.
Herbir söyleyiş için Cennet’te bir ağaç dikilecek zikir
Ağaç dikmekte iken Ebu Hüreyre’nin yanından geçen Allah’ın Resulü ona şöyle buyurdu:
- Ne yapıyorsun ya Ebu Hureyre?
- Nefsim için ağaç dikiyorum (ya Resulellah!)
- Sana bu dikim işinden daha hayırlısını öğreteyim mi?
- Evet, (öğret tabîî) ya Resulellah !
- Subhanellahi vel-Hamdü lillahi ve La ilahe İllelahü Vellahü Ekber, diyerek zikir yap. Zira her bir söyleyişe
karşılık Cennet’te senin için bir ağaç dikilir.13

Bu zikrin okunuşu ve anlamı
Sübhanellahi vel-Hamdü lillahi ve lailahe illelahü Vellahü Ekber:
“Allah, bütün yüceliklerle vasıflıdır ve tüm eksikliklerden beridir. Bütün övgüler Allah’adır. Allah’dan başka
tapınılacak hiçbir ilah yoktur. O, her bir varlıktan büyüktür.”
Ağaç dikmek fiilî zikirdir
Bu hadîsin mesajı, ağaç dikmek gibi pek mübarek bir ameli yapan sahâbînin azmini kırmak değil, dikim
fazîletine ermiş olan sahâbîyi zikre teşvik etmektir.
Şüphesiz ağaç dikmek de sonucu itibariyle Âhiret yatırımı olan bir ibâdettir. Fiilî ve sürekli bir zikirdir.
Peygamber’imiz bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:
“Diktikleri ve ektiklerinin mahsullerinden insanlar, hayvanlar ve kuşlar yedikleri ve yararlandıkları sürece
kişiye Allah katında mutlaka sevab vardır... (Hatta hırsızların çaldıkları için de o kişiye sevab vardır.)”*
Zikir meclislerinin ganimeti Cennet’tir

Abdullah b. Amr (R) rivayet ediyor:
“(Allah’ın Resulü zikir meclislerine devam olunmasını öğütleyince duramadım da) sordum:
- Ya Resulellah! Zikir meclislerinin ganimeti, (sağlayacağı mükâfat) nedir?
- Zikir meclislerinin ganimeti Cennet’tir, Cennet.”14
Zikir halkaları Cennet Bahçeleridir
Hz.Enes (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
- Cennet bahçelerine uğradığınız zaman gıdalanın.
Sahabiler sordular:
- Cennet bahçeleri nerelerdir? (ya Resûlellah!)
- (Cennet bahçeleri) zikir halkaları(nın bulunduğu yerler) dir.”15

Duâ

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Rabb’inize yalvararak ve gizlice duâ edin. Çünkü O, aşırı gidenleri sevmez.
Düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini
umarak Allah’a duâ edin. Şüphesiz ki, Allah’ın rahmeti, iyilik yapanlara yakındır.”*
Araf 55-56
İşte şimdi dua et, duan kabul olunur
Übeyd Oğlu Fudale (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü (S) Hz.Muhammed (Mescid’de) otururlarken bir adam(geldi Mescid’e) girdi. Namaz kıldı,
(namazını bitirince de) “(Allah’ım!) Beni affet bana merhamet et” şeklinde duâ etmeye başladı.
Allah’ın Resulü (bu zata) şöyle buyurdu:
- Ey namaz kılıp duâ eden kişi ! Acele ettin. (Bundan sonra şöyle yapıver:)
- Namazını kılıp oturunca, Allah’a layık olduğu şekilde hamd et. Bana da salât getir. Sonra (dilediğin gibi)
Rabbine duâ et.
(Hadisi rivayet eden Fudale anlatmasına şöylece devam ediyor.)
Bu kişiden sonra diğer bir mü’min (Mescid’e gelip) namaz kıldı.
(Namazını bitirince) Allah’a hamd etti ve Allah’ın Resulü’ne salât getirdi. (Henüz duâya başlıyordu ki)
Allah’ın Resulü (ona da şöyle) buyurdu:
- Ey namaz kıl(ıp duâya hazırlan) an kişi! İşte şimdi duâ et. (Duan) kabul olunur.”1
Dua kulluk görevimizdir
Mü’min İslâm Dînî’nin sunduğu hayat düstûrlarına tabi olarak, Allah’a karşı hayatını fiili bir duâ şeklinde
sürdürmekle mükellef olduğu gibi, özel olarak kalp ve kafa diliyle de Allah’a yakarmakla yükümlüdür. Çünkü
Rabbimiz şöyle emir buyurmaktadır:
“Rabb’inize yalvararak ve için için duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”*
Duânın faziletleri
Dua inanmaya, dayanmaya ve istemeye ihtiyacı olan insanı kudreti sonsuz, bilgisi, rahmeti sınırsız, dilenen
her şeyi, dilediği anda yapmaya muktedir olan Allah’a bağlıyan manevî bir rabıtadır.
Dua, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır
Dua, insanı manevî öksüzlükten kurtaracak tek koruyucudur.
Dua, ümit ve huzur membaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir.

“Dua, rahmet kapılarının anahtarı, mü’minin silahı, dînîn direğidir. Dua, ibâdettir, ibâdetin özüdür.”**
Bu sebeble duâ, Mevlâsı katında mü’mine değer kazandıran temel ibâdettir.
“(Ey Peygamber) De ki! Duanız olmadıktan sonra Rabbiniz size niçin değer versin...”***
Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 186. âyetinde kendisine duâ edilmesini, bütün isteklerin kendisine arz
olunmasını emretmekte, duâlara icabet edeceğini de vadetmektedir.
“(Ey Peygamber!) Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki, ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin,
duâ ettiğinde duâsını kabul ederim...”
Allah’a yönelme aşkını yitiren, duâ ihtiyacını rûhunda duymayan insan, sureta insandır. İlahi gazaba
uğramıştır.
Kur’ân’ımızda Yüce Mevlâ’mıza duâdan kaçınanların uğrayacakları azab da şöyle haber verilmektedir:
Mü’min Suresi Ayet 60:
“Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ edin; size karşılığını vereyim. Bana ibâdet etmekten (duâdan) büyüklenip yüz
çevirenler, muhakkak küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir.”
Rabbimiz ve Peygamber’imiz nasıl dua edeceğimizi de öğretmiştir
Bize duâ etmemizi emreden ve duâlarımızı kabul edeceğini vadeden Rabbimiz, Kur’ân’ımızda bizlere
hususuyle hangi hususlarda duâ edeceğimizi de bildirmektedir.
Mevlâmız, kendisinden bizleri en doğru yola ulaştırmasını, sevdiği ve nimetlendirdiği kullarından kılmasını,
ahlâki ve diğer bütün güzelliklere erdirmesini, katından rahmet saçmasını, doğruya erdikten sonra kalplerimizi
sapıklıktan korumasını, bilgilerimizi artırmasını, güç getiremeyeceğimiz işlerle bizleri imtihan etmemesini,
inançsızlar ve ahlâksızlar gurubuna karşı bizleri kuvvetlendirmesini, bizleri ve diğer bütün mü’minleri
affetmesini, huzurunda zelil etmemesini dilememizi öğütlemekte, muhtelif peygamberlerin ve sevimli kulların
diliyle duâ örnekleri vermektedir.*
Peygamber’imiz de bizleri duâya teşvik buyurmuş, nasıl ve ne şekilde duâ etmemiz, özellikle neleri istememiz
hususunda örnekler sunmuştur.Bu örneklerden bazılarını bu bölümde göreceğiz.
Hamd ve salat duanın şartlarından biridir
Dua ile ilgili bu özet bilgiden sonra tercümesini verdiğimiz hadîsimize değinelim. Bu hadîs, duâmızın kabul
olunması için duâya başlamadan önce Allah’a hamd etmemizi ve Peygamber’imize salât getirmemizi
öğretmektedir.
Hamd ve salât duânın kabul olunma şartlarından biridir, “Salat” için özel bölümüne bakınız.
Helâl gıda duaların kabulüne sebeptir
İbn-ü Abbas (R) anlatıyor:
“Hz.Peygamberin yanında “Ey İnsanlar! Yeryüzündeki halâl kılınmış yararlı nimetlerden yiyin...”
anlamındaki Bakara Sûresinin 160.ayeti okundu.
(Geleceğin İran Fatihi) Sa’d b. Vakkas da ayağa kalktı ve:
- Ya Resulellah! Beni duâsı kabul olunanlardan kılması için Allah’a duâ ediniz, ricasında bulundu.

Hz. Peygamber (ona duâ buyurmadı da duâsı kabul olunacak kullardan olmanın yolunu göstererek) şöylece
öğüt verdi:
- Ya Sa’d, yemeğini halâl (kazançla alınmış helâl gıdalardan) hazırla. (Halâl yer, helâl içersen) duâsı kabul
olunan (kullar) dan olursun.
Muhammed’in canını kudreti altında bulunduran Allah’a yemîn ederim ki karnına haram lokma alan kişinin
kırk gün (duâsı) kabul olunmaz.
Vücudu haramla; (faiz, rüşvet, karaborsacılık, emeği sömürmek ve eksik tartıp ölçmek gibi haramlarla)
beslenen kişi, Cehennem ateşine daha yakındır.”2
Helâlle beslenmek duânın şartlarındandır
Duânın kabul olunması için riâyet olunması gereken bir şart da, vücûdu helâl kazançla alınmış helâl gıdalarla
beslemek ve giydirmektir. Peygamber’imiz bir diğer hadîslerinde ise şöyle buyurmaktadır:
“Kişi... elini semaya doğru kaldırır. Ya Rab! Ya Rab, der, (ister.) Fakat yediği haram, içtiği haram, giydiği
haramdır. Haramla beslenmiştir. Bu durumu (devam ettikçe) duâsı nasıl kabul olunur?”
Acele edilmedikçe dua kabul olunur

Ebû Hureyre (R.) rivâyet ediyor:
“Allah’ın Resulü (duâlarımızla ilgili olarak) buyurdu:
- Günahı (gerektirecek) veya akrabalık ilişkilerinin kopmasına (sebeb olacak bir hususta) dilemedikçe (ve bir
de) acele etmedikçe her bir kulun duâsı kabul olunur. (Rabbinden istediği kendisine verilir.)
(Bir sahâbî tarafından) soruldu:
- Ya Resûlellah! (Mü’minin duâsının kabulüne engel olan) acele nedir?
Allah’ın Resûlü (S.) “aceleyi” şöylece açıkladı:
- Duâcı kul; Allah’a duâ ettim, evet duâ edip “istedim de duâlarımın kabul olunduğunu görmedim,” der. Bu
durumda (duâ etmekten) usanır ve duâyı bırakır. (İşte bu davranış duânın kabulüne engel olan aceledir.)3

Kabul olunacağına inanılarak duâ edilmelidir
Duânın kabul olunmasının bir şartı da, duânın mutlaka kabul olunacağı inancını taşıyarak duâ etmek ve bu
hadîsimizde açıklandığı üzere acele etmemektir.
Duâ, Rabb’imizin kabul buyuracağını vadettiği bir ibâdet olduğu içindir ki Peygamber’imiz şöylece emir
buyurmuştur.
“Kabul buyuracağına tam bir şekilde inanarak Allah’a duâ ediniz.”*
Duâlarımızın mutlaka karşılık göreceği hususunda Peygamber’imiz bir diğer hadîslerinde de şöyle
buyurmuşlardır:
“Rabbimiz ikrâmı bol ve haya sahibi bir Rab’dir. Ellerini kendisine uzatan kulunun ellerini boş çevirmekten
utanır.”**
Yapılması haram olan, zulüm kokan, çirkinlik arz eden hususlarda olmaksızın, bağırıp çağırmaksızın, konuşur
gibi hitaplarda bulunmaksızın, zorâkî edebî sanat gösterileri yapmaksızın öz ifade ile âdâbına riayet ederek
yapacağımız duâların kabul edileceğinden şüpheye düşmek haramdır.
Çünkü Allah Kur’ân’ında duâları kabul buyuracağını va’detmiştir.

Dua edenin duası kabul olunur
(Mü’minlerden) bir topluluk (Allah’ın Resulü’ne) sordular:
- Ya Resûlellah! Rabbimiz (bize) yakın mıdır? Yakınsa kendimiz duyabileceğimiz bir şekilde çok hafif bir sesle
için için duâ edelim. Uzak mıdır? Uzaksa O’na yüksek sesle yalvaralım.
(Allah’ın Resûlü bu soruya, sorunun akabinde kendisine indirilen; Bakara Sûresi’nin 186. âyetini tebliğ
ederek cevap verdi...)
“(Ey Peygamber!) Kullarım Ben’i sana sorarlarsa de ki, ben (onlara) çok yakınım. Duâ edenin duâsını duâ
ettiğinde kabul ederim. Ben’im emrime uysunlar ve Bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.”4
İşitici ve görücü olan Allah’a dua ediyorsunuz
Ebû Mûsel-Eşâri (R.) anlatıyor:
“Bir gazvede Allah’ın Resulü ile beraberdik. (Yürüyüş sırasında) tepelere yükseldikçe, vadilere indikçe
yüksek sesle tekbir getiriyorduk.
Allah’ın Resûlü (S.) bize yaklaştı ve şöyle hitab buyurdu:
- Ey insanlar! Nefislerinize (olsun) acıyın. (Niçin bu kadar yüksek sesle tekbir getiriyorsunuz?) Siz sağır ve
çok uzaklarda olan (Allah)’a duâ etmiyorsunuz. Bilakis işitici ve görücü olan (Allah)a duâ ediyorsunuz.
Yalvardığınız Allah sizden (her) birinize bineğinin boynundan daha yakındır.”5

Beş vakit namazın ardından yapılan dua makbuldür

Ebû Umame (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu:
- Ya Resûlellah! (Allah katında) daha çok kabul olunacak duâ hangisidir?
Şöyle buyurdu:
- Beş vakit namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonra yapılacak duâ (daha ziyade kabul
olunacak duâdır.)”6
Seher vakitlerinde yapılan duâ da makbuldür
Kulun Allah’a en yakın olduğu anlar namaz, oruç ve zekât gibi farz ibâdetleri yerine getirdiği anlardır. Bu
sebeble duâlarımızı özellikle namazların hemen akabinde yapmamız tavsiye olunmuştur. Gece yarısından sonraki
seher vakitleri ise insanın kafasının arındığı, kalbî hassasiyetinin arttığı, Rabbine içtenlikle yönelme arzusunu
duyduğu vakitlerdir. Seherlerde verimli istiğfarlar ve duâlar yapılabileceği için Rabbimiz ve Peygamber’imiz
bizleri seher vakitlerinde istiğfar ve duâya teşvik buyurmuştur.
Seher vakitlerini değerlendirenler için Mevlâmız şöyle buyurmaktadır.
Zâriyat 15/18:
“Allah’ın azabından korunanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak Cennetler’de, pınar
başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce (dünya hayatında) Allah görüyor şuuru içinde amel ederlerdi.
Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde de Allah’dan bağışlanmalarını isterlerdi.”
Cuma gününde duanın kabul olunacağı an vardır
Sa’d İbn’ü Ubade’den... (R.)

Ensar’dan bir adam Allah’ın Resûlü’ne geldi ve şöylece ricada bulundu:
- (Ya Resûlellah!) Cuma Günü’nde ne gibi hayırlar var? Bize bildirseniz.
- Cuma Günü’nde beş hususiyet vardır:
Hz. Âdem Cuma günü yaratıldı. Cuma günü yeryüzüne indirildi ve bu günde vefat etti.
Cuma Günü’nde öyle bir zaman vardır ki, günaha sebeb ve akrabalık rabıtalarının kesilmesine neden olacak
bir dilekte bulunmadıkça o zaman içinde duâ edip isteyen kula Allah dilediğini mutlaka verir.
Kıyamet de Cuma günü kopacaktır. Bunun için yakınlık (sırrına) ermiş melekler, gökler, yerler, dağlar ve
taşlar; (bunların her) biri Cuma Günü’nden korkarlar.7
Kadir Gecesi, İsm-i A’zam ve Cuma’daki icâbet ânı değişkendir
Cuma gününde duâların kabul olunacağı bir zaman vardır. Ne var ki bu zaman belirli değildir.
Geceler içerisinde Kadir Gecesi, ilâhi isimler arasında İsm-i Azam bildirilmediği gibi, Cuma günündeki
duâların kabul olunacağı zaman da açıklanmamıştır.
Hadislerden anladığımıza göre bilinmeyenler değişkendir. Bunun içindir ki Peygamber’imiz Kadir Gecesi’nin
Ramazanın son on günü içinde olduğunu bildirmiş, bazen bu on günün tek gecelerinde aranmasını söylemiş,
bazen de galip ihtimalle 27. gece olabileceğini beyan buyurmuştur.
İsm-i Azam’la ilgili peygamberi beyanlar da farklıdır.
Peygamber’imiz Abdullah b. Selâm’ın bir sorusu üzerine Cuma günündeki icâbet saatinin ikindiden sonra
başlayıp güneş batıncaya kadar devam ettiğini bildirmiştir.
Allah’ın Resul kendisine vahyolunan bilgilere göre açıklamada bulunmuştur. Bildirdiği her zaman kesiti
doğrudur.
Zikrolunanların belirlenmeyişi ve değişken kılınışındaki ilâhi sır bizi daha çok duâya teşvik olsa gerektir.
Duaların kabulünde aracı olan dua
Hz. Sa’d (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
- Allah’ın aracı kılınarak yapıldığında duâları kabul buyuracağı, (vesile edilerek) istenildiğinde vereceği ismi (azamı) Yunus Peygamber’in duâsı olan “Lâilâhe illa Ente Sübhaneke innî Küntü Minez zalimin” dir.
Ben de sordum:
- Ya Resûlellah! Bu duâ ile ilgili olarak açıkladığınız özellik Yunus Peygamber’e has mıdır, yoksa bütün
müslümanları da içine almakta mıdır?
- (Ya Sa’d! Açıkladığım özellik) Yunus Peygamber’e ve bu duâ ile duâ ettikleri zaman da bütün mü’minlere
hasdır. Yoksa sen Allah’ın şu buyruğunu duymadın mı?
“... (Biz Yunusu kurtardığımız gibi) mü’minleri de kurtarırız.”
İşte bu âyet, (Yunus Peygamberin duâsı ile) kendisine duâ edecek mü’mine Allah’ın teminatıdır.”8
Yunus Peygamber’in tesbihi İsm-i A’zam’dır
Yunus Peygamber’in duâsının anlamı şöyledir:
“(Allahım!) Senden başka ibâdet olunacak ve sığınılacak hiçbir ilâh yoktur.

Seni bütün eksikliklerden beri kılar, tüm yüceliklerle vasıflandırırım.
(Allahım!) Ben (buyruklarına gereğince uymamakla nefsime) zulmedenlerden oldum.”
Duâ edecek kişi Allah’a hamd ve Hz. Peygambere salât ve selâm getirdikten sonra bu duâyı okur. Daha sonra
da istediğini diler.
Yunus Peygamber’in zikri; tesbihi-duâsı olarak bilinen ve bereketleri mü’minleri de içine alan bu duâ ile
ilgili bir diğer hadîslerinde Peygamber’imiz şöyle buyurmuştur.
“Allah’ın İsm-i Azam’ını; en büyük ismini (öğrenmenize) kılavuzluk edeyim mi?
O, Yunus Peygamber’in duâsı olan “La ilâhe illah Ente Sübhaneke İnni Küntü Minez-zâlimin”dir.
Her hangi bir müslüman hastalığında bununla kırk defa duâ etse de hastalığı devam ederken ölse ona şehîd
sevabı verilir. İyileşse bağışlanmış olarak iyileşmiş olur.”*
İsm-i Azâm ile yapılan duâ makbuldür
Ebu Büreyde El-Eslemî (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü bir adamın şöylece yalvararak duâ et (meye başla)dığını işitti:
Allahım! Ben, senin, evet, ancak ve ancak senin Allah olduğuna, senden başka ibâdet olunacak hiçbir ilâhın
bulunmadığına, birliğine, bütün varlıkların zatına “ihtiyaç duyduğu” doğmayan, doğurmayan ve hiçbir varlık da
dengi olmayan (Rab olduğuna) şahâdet ederek senden (şöyle, şöyle) istiyorum.
(Bu şekilde duâ edilmeye başlandığını işiten) Allah’ın Resûlü (S.) şu açıklamada bulundu:
- Canımın kudreti ve tasarrufu altında bulunduğu Allah’a yemîn eder (ek diyorum ki;) bu kul İsm-i Âzam’ını
(en büyük ismini) aracı kılarak Allah’dan istedi.
İsm-i Âzam’ı ile duâ edildiği zaman Allah yapılan duâyı kabul eder.O’nunla istenildiği zaman da istenileni
verir.”9
Allah’ım elçin Muhammed’le sana yöneliyorum
Osman İbn-ü Hanif (R.) anlatıyor:
‘A’ma bir adam Hz. Peygamber’e (S.) geldi ve şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! (Gözlerim görmez oldu.) Beni sıhhatte kavuşturması (gözlerimin açılması için bana) duâ
ediniz.
Allah’ın Resûlü (ona şu) öğüdü verdi:
- İstersen sana duâ ederim. Ama istersen senin için duâ etmeyi ertelerim. Zira bu, (ahiretin için) daha
hayırlıdır.
Adamcağız; (hayır ertelemenizi istemiyorum. Beni sıhhata kavuşturması için) Allah’a duâ ediniz, di(yerek
ricasını pekiştir)di.
Bunun üzerine Hz. Peygamber ona: güzelce abdest almasını ve iki rekât namaz kılmasını, sonra da şöylece
duâ etmesini öğretip” emretti:
- Allah’ım, Rahmet Peygamberi olan elçin Muhammed’le sana yönelerek senden istiyorum.
Allah’ım! Muhammed’i benim için aracı kıl.10

Peygamberimiz duâda aracı kılınabilir
Bu hadîs bizlere duâlarımızın kabul olunması için Peygamber’imiz Hz. Muhammed’i aracı kılarak Allah’a duâ
edebileceğimizi öğretmektedir.
Hadisimiz, körlük gibi dıştan musîbet gibi görülebilecek olan arızaların günahlara keffâret ve derecelerin
yükselmesine sebeb olabileceği cihetle, şer olarak değerlendirilmemesi hakîkatine de işaret buyurmaktadır.
Hadisimizde Peygamber’imizin muhatabı muayyen ve - doğrusunu Allah bilir- tedâvisi gayr-ı kabil durumu da
belirli olduğu için Peygamber’imiz ona diğer sahâbîlere olduğu gibi tedaviyi öğütlememiş, okunma yoluyla tedâvî
isteğini de “...istersen sana duâ ederim...” şeklinde karşılamıştır. Fakat sonuçta ona bizzat duâ etmemiş, nasıl duâ
edeceğini öğretip emretmiştir.
Bu hadîsten Allah’ın kudreti ve bilgisinden yardım istemek olan istihare’nin kişinin bizzat kendisi tarafından
yapılması gereğini de öğrenebiliriz.
Allahım kalbimi dinin üzerine çevir

Enes İbn-ü Malik rivâyet ediyor.
Allah’ın Resûlü şu duâyı çokça yapardı:
- Ey kalpleri (dilediği yöne) çeviren (Allah’ım!) Kalbimi dînin üzerine (çevir ve) kökleştir:
O’na (S.) sordum:
- Ya Resûlellah! Biz sana ve getirip tebliğ ettiğin (Kur’ân’a) inandık. (Böyle iken kâfirliğe dönebileceğimiz
endişesiyle) bizler için korkar mısınız?
Allah’ın Resûlü:
- Evet korkarım buyurdu ve sebebini şöylece açıkladı:
- Bütün kalpler Allah’ın parmaklarından iki parmağı arasındadır; O’nun kudreti altındadır. Kalbleri dilediği
tarafa yöneltir.11
Allah’ın yüzü ve eli ifadesinden ne anlamalıdır
Âyetler ve hadîslerde geçen “Allah’ın Yüzü, Eli, Parmakları” gibi ifadeler, “Allah’ın Zâtı ve Kudreti”
şeklinde anlaşılır. Bunlar dînî terimi ile Müteşabihat’tandır. Bunlara inanırız. Ancak mahiyetleri meçhulümüzdür.
İdraklerimizin de üstünde ve ötesindedir.
“Allahım! Bağışlanmamı, rızkımın bol ve bereketli olmasını diliyorum”
Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor:
“(Allah’ın Resûlü’ne gelen) bir adam şöyle deyiverdi:
- Ya Resûlellah! Dün gece duânızı işittim. Duânızdan bana ulaşana göre siz şöylece duâ ediyordunuz.
“Allahım! Günah(lar)ımı bağışla. Benim rızkımı çoğalt. Bana rızık olarak verdiğin nimetleri benim için
bereketlendir.”
Allah’ın Resûlü (S.) bu kişiye şöyle buyurdu:
- Bu üç cümlelik duânın, (içine almadık) bir şey bıraktığını görebiliyor musun?”12

Rızık dünya, bağışlanma âhiret hayrıdır
Gerçekten bu duâ âhiret ve duâ ahiret ve dünya saadetini dileyici vasıfta pek özlü bir duâdır. Mü’minin
bağışlanması âhiret mutluluğunu kazanmasına vesiledir. Bol ve bereketli rızık da insanlara ihtiyaç arz etmeksizin
rahat bir yaşam sürmeye sebebtir.
Hadisimizdeki duânın bir nüktesi de rızkın bol olması ile bereketli olmasını ayırması, bol olması yanında
bereketli olmasını istememizi öğretmesidir.
Rızkın bereketliliğini İslâm Dinî’nin meşru kıldığı yollardan kazanılması, içki ve zina gibi haramlara
düşürmemesi, verimli kullanılması, zekât ve nafaka gibi cemiyet hakları ödenerek saygı duyulan bir mal varlığı
olması şeklinde anlayabiliriz. Bu arada bereketin devamlılık ve artmak anlamına geldiğini de unutmamalıyız.
Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere rızık bol olur da bereketli olmazsa huzura aracı olmaktan çok iç
bunalımlarının ve sosyal buhranların kaynağı olur. İnsanı sürekli meşgul edip problemli kılarak rahat yüzü
göstermez.
“Allah’ım! Şeytandan ve koştuğu şirkten, sana sığınırım”
Hz. Ebu Bekir (R.) Allah’ın Resûlü’ne (S.) şöylece ricada bulundu:
- Ya Resûlellah! Sabaha çıktığımda, akşama erdiğimde; (her sabah ve akşam) okuyacağım (bir duây)ı bana
öğret(ir misiniz?)
Allah’ın Resûlü (ona:)
- Ya Ebu Bekir! Şöylece duâ et, buyurdu.
“Ey Göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi ve açık olanı bilen Allahım! (İbâdet olunacak; emirleri ve yasaklarına
da uyulacak senden başka) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. (Sen) bütün varlıkların Rabbi ve sahibisin.
Nefsimin (yaptığı ve yapabileceği kötülüklerin) şerrinden, Şeytan’ın şerrinden ve onun koştuğu şirk’ten (sana
sığınırım.) Nefsim aleyhine kötülük yapmaktan, bir müslümanı kötülüğe uğratmaktan sana sığınırım.”13
Allah’ım! Elçin Muhammed’in istediği hayırları dileriz
Ebu Ümame (R.) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resulü (işitebileceğimiz şekilde) uzunca bir duâ yaptı. (Fakat biz), o duânın bir kısmını bile
hafızamıza alamadık.
Bu sebeble şöylece sızlandık:
- Ya Resûlellah! Uzunca bir duâ yaptınız. (Biz ise) bu duânın bir kısmını (olsun) ezberleyemedik.
(Bu maruzatımız üzerine) Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- (Yaptığım duâların) hepsini toplayıp içine alacak bir duâyı size öğreteyim mi?
- (Her biriniz) şu şekilde duâ edersin(iz).
- Allahım! Biz senden elçin Muhammed’in senden istediği hayırları dileriz.
Peygamber’in Muhammed’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız.
Yardımı istenecek olan ancak sensin. İstenilene de ancak sen kavuşturabilirsin.
Zira yalnızca senin güç ve kudretin vardır Allah’ım!”14

Allah’ım! Beni lütfunla bağışla

Ebu Bekir Essıddîk (R.) Allah’ın Resûlü’ne (S.) şöylece ricada bulunduğunu anlatıyor:
“-Ya Resûlellah! Bana bir duâ öğretiniz de namazımda (ve namazımın dışında) onunla (Rabbime) duâ
edeyim.
Allah’ın Resûlü:
- Şöylece duâ et (Ya Ebu Bekir!) buyurdu:
“Allahım! Ben (günahlara dalarak) nefsime pek çok zulmettim. Günahları da ancak ve ancak sen bağışlarsın.
Beni lütfunla bağışla. Bana merhamet et.
Sen (evet) sen çok çok bağışlayıcı ve de pek çok merhamet edicisin (Rabbim!)”15
Allahım! Kabir azabından sana sığınırım

Ebû Bekre (R.) anlatıyor:
- “Allahım! Ben elemlerden, tembellikden ve kabir azabından ancak sana sığınıyorum” şeklinde duâ ettiğimi
babam işitti ve bana sordu:
- Yavrucuğum! Bu duâyı kimden işit(erek öğren)din?
- Sen bu duâyı yapıyordun. Ben de senden işit(erek öğren)dim, (babacığım!) dedim.
Şöyle buyurdu:
(Yavrucuğum!) Bu duâya devam et. (Sakın bırakma.) Çünkü ben Hz. Peygamber’in bu şekilde duâ ettiğini
bizzat dinledim.”16
Allahım! Bana sıhhat ver
Hz. Ebû Sa’d (R.) Allah’ın Resûlü’nü bizzat dinlediğini dile getirerek şöyle anlatıyor:
“Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldi ve sordu:
- Ya Resûlellah! Rabbimden istediğim zaman nasıl duâ edeyim?
Allah’ın Resûlü ona:
- Şöylece duâ et, buyurdu:
“Allahım, beni affet. Bana acı. Bana sıhhat ver! Beni (helâlden) rızıklandır!”
Daha sonra Allah’ın Resûlü, baş parmak dışındaki parmaklarını birleştirerek, (öğrettiği duâdaki dört ayrı
isteğe işaretle şöyle) buyurdu:
- İşte bunlar; bu dört tür istek (yok mu?) Bunlar senin dünya ve âhiret (saadet)ini içine alır.”17
Allahım! Kalbimin kinini gider
Ümmü Seleme (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e (S.) duâ öğretmesi için ricada bulundum da şöyle dedim:
- Ya Resûlellah! Bana nefsim için yapacağım bir duâ öğretir misiniz?
Allah’ın Resûlü:
- Evet, (elbette öğretirim) dedi ve (bana;) “şöyle duâ et” buyurdu:
“Peygamber Muhammed’in Rabbi olan Allahım!
Günah(lar)ımı bağışla, kalbimin (insanlara karşı oluşan ve oluşacak) olan kinini gider.
Beni yaşattığın sürece emirlerin ve yasaklarından saptırıcı fitnelerden beni kurtar (Allahım!)”18
Allahım! Organlarımın şerrinden sana sığınırım
Hümeyd Oğlu Şekel (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) geldim.
- Bana aracılığı ile (Allah’a) sığınacağım bir duâ öğret(seniz,) ya Resûlellah! dedim.
Allah’ın Resûlü omuzumu tuttu ve “şu duâyı yap” buyurdu.
- Allahım! Kulaklarımın şerrinden, gözlerimin şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsiyet
organımın şerrinden ancak sana sığınırım.”19

Allahım! Sana ibadet etmekte bana yardım et

Muaz İbn-ü Cebel (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber elimden tuttu ve:
- (Allah’a yemîn ederim ki) gerçekten seni çok severim Ya Muaz! diyerek iltifatta bulundu.
- Ben de sizi pek çok severim ya Resûlelallah! karşılığını verdiğimde şu öğüdü verdi:
- Ya Muaz! Her bir namazın sonunda şu duâyı (yap.) Sakın bırakma:
“Allahım! Seni anmakta, sana şükretmekte ve sana güzelce ibâdet etmekte bana yardım et.”20
Allahım! Elemlerden sana sığınırım
Ebû Saîd El-Hudrî (R.) rivâyet ediyor.
“(Günlerden) bir gün Allah’ın Resûlü Mescid- i Nebî’ye girince Ensar’dan Ebû Ümame isimli sahâbî ile
karşılaştı ve ona:
- Hayrola Ya Eba Umame! Seni namaz vaktinin dışında mescidde otururken görüyorum, (özel bir durum mu
var?) buyur(arak hatır sor)du.
Ebû Ümame:
- Ya Resûlellah! Beni kuşatan üzüntüler ve borçlar (mescide sığındırdı) şeklinde cevap verdi.
(Sonra da Allah’ın Resûlü ile O’na problemini arz eden Ebû Umame arasında şu konuşma geçti:)
- (Ya Eba Umame!) Sana, yaptığın zaman Allah’ın üzüntü(ler)ini gidereceği ve borç(lar)ını ödemeyi
(kolaylaştıracağı) bir duâ öğreteyim mi?
- Evet, (evet, öğret) ya Resûlellah!
- Sabaha erdiğinde akşama girdiğinde; (sabah-akşam) şöylece duâ et:
“Allahım! (Devam eden ve edecek olan) üzüntülerden ve elemlerden ben ancak sana sığınırım. Âcizlikten,
(güç varken yaptırmayan) tembellikten yalnız sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten de sana sığınırım.
(Allahım!) Borçların ağırlığından ve insanların baskılarına muhatab olmaktan da ancak sana (yalnız sana)
sığınırım.”
Ebû Ümame şöyle diyor:
“Allah’ın Resûlü’nün öğrettiği bu duâları yaptım.
Allah da benim üzüntülerimi giderdi, borçlarımı öde(memi kolaylaştır)dı.”21
Allahım! Yaratıklarının şerrinden isimlerine ve sıfatlarına sığınıyorum

Ebû Hüreyre’den... Eslem Kabîlesinden biri Allah’ın Resûlü’ne geldi. (Başından geçen olayı şöylece) dile
getirdi:
- Ya Resûlellah! Dün gece uyuduğumda akreb beni soktu.
Allah’ın Resûlü (ona yapması gerekeni de öğreten şu sözleri) söyledi:
- Çok iyi bilmeni isterim ki; eğer sen akşam olduğunda: “Eûzü Bi Kelimatillahit-Tammati Min Şerri Ma
Haleke: Yarattığı varlıkların kötülüğünden Allah’ı(n zatına, O’nu)n ilâhî isimlerine ve sıfatlarına sığınırım.”
şeklinde duâ etseydin o akreb sana zarar vermezdi.22
Allahım! Senden nimetlerin tamamını dilerim
Muaz İbn-ü Cebel (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü bir mü’minin “Allahım! Ben senden nimetlerin tamamını isterim” şeklinde duâ ettiğini
işitince (ona) sordu:
- Nimetlerin tamamı hangisidir, (biliyor musun?)
- Ya Resûlellah! (Sualinizin cevabını tam olarak bilmiyorum.) Ancak ben bu şekilde hayır ümit ederek duâ
ettim.
- Nimetlerin tamamı Cehennem’den kurtulmak ve Cennet’e girmektir.23
Cennet ve Cehennem de duâ eder
İnsan için gerçek ve ebedî hayat Âhiret Hayatı olduğu için pek tabîî ki nimetlerin tamamı Cehennem’den
kurtuluş ve Cennet’e giriş olur.
Bizler kul olarak Rabbinizden nimetlerin tamamına ermeyi dileyeceğiz. Böylesine bir dileme Rabbimizin de
emridir. Zira Kur’ân-ı Kerimde bizlere öğretilen duâların bir kısmı Cehennem azabından Allah’a sığınmamızı,
diğer bir kısmı da Cennet’e talip olmamızı öğretmektedir:
“...Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak kıl. Doğrusu O’nun azabı sürekli bir azabdır.”
“Ey Rabbimiz! (Yoluna giren kullarını) ve onların babalarından eşlerinden ve nesillerinden iyi olan kimseleri
onlara va’d ettiğin Adn Cennetleri’ne koy.”*
Biz Cennet’i ister, Cehennem’den korunursak Cennet ve Cehennemde bizlere duâcı olur.
Enes İbn-ü Malik (R.) Allah’ın Resûlünün (S.) şöyle buyurduğu rivayet ediyor:
Her kim Allah’dan üç defa Cennet(e girme)yi isterse, Cennet de:
- “Allah’ım! Onu Cennet’e koy” diye duâ eder.
Her kim de üç defa Cehennem’den (Allah’a) sığınırsa Cehennem’de;
- “Allah’ım! Onu Cehennem ateşinden koru” niyazında bulunur.**

Salât ve Selâm

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Gerçekten Allah ve O’nun melekleri Peygamber (Muhammed)e salât etmektedirler.
Ey îman edenler! Siz de O’na salât getirin ve selâm verin.”
Ahzab 16.
Melekler, anıldığımda bana salât getirene duâ ederler
Allah’ın Resûlü’ne (S.) soruldu:
“- Ya Resûlellah! Ahzab Sûresi’nin “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât etmektedirler...”
ifadeleri ile başlayan elli altıncı âyeti’nin manasını (anlayamadık) açıklar mısınız?
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
- Bu sorduğunuz ilm- i meknûndandır. (İnsanlara açıklanmamış bilgilerdendir.) Eğer bu konuda bana
sormasaydınız, onu size açıklamazdım.
Allah benim için iki melek vazîfelendirdi. Bir mü’minin yanında anıldığımda bana salât getirirse bu iki melek
(ona) “Allah seni bağışlasın.” diye duâ ederler. Diğer melekler bu iki meleğin duâsını pekiştirerek “amin”
derler. Allah da bu duayı kabûl eder.”
Bir mü’minin yanında anıldığımda bana salât getirmezse bu iki melek “Allah seni bağışlamasın” diyerek
bedduâ ederler. Diğer melekleri de bu iki meleğin bedduâsına “âmin” derler. (Böylece bu bedduâ da kabul
buyurulur.)1
Salât ve Selâm Allah’ın emridir
Ahzab sûresinin elli altıncı âyetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Allah ve O’nun melekleri Peygamber (Muhammed)’e salât etmektedir.
Ey Mü’minler! Siz de O’na salât getirin ve selâm verin.”
Bu âyetle Mevlamız kendisinin ve meleklerinin Hz. Muhammed’e (S.) salât getirdiğini bildirmekte, bizim de
salât getirmemizi emretmektedir. Ayrıca O’na selâm vermemizi de görev kılmaktadır.
Hz. Muhammed’e salât ve selâm konusunu iyice kavrayabilmek için bu iki sözcüğü açıklayalım.
Salât
Çoğulu Salevat’dır.
Salât: Allah’ın salâtı, meleklerin salâtı ve mü’minlerin salâtı olmak üzere üç kısma ayrılır.

a- Allah’ın Hz. Muhammed’e Salâtı: O’na yardım etmesi, tebliğ ettiği İslâm Dini’ni yayarak O’nun şanını
artırması, va’dettiği ahiret armağanlarını O’na vermesi ve getirilen salâtı kabul buyurmasıdır.
b- Meleklerin Salâtı: O’nun yüceliğinin artmasına duâ etmeleri ve O’na salât getirenlere Allah’ın rahmetini
dilemeleridir.
c- Mü’minlerin Salâtı: O’nunla ilgili duada bulunmakdır; Allah’dan tebliğ ettiği şerîatın güçlenmesini, şanının
artmasını dilemek ve Cennet'teki Makam- ı Mahmûd’u ve ümmetine şefaat etme hakkını O’na vermesini
istemektir.
Selâm
Selâm; eksikliklerden ve her türlü musîbetlerden korunmuş olmayı Allah’dan niyaz etmektir.
Hz. Peygambere selâm vermek birbirlerimize verdiğimiz gibi kabrini ziyaret ettiğimizde O’na selâm vermek,
ayrıca zaman zaman ve özellikle ismi anıldığında manevî şahsiyetini selâmlamaktır.
Salât, selâm manasını içine alıyorsa da selâmda insanların O’na itâat etmeleri ve O’nun şerîatını yaşamalarını
dilemek gibi özel manalar vardır.
Namazların ikinci ve dördüncü rekatlarında okuduğumuz “Et- Tahiyattü” duasında geçen “Eyyühen- Nebiyyü
ve rehmetullahi ve berekatuhü”cümlesi Hz. Peygambere selâmdır. Bu duayı okuyan mü’min Allah’ın Resûlüne
selâm vazîfesini ifa etmiş olur.
Salât’ın hükmü
İslâm âlimleri yukarıda sunulan âyet ve mevzu ile ilgili hadîslerden şu hükümleri çıkarıyorlar:
1- Ömürde bir defa salât getirmek farzdır.
2- İsmi her anıldığında salât getirmek vâcibtir. Ancak bir meclisde ismi çok defa anılsa da bir defa salât
getirmek kâfidir.
3- Namazda salât getirmek gereklidir. Namazda salât Hanefilere göre sünnet, Şafiilere göre ise farzdır.
4- Duanın başında ve sonunda salât getirmek vâcib olup, duanın kabulu için şarttır.
Burada akla gelebilecek bir suali dile getirelim.
Allah’ın Resûlü bizim salât ve selâmımıza muhtaç mıdır?
Elbette ki hayır. Ancak aşağıda özetleyebileceğimiz sebeblerden ötürü biz O’na salât ve selâm getirmeye
muhtacız.
a- Allah O’na salât ve selâm getirmemizi emrediyor. Bizim için gerekli olmasaydı emretmezdi.
b- Bize Ku’ran’ı tebliğ eden, dünya ve âhirette mutlu olmanın yollarını gösteren Yüce Peygamberimize salât
ve selâm O’na bir teşekkürdür.
c- Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. O bu duasını ümmetine şefaat etme hakkını elde etmede
kullanacağını bildirdiği ve ümmetinin yarısından fazlasının şefaati ile Cennet’e gireceğini açıkladığı için
O’na salât ve selâm bu hakkı elde etmesinde O’na manevî bir yardımdır. Aslında nefsimiz için şefaat
talebinde bulunmaktadır. O’na salât ve selâm O’nunla gönül rabıtasını kuvvetlendirmek ve feyzimizi
artırmaktır ki buna ihtiyacımız vardır.

Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’e salât ve selâm getirmek Allah’ın emri olduğu için özellikle ism- i
anıldığında ona salât ve selâm getirmemek büyük günahtır.
Salât ve Selâm getirmemek günahdır
Peygamber’imiz (S) kendisi ile ilgili bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:
“Yanında anıldığımda bana salât getirmeyen kişiyi Allah Rahmetinden uzaklaştırır ve o kişi (cezasını çekmek
üzere ) Cehennem’e girer.”
Yaptığımız bu özet açıklamayı Allah ‘ın Resûlünün kendisine salât ve selâm getirmemizi öğütleyen hadîsleri
ile bitirelim.
“Bana bir salât getirene Allah on salât getirir.”
“Yazılı (veya basılı mektup, gazete, mecmua ve kitap gibi) bir eserde bana salât getiren kişiye ismim o eserde
kaldığı sürece melekler salât ederler.”
Kıyamet Günü’nde bana en yakın olan kişi bana en çok salât getirendir.”
“Ahirete göç ettiğim zaman sizden bana selâm edecek her bir kişinin selâmı Cebrail ile bana arz olunur ve o,
- Ya Muhammed filan oğlu falan sana selâm ediyor, der.
Ben de “Allah’ın selâmı rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun”diyerek selâmına mukabele ederim.”
“Allah’ım yeryüzünde gezici melekler vardır. Ümmetimin selâmlarını bana iletirler.”*
Ya Resûlellah sana nasıl salât getirelim?
Abdurrahman b. Ebi Leyla (R) anlatıyor:
Ka’b b. Ucre benimle karşılaşınca:
- Sana (manevî ) bir hediye vereyim mi? dedi ve şu hadisi rivayet etti:
Allah’ın Resûlü (S) topluluğumuza şeref verdi. Biz de O’na sorduk:
- Ya Resulellah! (Allah bize üzerinize salât ve selâm getirmemizi emretti.) Size nasıl selâm vereceğimizi
öğrendik. Size nasıl salât getireceğimizi açıklar mısınız?
Allah’ın Resûlü şu şekilde salât getiriniz, buyurdu:
Allahümme Salli...2
Peygamber’imizin öğrettiği salâtın okunuşu ve anlamı
Peygamber’imizin öğrettiği bu salâtın okunuşu ve anlamı şöyledir:
“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahime inneke Hamidün
Mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala ali İbrahime inneke
Hamidün Mecid.”
“Allah’ım! İbrahim peygambere salât ettiğin gibi Muhammed’e salât et. O’na inananlara da salât et. Övgüye
lâyık olan ancak sensin. Büyüklük ancak sana mahsustur. (Alemler içinde) İbrahime inananları
bereketlendirdiğin gibi Muhammed’i ve O’na inananları da bereketlendir. Övgüye layık olan ancak sensin,
yücelik de ancak sana mahsustur.”
Hz. Peygambere salâtın daha pek çok çeşidi vardır. Salât masdarı ve bundan türemiş fiilleri kullanarak
yapılacak her salât makbuldür. İslâm bilginleri pek çok salât ve selâm kitapları tertip etmişlerdir.

Bir salât getirene on salât getirilir
Ebu Talha (R ) anlatıyor:
“Hz. Peygamber bir gün (sahâbîlerinin yanına) geldi. Sevinç (parıltıları) yüzünde görülüyordu. Sahâbîler:
- Mutluluğunuzu yüzünüze vurmuş görüyoruz ya Resulellah! dediler.
Neşesinin sebebini şöylece açıkladı:
- Bana bir melek geldi ve (şu müjdeli) haberi verdi.
- Ya Muhammed? Rabbinin sana (şöylece) va’d buyurması seni mutlu etmez mi?
Ümmetinden sana salât getiren her bir kişiye on salât getiririm. Ümmetimden sana selâm veren her bir kişiye
de on selâm veririm.
Ben de evet mutlu eder, cevabını verdim.
(İşte gördüğünüz gibi, meleğin getirdiği bu müjde ile sevinçliyim.)3
Ya Resulellah! Sana salata ne kadar zaman ayırayım?
Hz. Ka’b şöyle anlatıyor:
(“Ey Îman Edenler! Peygamber üzerine salât getirin...” âyeti indirilince) Hz. Peygamber’e (salât getirmeye
başladım ve ) sordum:
- Ya Resulellah! Size çokça salât getiriyorum. Duâ (ya ayırabileceğim vakitleri )min ne kadarını size salât
getirmeye ayırayım?
- Dilediğin kadarını Ya Ka’b!
- Dörtte birini (ayırayım mı?)
- Dilediğin kadarını ayır. Çok ayırırsan senin için daha hayırlı olur.
- Üçte biri(ni ayırmama ne buyurursunuz?)
- Dilediğin kadarını ayır. Daha çok ayırırsan senin için daha hayırlı olur.
- Yarısı(na ne buyurusunuz?)
- Ne kadar istersen. Artırırsan senin için daha hayırlı olur.
- Üçte ikisi (ni ayırırsam yeter mi?)
- Dilediğin kadarını ayır Ya Ka’b! Ne var ki artırırsan senin için daha iyi olur.
- O halde dualarımın hepsini size salât getirmeye ayırayım (ya Resulellah!)
- Bu takdirde (getirdiğin salâtlarınla) elemlerin giderilir, günahların bağışlanır.4
Cuma günü çok salât getirilmelidir
Evs b. Evs (R.) den...
“Allah’ın Resûlü (S) (Cuma gününün fazîleti ve o günde kendisine salavat getirilmesi hususunda mü’minleri)
şöylece irşad buyurdu:
“Günlerinizin en hayırlısı şüphesiz Cuma günüdür.

Hz. Adem Cuma günü yaratıldı ve Cuma gününde öldü. Birinci ve ikinci sûr (Kıyamet de) Cuma günü vuku
bulacaktır. Bana bu günde çok salavat getiriniz. Zira salavatınız bana arz olunur.”
(Bu irşada muhatap olan) sahâbîler sordular:
- Ya Resulellah! (Kabrinizde) cesediniz çürümüş ve (toprağa karışmış) iken salavatımız size nasıl arz
olunacak?
- Allah, peygamberlerin cesetlerini (yemeyi; çürütüp bitirmeyi) yeryüzüne haram kıldı.
(Bu sebeble ben, ruhum ve bedenimle salâtınızı almaya ve sizlere karşılık vermeye güçlü olurum.)”5
Benim için Allah’dan “Vesile”yi isteyiniz

Ebu Hüreyre (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Bana, salât getirdiğiniz zaman benim için Allah’dan “Vesile”yi isteyiniz.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Ya Resulellah! Vesile nedir?
- Vesile Cennetin en yüksek derecesidir. Oraya ancak bir kişi yükselecektir. O kişinin de “ben” olacağımı
ümit ediyorum.”6
Vesile’yi isteyene şefaat vardır!
Peygamber’imiz için Vesile’yi istemek O’nun şefaatine ermemize vesiledir. Nitekim ezan okunduğu zaman
ezandan sonra kendisine salât getirip Vesile’yi isteyene Allah’ın izni ile şefaat edeceğini Peygamber’imiz
müjdelemektedir.*

Sevilecek ve İzinden Gidilecek Ancak O’dur

Allah’ın Kitab’ından:
“Kim, peygambere itâat ederse, şüphesiz Allah’a itâat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (varsın
çevirsin.) Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.”
Nisa 8.*
Hz. Peygamber’e itât edenler ahirette onunla beraberdir
Said İbn-ü Cübeyr rivayet ediyorlar:
“Ensar’dan bir sahâbî Allah’ın Resûlü’nün (S) huzuruna geldi. Pek üzgündü. (Elemli hali Hz. Peygamber’in
ilgisini çektiği için) ona sordu:
- Ya fülan! Seni hüzünlü görüyorum, (bir derdin, çözüm bekleyen bir problemin mi var?) Yoksa yanılıyor
muyum?
- Ya Resulellah! Aklım bir hususa takıldı (da gönlüm mahzun oldu).
- Nedir o (aklına takılan gönlünü kederlendiren?)
- Ya Resulellah! Biz sabah akşam (huzurunuza) geliyoruz. (Mübarek) yüzünüze bakıyor, sizinle beraber
oturuyoruz. Yakın gelecekte; (ahiret hayatımızda) siz Peygamberlerle birlikte (yüce makamlara)
yükseltileceksiniz. İşte o zaman size kavuşamayacağız.
(Sunulan bu köklü sevgi ve içli bağlılık karşısında) Allah’ın Resûlü (S) bu sahâbîye cevap vermedi.
(Rabbimizin açıklık getirmesini bekledi. Bekleyişi de uzun sürmedi).
Zira Cibril şu (müjdeli) âyetle geldi.
“Kim Allah’a ve Peygamber (Muhammed)e itâat ederse, işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği
peygamberlerle (inancı ve yaşayışında) dosdoğru olan kişilerle, şehîdlerle ve iyi kullarla (Cennet’de)
beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır.” Nisa Sûresi Âyet 69.
Allah’ın Resûlü (Ensariye elçi)gönderdi ve (Allah’ın va’di ile) onu müjdeledi.”1
Bu âyetin indirilişine sebeb olan bir başka olayı Hz. Aişe şöyle anlatıyor:
“(Gönlünü sevgi tutmuş mü’minlerden) biri Hz. Peygamber’e (S) geldi. (Muhabbetini şöylece) arz etti:
- Ya Resulellah! Siz bana canımdan sevgilisiniz, zevcemden sevgilisiniz, çocuğumdan da sevgilisiniz.
Evimde iken sizi anıyorum. Ayrılığınıza tahammül edemiyor da sizi (görmeye) geliyorum. (Gönlümce) size
bakıyorum.
Ölümümü ve irtihalinizi düşündüğüm zaman (şu gerçeği) anlıyorum(da üzülüyorum:)
Siz Cennet’e girdiğiniz zaman diğer Peygamberlerle birlikte (yüce makamlara) çıkarılacaksınız.

Ben Cennet’e girsem bile sizi göremeyeceğimden korkuyorum.
Allah’ın (sevgililer sevgilisi) Resûlü ona cevap vermedi.
(Ama O’nu bütün insanlığa elçi olarak gönderen) Allah cevab verdi de Nisa Sûresi’nin 69. âyetini vahyetti.”2
Peygamberliğini tasdik yoluyla şehâdet ederim
Huzeyme İbn-ü Sabit El-Ensari anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü bir Arabi’den at satın aldı. Atın bedelini ödemek için de arabiye kendisini takip etmesini
söyledi.
Hz. Peygamber (ödemeyi geciktirmemek için eğlenmeksizin) hızlıca yürüdü. Arabi ise yavaştan aldı.
Bu sırada Hz. Peygamber’in atı satın aldığını bilmeyen bazı sahâbîler müşteri olmaya ve at için pazarlık
etmeye başladılar. Bunlardan biri de Hz. Peygamber’in satın aldığı bedelin üstünde bir fiat teklif etti. (Çıkarını
gören) arabi (atı satmamış gibi) uzaktan Hz. Peygamber’e seslenerek :
- Bu atın alıcısı isen gel onu satın al. Yoksa satıyorum, dedi.
Arabinin bu sözlerini işiten Hz. Peygamber döndü, arabiye (yönelerek;)
- Ben senden bu atı satın almadım mı? (İkinci bir defa mı satın alacağım?) buyurdu.
(Arabi atı sattığını kabul etmedi de:)
- Hayır hayır, Allah’a yemîn ederim ki ben (onu) sana satmadım, dedi.
Hz. Peygamber de:
- Hayır, söylediğin doğru değil. Ben senden bu atı satın aldım, (buyurarak gerçek üzerinde ısrar etti.)
Hz. Peygamber hakkını müdafaa eder, arabi de çıkarını savunurken çevrelerinde insanlar birikmeye başladı.
Arabi kendisini haklı çıkarmak için Hz. Peygamber’e:
- Atı sana sattığıma şahadet edecek bir şahid getir bakalım, demeye başladı.
Bu arada gelip(de arabinin bu sözlerine tanık olan) mü’minlerden biri arabiye:
- Yazıklar olsun sana,(sen ne biçim adamsın?) Resûlüllah ancak doğru olanı söyler. (Sen ondan nasıl şâhit
istersin) şeklinde çıkıştı.
Tam bu sırada Hz. Hüzeyme (R) geldi.
Hz. Peygamber’in atı satın aldığını (O’nun açıklamasından öğrendi.)
Arabinin de, sana satış yaptığıma şahadet edecek bir şahid getir, dediğini duydu. (Duyunca da) Hz. Huzeyme
(hemen ortaya çıktı ve:)
- Ben senin atı Resulellah’a sattığına şahadet ederim, dedi.
Hz. Peygamber Huzeyme’ye dönerek:
- (Sen satışa şâhit olmadın. Nasıl ve) ne ile şahadet edersin? buyurdu.
Hz. Huzeyme (asırlarca sonra dahi kendisinin sevgi ve hürmetle anılmasına vesile olan tarihi) cevabını verdi:
- Senin Peygamberliğini(ve ancak doğruyu söyleyeceğini) tasdik yoluyla (şahadet ederim) ya Resulellah!
(Bu olayla Hz. Hüzeyme’nin derin îmanına, engin bağlılığına şahid olan) Hz. Peygamber (onun ancak
dosdoğru olanı söyleyeceğine inandı da) onun şahidliğini iki şahidin şahadetine eş tuttu.3
Allah’ın Resûlü ancak gerçeği söyler
Hz. Hüzeyme’nin (R) şahadeti Ashâb- ı Kiram’ın Allah’ın Resûlü’ne nasıl bağlı olduğuna canlı bir misaldir.

Evet, Hz. Muhammed’in (S) Allah’ın Peygamberi olduğuna inanan bir mü’min gözleri ile gördüklerinden
şüphe edebilir, bizzat duyduklarının doğruluğundan kuşkuya kapılabilir, deneylerle tespit ettiği gerçekler
üzerinde acaba yanılıyor muyum diyebilir. Ama Hz. Peygamber tarafından söylenilmiş sözlerden, verilmiş
haberlerden, bildirilmiş hakîkatlerden şüpheye düşemez, tereddüde kapılamaz.
Çünkü O, Allah’ın elçisidir. O, ancak Allah’ın kendisine vahiy ile bildirdiğini ve ilham ettiğini söyler.
Uyuşda kusurlu olsak da O’na ve söylediklerine bütün kalbimizle inanıyoruz. Bizi bu imana erdirdiği için
Allah’ımıza hamd ederiz.
Hendek harbindeydi...
Huzeyfe (R) Hz. Peygamber’le geçen hatıralarını dile getirirken dinleyen bir grup şöyle dediler:
“-Allah’a yemîn olsun ki eğer biz Hz. Peygamber’e ulaşsaydık şöyle yiğitlik yapar, böyle kahramanlık
gösterirdik.
Hz. Huzeyfe de:
- Bu gibi temennilerde bulunmayınız, dedi ve şöyle nakletmeye başladı:
Hendek harbinde, hiçbirimizin parmağını dahi göremediği kapkaranlık bir geceydi. Dondurucu ve kavurucu
öyle bir rüzgar vardı ki böylesini hiç mi hiç görmemiştik.
Karargahımızın yukarı kısmında Ebu Süfyan kumandasındaki muhasarayı sürdüren Mekke ordusu, aşağı
kısmında ise her an çoluk çocuğumuza saldırabilecekleri kuşku ve korkusunu taşıdığımız Beni Kureyza
Yahudileri vardı.
Aramızdaki kalblerine îman akmamış münafıklar zoru gördüklerinden:
- Evlerimiz himayesizdir, gerekçesiyle izin istiyorlardı. Hz. Peygamber gerçek dışı olan bu mazaretlerini
kabul ediyor ve izin veriyordu.
Üç yüz kişi kadar kalmıştık. Hz. Peygamber teker teker bizi gözden geçirdi. Her birimize hitaben şöyle
buyurdu:
- Kıyamet Günü benimle beraber olmak için kim bana düşman hakkında bir haber getirecek?
Hiç birimiz kalkıp ‘Ben getireceğim’ diye cevap vermedi.
Hz. Peygamber bu müjdeli arzusunu üç defa tekrarladı.
Aramızdan bir kişi çıkmıyordu.
Resulellah bana yönelerek:
- Ya Huzeyfe kalk! Bana düşman hakkında haber getir, emrini verdi.
Gerçekten çok korkak bir adamdım. Soğuk da iliklerime kadar işlemişti. Beni düşmandan ve soğuktan
koruyacak bir kalkanım da yoktu. Üzerimde karıma ait diz kapaklarımı aşmayan bir entari vardı.
Bu sebeble aslında kalkmak istemiyordum. Fakat Resûlüllahın beni ismen tasrih ederek görevlendirmesi
karşısında elbette yapacak bir şey de yoktu.
Hz. Peygamber (S):
- Dönüp bana haber getirinceye kadar düşmana hiçbir şey sezdirmeyeceksin, şeklinde uyarıda bulunarak
bana şöyle duâ etti:

- Allah’ım! Onu önünden ve arkasından, sağından ve solundan, altından ve üstünden gelebilecek tehlikelere
karşı koru.
Resûlüllahın bu duasıyla birlikte yüreğime sinen korkudan, iliklerime kadar işleyen soğuktan bende eser
kalmamıştı.
Hz. Peygamberin huzurundan ayrılarak düşman karargahına yaklaştım. Yanan ateşin ışığında gözetlemeye
başladım.
Ateşe sırtını dayamış olup böğrünü sıvazlayan iri yarı bir adam şöyle deyip duruyordu:
- Burası artık durabileceğiniz gibi bir yer değil. Muhasarayı kaldırıp dönmekten başka çare kalmadı.
Toparlanıp yola çıkmalı.
Meğer bu adam Ebu Süfyan imiş. Daha önce onu tanımamıştım.
Hemen bir ok çıkarıp yayıma yerleştirdim. Canı Cehenneme deyip atacaktım ki birden Hz. Peygamberin:
- Dönüp bana haber verinceye kadar düşmana hiçbir şey sezdirmeyeceksin, şeklindeki ikazını hatırlayıp
vazgeçtim. Okumu yerine koydum.
Kendi kendime cesaret verip düşman karargahına iyice sokuldum.
Mekke ordusunun bana en yakın olan bölüğü Benü Amir idi.
Bu sırada rüzgar öylesine şiddetle esiyordu ki karargahın altını üstüne getiriyordu. Rüzgarın savurduğu
taşların eşyalarına çarpmasıyla yankılanan sesleri işitiyordum.
Onlar da birbirlerine:
- Ey Amir Oğulları! Burası durabileceğimiz gibi bir yer değil. Haydi yola revan olalım, deyip duruyorlardı.
Bir taraftan da süratle dönüş hazırlığı yapıyorlardı. Ben de dönmek için yerimden ayrıldım. Dönüş yolunu
yarılamamıştım ki daha önce hiç görmediğim yirmi kadar süvari ile karşılaştım. Başları İmameli idi. Bana şöyle
dediler:
- Allah’ın elçisi efendine söyle: Allah düşmanlarına karşı onu korumuş, düşmanlarının hakkından gelmişdir.
Hz. Peygambere geldim. Daraldığı ve üzüldüğü her zaman namaza durduğu gibi yine namaza durmuştu.
Yaklaşmamı işaret buyurdu. Yanaştım ve durumu arz ettim. Ne var ki vazîfemi yapıp döner dönmez tekrar
üşüme başlamıştı. Neredeyse donacaktım. Hz. Peygamber üzerinde namaz kıldığı örtü ile beni sardı.”4
Neyi bileyim ya Resulellah?
Ebü Avf El-Müzeni (R) anlatıyor:
“Hz. Peygamber Haris oğlu Bilal’e şöyle buyurdu:
- Bil (ya Bilal!)
- Neyi bileyim ya Resulellah?
- Bil ya Bilal!
- Neyi bileyim ya Resulellah?
- Bir mü’min ben (im ölümüm) den sonra, unutulan, uygulanmayan sözlerim, işlerim ve tasvip ettiklerimden
birini (toplum gündemine getirerek veya tatbik ederek) yaşatırsa onunla amel edenlerin sevablarından bir şey
eksiltmeksizin o kişiye amel edenlerin bütününün kazandığı sevab kadar mükâfat verilir.

Bir kişi de (tebliğ ettiğim bu dinin aslında bulunmayan,) Allah’ı ve Peygamber’i olan beni de hoşnut
etmeyecek olan Hak’dan saptırıcı bir bidati ortaya çıkarır; uygulanmasına sebeb olursa, o bidatle amel
edenlerin günahlarından bir şey eksiltmeksizin onların bütününün işledikleri günahlar kadar o bidatcı kişiye
günah yükletilir.”5
Bana itâat edenler Cennet’e girer

Hz. Ebu Hüreyre (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Kaçınanların dışında ümmetimden her bir fert Cennet’e girecektir.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Kaçınanlar kimlerdir? (ya Resulellah!)
- Bana itâat edenler Cennet’e girer. Bana itâat etmeyenler ise kaçınanlardır.”6

Kur’ân Allah’ın Kitabıdır

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Şüphesiz bu Kur’ân, insanları en doğru yola götürür. Salih ameller işleyen mü’minlere büyük bir
mükâfat olduğunu, ahirete îman etmeyenlere de can yakıcı bir azâb hazırladığımızı müjdeler.”
İsraSûresi âyet 9-10*
Kur’ân’a sımsıkı sarılınız

İbn-ü Şüreyh El- Huzai (R) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S) bize doğru geldi ve şöyle buyurdu:
- Allah’dan başka (bir olan ve ortağı bulunmayan) hiçbir ilah olmadığına, benim Allah’ın Peygamber’i
olduğuma (ve Kuran ‘ın da Allah tarafından bana indirildiğine) inanıyor musunuz?
- Evet, (Elbette inanıyoruz ya Resulellah!)
- (Size müjdeler olsun.) Zira bu Kuran ‘ın bir tarafı Allah’ın katında diğer tarafı da sizlerin elindedir.
Ona sımsıkı sarılınız. (Ona inancınız ve bağlılığınız devam ettikçe) bundan böyle sizler (ferdi, ailevi ve
sosyal) sapıklıklara uğramaz, katiyen felaketlere maruz kalmazsınız.”1

A- Kur’ân ilahi kitabdır
Kur’ân Allah’ın Kitabıdır; O’nun insanlık için koyduğu son yasaların bütünüdür. Allah, onu, seçtiği ve
evrensel kıldığı peygamberi Muhammed’e Cibril isimli melek aracılığı ile âyet âyet ve sure sure, indirmiştir.
Yirmi üç senelik bir zaman süreci içinde vahy edilen Kur’ân lafzı ve manasıyla Allah sözüdür. O, diğer
mukaddes kitaplar gibi belirli milletlere değil, bütün insanlığa gönderilmiş ve Kıyamete kadar geçerli kılınmıştır.
Hakim, Furkan, Tenzil ve Nûr gibi isimleri olan Kur’ân, 114 Sûre ve bir itibara göre 6666 âyettir.

Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed kendisine indirilen Kur’ân’ı tebliğ etmiş ve yazdırmıştır. Hz. Peygamberin
ilk halifesi Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’ân âyetleri ve sûreleri O’nun öğrettiği şekilde mushaf halinde bir araya
toplanmıştır. Hz. Osman devrinde bu mushaf yazılarak çoğaltılmıştır.
B- Kur’ân’ın muhtevası
Kur’ân îman esaslarını, özellikle ahiret hayatını ve ibâdet görevlerini bildirmekte, kaçınılması zaruri haramları
öğretmektedir. Kur’ân, ailevi, ictimai, iktisadi, hukuki kaideleri ve ahlâki öğütleri ihtiva etmektedir. Hz. Adem,
Nuh, İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle ve onların gönderildiği toplumlarla ilgili bilgiler veren Kur’ân bu
toplumların kültürleri, medeniyetleri ve akıbetleri hakkında da haberler sunmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim ayrıca göklerle ve yerküresi ile alâkalı, canlı ve cansız varlıklarla ilgili bazı tabîî kanunları da
açıklamaktadır.
C- Kur’ân’ın mucizevi özellileri
Kur’ân-ı Kerim Kıyamet’e kadar geçerli olacak bir hayat nizamı kılındığı için her dönemde Allah’ın kitabı
olduğunu belgeleyecek mucizevi özellikleri içermektedir.
Onun bu özelliklerine dört madde halinde şöylece değinebiliriz:
a-Kur’ân’ın edebi örgüsü
Kelimeleri ilahi bir ahengi ve etkili bir musikiyi içeren Kur’ân-ı Kerimin akla, kalbe, göze, kulağa ve diğer
duyu organlarına hitab eden, sembollerle ifadeye yer veren, az söze çok manalar yükleyen edebi ve mucizevi bir
dili vardır.
Hiçbir insan ve hiçbir topluluk Kur’ân’ın bir sûresine bile eş değerde bir söz örgüsünü vücuda getiremez.
Bizzat Kur’ân, kendisinin İlahi kitab olmadığını iddia edenleri buna çağırmakta ve başaramayacaklarını
bildirmektedir.*
Kur’ân’ın on dört asırdır devam eden ve layıkıyla ancak arab dili uzmanalarınca kavranabilecek olan bu edebi
mucizesi bugün de devam etmektedir.
b- Kur’ân’ın hayat nizamı
Kur’ân; itikadî, içtimai iktisadi, hukuki ve ahlâki yasaları ile insanlığı kuşatan çok yönlü bir hayat düzeni
sunmaktadır. İnsanlığın bedenî ve rûhî yapısıyla ve de ferdi ailevi ve içtimai hayatı ile böylesine uyum sağlayıcı
yasaları ihtiva eden ve bu yüceliği insanlığın ilim ve teknikteki gelişimi ile daha açık bir şekilde tezahür eden
Kur’ân insan sözü değil de Allah sözü olduğunu kanıtlamaktadır. Zira böylesine bir Kitab’ı 14 asır önce
Mekke’de doğmuş, büyümüş ve üstelik hiç öğrenim görmemiş bir insanın vücuda getirmesi mümkün değildir.
c- Kur’ân’ın ilmî gerçekleri
Kur’ân’ın, Allah’ın Kitabı olduğunu belgeleyen bir özelliği de insanlığın bilmediği pek çok ilmi gerçeği
açıklamış olmasıdır. Kur’ân’ın indirildiği çağlarda bilinmeyen ve ancak asırlarca sonra öğrenilebilen bu
gerçekleri miladi yedinci asırda yaşamış bir insanın bilmesi mümkün olamadığından hiçbir insan onun Allah sözü
olduğunda şüphe edemez.

Kur’ân-ı Kerim;
a- Göklerle yerin bir olduğu ve sonradan ayrıldığını, her bir canlının sudan yaratıldığını,
b- Güneş ay ve diğer gezegenlerin kendi yörüngelerinde seyrettiğini,
c- Yer küresinin uçlarının basık olduğunu ve döndüğünü,
d- Yükseldikçe hava basıncının düşerek nefes almanın güçleşeceğini,
e- Evrenin uzayıp- genişlediğini,
f- Rüzgarların aşılayıcı olduğunu,
g- İnsan parmaklarındaki hatların farklılığını,
i- Çocuğun ana karnındaki oluşum devrelerini,
k- Her şeyin bir düzen içinde yaratıldığı ve sebeb- netice kanununa bağlandığını vs. açıklamışdır.*
Kur’ân-ı Kerim, örneklerini sunduğumuz pek çok ilmi gerçeği açıkladığı gibi henüz anlaşılmamış pek çok ilmi
gerçeğe daha işaret etmektedir.
Hz. Süleyman devri bilim adamlarından birinin bir anda kilometrelerce uzaktaki tahtı Hz. Süleyman’ın
huzuruna getirdiği anlatılarak uzayda eşyanın nakledildiğine dair Kur’ân’ın verdiği haber devrimizde bile bilime
ufuk açmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim göklerde, yer yüzündeki canlılar gibi canlılar olduğunu bildirmekte, onların bir araya
getirilebileceği imkanına dikkati çekmektedir ki insanlık henüz bu ilmi seviyeye varamamıştır.
Cinlerin ve onların bir kolu olan şeytanların varlığı ve insan vücudunun gözeneklerine nüfuz edebilen yapı
maddeleri hakkındaki Kur’ân bildirisinin mahiyeti henüz bilinmemektedir.
Tarihi asırlarda insanlığın pek büyük medeniyetler kurduklarına dair Kur’ân’ın verdiği haberlere arkeolojik
araştırmalar henüz ulaşamamıştır.**
Verdiğimiz bu örneklere Kur’ân’ı inceleyen bilim adamları tarafından daha pek çok örnekler verilebilir.
Kaldı ki Kur’ân-ı Kerimin ölüm ve ötesine, evrende vuku bulacak Kıyamet değişikliğine, Cennet ve
Cehennem’e (vs.) dair bildirdiği hakîkat üstü hakîkatler ise ilmi gelişmelerle dahi tam olarak kavranamayacak
gerçeklerdir.
d- Kur’ân’ın asliyetini koruması
Kur’ân-ı Kerimin yaşayan ve yaşayacak olan bir mücizesi de asliyetini koruması, milyonlarca insan
tarafından, her an okunur olması ve ezberlenmesidir.
Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’e nasıl indirildi ise bir kelime eksiksiz ve fazlasız olarak - öylece
elimizdedir.
O, on dört asır önce değil de devrimizde indirilmiş gibidir. O, bu tazeliği içinde her gün ibâdet duygusu ile
okunmaktadır.
Namaz kılınırken Kur’ân-ı Kerim’den başta Fatiha Sûresi olmak üzere mutlaka bir bölümün okunduğunu
düşünür, güneşin doğuş farklılıkları sebebiyle yeryüzünün muhtelif bölgelerinde mü’minler tarafından her an
namaz kılındığı ve gece ibâdetine kalkıldığı da hatırlanırsa onun yeryüzünde her an okunduğu gerçeğini kavramış
oluruz.

Yeryüzünde semavi ve gayr- ı semavi Kur’ân hacmindeki hiçbir kitab onun kadar okunup ezberlenmemişdir.
İndirildiği dönemden beri giderek artan bir oranda her nesilden yüz binlerce insan tarafından baştan sona
ezberlenmiş ve ezberlenmektedir. O’na inanan her mü’min ondan hiç değilse bir süre bilmektedir. Kur’ân’ın
dikkati çeken bir özelliği de onun manasını anlamayanlarca ezberlenebilmiş olmasıdır.
Benden sonra Kur’ân’a inanacaklar daha çok sevab alacaklar
Ebu Cumatül- Ensari (R) anlatıyor:
“Onuncusu Muaz olan on kişilik bir topluluk Hz. Peygamber’le (S) beraber bulunuyorduk. (Onunla beraber
olmanın ne büyük bir yücelik olduğunun da şuurundaydık. O’na) sorduk:
- Ya Resulellah! Biz sana inandık ve itâat ettik. Bizden daha çok sevab alacak bir topluluk var mıdır?
- Allah’ın elçisi (olan ben) aranızda bulunuyor ve size semadan vahiy getiriyorken sizi bana inanmak ve itâat
etmekten ne alıkoyabilir ki?
Hayır hayır,(sizden daha çok sevab alacak topluluk vardır.)
Onlar sizden sonra gelecek nesillerdir. Kendilerine iki kapak arasında bir kitap ge(tiri)lecek (ve bu Allah’ın
Kitabı Kur’ân’dır denilecek.) Onlar da (Kur’ân olan) bu kitaba inanacak ve içindeki ilahi emir ve yasaklara göre
amel edecekler. İşte onlar (beni görmeden bana ve benim tebliğ ettiğim Kuran’a inandıkları için) sizden daha çok
sevab alacak olanlardır.”2
Kur’ân dosdoğru bir hayat yoludur
Hz. Ali (R) “Allah’ın Resûlü’nden bizzat dinledim” diyerek anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü gelecekle ilgili bir konuşmalarında şöyle buyurdu:
- Aman çok şuurlu olunuz. Zira yakın dönemde (îman ve amel hayatını sarsacak) fitneler olacaktır.
(O’nun vukua geleceğini bildirdiği fitnelerin önemini kavradığım için hemen koruma çarelerini öğrenmek
istedim. Bu sebeble) sordum.
- Ya Resulellah! Bu fitnelerden korunabilmenin çaresi nedir?
Allah’ın Resûlü (S) şu açıklamada bulundu:
- (Çare Allah’ın Kitabı’dır: ona uymaktır. Zira) Allah’ın Kitabı Kur’ân’da sizden önce yaşamış bulunan
toplulukların (saadet ve felaket) haberleri vardır. Sizden sonra gelecek nesillerin (de yararlanacağı Hakîkat)
duyuruları vardır. Onda çağdaşlarınızın (düstûr edineceği) prensipler de mevcuttur.
O (Hak’la Bâtıl’ları) ayıran (bir nizam kitabı) dır. Denenip geçiştirelecek (düzme bir düzen kitabı) değildir.
O’nu bırakanların; (O’nunla yönetmek ve yönetilmek istemeyen zorbaların düzenlerini) Allah baş(lar)ına
geçirir.
Ondan başka (düzen yasaları ile) doğru yaşantıya ermek isteyen(ler)i Allah’ın çıkmazlara saptırır.
O Allah’ın (yapışılacak ve yapışanları yükseltecek) sağlam bir ipidir.
O tatmin edecek çok yönlü bir öğüttür. Dosdoğru bir (hayat) yoludur.
O’na bağlı görüşler eğriliğe; duygular da çirkinliğe sapmaz. Diller de ancak onunla bâtıllara kayıp sürçmez.
Âlimler onun gerçeklerine doyamaz. Çok okunmak ve incelenmekle (câzibesi) pörsümez (usanç da gelmez.)
Sırları bitmez, (incelikleri tükenmez.)

O’nu (ölçü edinerek) karar veren doğruya erer. O’na göre amel eden sevab kazanır. O’nunla hüküm veren
adâletli olur; adâlet dağıtır.
O’na çağıran dosdoğru yola yönelmiş(ve yöneltmiş) olur. O(mükellef yaratık olan) cinlerin dinledikleri
zaman kopamadıkları, şöyle söylemekten de kendilerini alamadıkları bir Kitab’dır:
“... Biz kendine çekip bağlayan, doğruya ulaştıran bir Kur’ân dinledik ve ona îman ettik...”3
Kur’ân ehli kullar Allah’ın rızasına ermiş kullardır

Enes İbn-u Malik (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S) şöyle buyurdu:
- İnsanlardan Allah’a ehil olmuş; (O’nun sevgisine ermiş kullar) vardır.
Sahâbiler (bu yüce insanların kimler olduğunu öğrenmek istediler de) sordular:
- Ya Resulellah! Bunlar kimlerdir?
- Onlar, Kur’ân ehli olan; (O’nu okuyan ve O’nun emirleri ve yasaklarına göre yaşayan) Allah’a bağlı
insanlardır.
(Kur’ân’ı okuyan ve O’nunla amel eden kullar da) Allah’ın rızasına erdirdiği kullarıdır. Hem de O’nun has
kullarıdır.”4

Kur’ân’a karşı vazîfelerimiz
Kur’ân ehli olan insanlar O’na karşı görevlerini yerine getirmiş olanlardır.
Bu görevleri dört madde halinde şöylece açıklayabiliriz.
a- Kur’ân’ı okumak
Kur’ân’a îman eden kişinin O’na karşı ilk vazîfesi O’nu orijinal harfleriyle okumasını öğrenmek ve ihlasla
okumaktır. Bu görev Rabbimizin emri olduğu için farzdır. Kur’ân’ı şartlarına riayet ederek okuyabilecek kadar
öğrenmeyi farz kılan bir dini emir de namazdır. Zira namaz kılmak için başta Fatiha olmak üzere Kur’ân’dan
âyetler veya Sûreler okunması zaruridir.

Burada bilvesile ifade edelim ki Kur’ân’ın ilk emri “Oku” iken şüphesiz Kur’ân-ı okuyamama diye bir
mazeret olamaz. Hiçbir mü’min, ben Kur’ân okuyamıyorum dememelidir. Bu çok acıdır ve cehaletlerin en
çirkinidir. Çünkü, O’nun öğrenilmesi, günde 1-2 saat olmak üzere, en çok bir aylık bir iştir.
Devrimizde bir çok mü’minin Kelime- i şahadet cümlesini dahi rahatlıkla telaffuz edememesi, ilk defa
karşılaşılan yabancı bir lisanın kelimelerini telaffuz eder gibi Kur’ân kelimeleri üzerinde zorluk çekmesi ancak
inanç zaafı ile izah edilebilecek bir durumdur. Her mü’min, Kur’ân’ı asli harfleriyle okumasını öğrenecektir. Bu,
dini bir vazîfedir ve bir ibâdettir.
Bu mevzuda Peygamber’imiz şöyle buyurmuşlardır:
“Sizin en hayırlınız, Kur’ân-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.”
“Her kim Kur’ân’dan bir harf okursa o bir harfe karşılık ona bir sevab vardır. Her bir sevab ise on katı ile
mükâfatlandırılır. Ben “Elif- lam- Mim” bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.”*
b- Kur’ân-ı anlamaya çalışmak
Îman edenlerin Kur’ân’a karşı ikinci görevleri O’nu anlamaya çalışmaktır.
Bunun için asıl olan Arapça öğrenmek ve O’nu doğrudan aracısız anlamaktır. Pek tabîî ki, bu oldukça güçtür.
Ancak mümkündür. Eğitim kurumlarında Arabçanın mecburileştirilmesi bu sorunun çözümlenmesi için yeterlidir.
Fakat heyhat...
Kur’ân’ı arapça öğrenerek anlayamayan mü’minler kendi ana dillerinde yazılmış Kur’ân tercümeleri ve
tefsirlerini okumalıdırlar.
Türkçe yazılmış pek çok tercümeler vardır. Allah cümlesinden razı olsun Mehmet Vehbi, Hamdi Yazır ve
Ömer Nasuhi gibi müfessirlerimizin tefsirleri itimada şayandır. Seyyit Kutub merhum’dan türkçemize tercüme
edilen Fi Zilalil-Kur’ân ve Mevdûdi’den tercüme edilen Tefhîmul-Kur’ân da tavsiye edeceğimiz tefsirlerdir.
c- Kur’ân-ı yaşamak
Kur’ân ehli olabilmek için O’na karşı yapılması gereken bir görev de hayatı O’nun sunduğu emirler ve
yasaklar çerçevesi içinde yaşamaktır. Kur’ân’ı okumanın ve anlamaya çalışmanın da asıl amacı budur.
Yaşamak gayesini gütmeksizin Kur’ân-ı okumak onun ilahi musikisinden yararlandırabilir, onu anlamaya
çalışmak da kültürü artırabilir. Ama dünya ve ahiret saadetine erdirecek olan onu yaşamaktır.
Kur’ân düstûrlarına göre yaşamamız hususunda Yüce Rabbimiz şöyle emir buyurur:
“İşte bu Kur’ân, indirdiğimiz (feyiz) kaynağı bir kitab’dır. Artık Kur’ân’a uyun, (O’nun emir ve yasaklarına
aykırı davranıştan) sakının ki merhamet olunasınız.”*
Kur’ân’ı tebliğ eden, nurlu ve mukaddes hayatıyla onu yaşayarak açıklayan Peygamber’imiz de Kur’ân’ı
yaşamamız gereğini şöylece emir buyurur.
“Kur’ân; (maddî ve manevî bunalımların) şifa kaynağıdır.”
“Kur’ân’a sarılınız. O’nu önder ve hayat rehberi ediniz. Çünkü O, Allah’ın kelamı(kanunları)dır...”
“Allah’ın kelamı (emir ve yasakları) nın insanların koyduğu yasalara üstünlüğü ise Allah’ın yaratıklarına
üstünlüğü gibidir.”
“İşte bu sebebledir ki Allah, (emir ve yasaklarını ihtiva eden) şu Kur’ân’la amel eden toplumları yükseltir.
O’nun izinden gitmeyenleri de alçaltır.”

“Kur’ân-ı okuyan, onu (n bütününü veya bir kısmını) ezberleyen, O’nun helâlini halâl, haramını da haram
kabul eden kişiyi Allah (c.c). Cennet’e sokar. Ailesinden Cehennemlik olan on kişiye şefaat ettirir.”**
d- Kur’ân mesajlarını tebliğ etmek
Kur’ân’a karşı bir önemli vazîfemiz de, O’nun mesajlarını insanlara tebliğ etmektir.
Kur’ân’ı okuyan fakat amel etmeyen kişi şerlidir

Ebu Said anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü sahâbîlere şöyle buyurdu:
- Size insanların en hayırlıları ve en kötülerin(den birer zümrey)i tanıtayım mı?
- (Tanıt ya Resulellah!)
- Ölünceye kadar yaya veya atlı-develi olarak Allah yolunda cihad eden kişi insanların en hayırlılarındandır.
Allah’ın Kitabı Kur’ân’ı okuyan fakat, O’nun yasaklarından sakınmayan kişi de insanların en
kötülerindendir.”5
İki âyet öğrenmek iki deveye sahip olmakdan daha hayırlıdır
Ükbetü İbn-ü Amir (R) anlatıyor:
“Bizler, (fakir mü’minlerin barındığı Medine Mescidi’ndeki) suffede iken Allah’ın Resûlü (S) bize doğru geldi
ve şöyle buyurdu:
- Hanginiz her gün erkence (Medine dışındaki) Buthan yöresine veya Akik vadisine gitmek ve günaha
girmeden, akrabalık ilişkilerini kesmeden iki büyük hörgüçlü deve ile dönüp gelmeyi sever?
(Biz hep bir ağızdan) karşılık verdik.
- Hepimiz severiz(ya Resulellah!)
(Bu cevabımız üzerine) Allah’ın Resûlü (S) (şu müjdeli) açıklamada bulundu:
- (Sizlerden) birinizin her gün erkence Mescide gelerek Allah’ın Kitabı’ndan iki âyet öğrenmesi (neticesi
itibariyle)onun için iki deveden daha hayırlıdır.
Üç âyet öğrenmesi onun için üç deveden, dört âyet öğrenmesi onun için dört deveden daha hayırlıdır.
(Beş, altı, yedi)... âyet öğrenmesi öğrendiği âyetlerin sayısınca deveye sahib olmaktan daha hayırlıdır.”6

Kur’ân dünya ve ahiret saadetini sağlar
Allah’ın Kitabı’ndan iki âyetin öğrenilmesi iki deveye... sahib olmaktan hayırlıdır. Zira deve ve benzeri malî
varlıklar kişinin maddî yaşamını kolaylaştırır, ama onun ferdi ve sosyal yaşantısını yönlendiremez, ruhunu
aklayamaz, yaşama aşkını geliştiremez.
Oysaki her biri ilahi bir düstûr olan Kur’ân âyetleri kişiye kul olduğunu hatırlatır, hayatını ilahi ölçülere göre
düzenlemesine yardımcı olur. O’nu ihtiraslardan arındırır, toplumcu kılar. Ahiret insanı olarak yaşatır ve sonsuza
dek devam edecek Cennet hayatına erdirir. Pek tabi ki sonucu itibariyle bir âyet öğrenmek bir deveye, on âyet
öğrenmek, on deveye sahib olmakdan hayırlıdır.
Kalplerin cilası Kur’ân okumakdır
Allah’ın Resûlü bir sohbetinde şöyle buyurdu:
“-Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır.
Bir sahâbî tarafından soruldu:
- Kalblerin (pasını giderecek, aklatıp parlatacak) cilası nedir ya Resulellah?
- O, Kur’ân okumak, ölümü (ve ölüm ötesini) anmaktır.”7
Hatim sürmenin fazileti
İbn-ü Abbas (R) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî şöyle sordu:
- Ya Resulellah! Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir?
- Bitirip başlayan(ın ameli)dir.
- Bitirip başlayan kimdir? (ya Resulellah!)
- Kur’ân-ı Kerim’i başından sonuna kadar okuyup bitiren, hatimini bitirince de yeni baştan başlayandır.”8
Beş günden az bir zamanda hatim yapılmamalı
Abdullah İbn-ü Amr (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlüne sordum:
- Ya Resulellah!(Başından sonuna kadar) Kur’ân’ı kaç günde okuyayım?
- Kur’ân-ı bir ayda okuyarak hatim yap.
- Bir aydan daha az bir zamanda okuyabilirim,(ya Resulellah!)
- O’nu yirmi günde hatim et.
- Bundan daha az bir zamanda okuyabilirim.

- On beş günde okuyup bitir.
- On beş günden az bir zamanda O’nu okuyabilirim.
- (Öyleyse) on günde oku.
- Daha az bir zamanda okuyabilirim.
- (O halde) beş günde okuyup- hatmet.
- Beş günden az bir zamanda da okuyabilirim.
Hadisi rivayet eden Abdullah b. Amr şöyle diyor:
(“Evet beş günden az bir zamanda okuyabilirim” dedim ama) Allah’ın Resûlü (beş günden az bir zamanda
okumam için) bana müsaade buyurmadı.”9
Hz. Peygamberin sağlığında Kur’ân’ın sûreleri ve âyetleri inmekteydi. Bu sebeble de tek bir kitab halinde
değildi. 8 ve 9 numaralı hadîslerde sözü edilen Kur’ân hatmi, o güne kadar inen sûreler ve âyetlerin bütününün
okunması ile ilgili olsa gerektir.
En büyük âyet âyetül-kürsidir

Ebu Zer (R) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’e sordum.
- Ya Resulellah! Size vahy edilen Kur’ân âyetlerinin manevî değeri en yüce olanı hangisidir?
Şöyle buyurdu:
- Ayetül- Kürsi’dir.”10

Ayetül- Kürsi niçin büyüktür?
Ayetül- Kürsi Bakara sûresinin 255. âyetidir. Anlamı şöyledir:
“Allah, ki O’ndan başka tanrı yoktur daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir
uyuklama ne de bir uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim
aracılık yapabilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. (İnsanlar) O’nun ilminden ancak kendisinin
dilediği kadarını kavrayabilirler. O’nun kürsü (âlemi) gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri korumak
kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyükdür.”
Sunulan meâlinden anlaşılacağı üzere Âyetül-Kürsi’nin en büyük olması, en büyük olan Allah’ı ve O’nun bazı
sıfatlarını, engin kudreti ve malikiyetini açıklayıcı olması sebebiyledir.
Peygamber’imiz tarafından okunmaya teşvik edildiği için ecdadımız özellikle câmilerimizde tesbihattan önce
okunmasını sistemleştirmişlerdir. Âyetül- Kürsiyi sabah okuyanın akşama, akşam okuyanın da sabaha kadar her
çeşit musîbetlerden korunacağını açıklayan hadisi şerifler de vardır.
İhlas, Felak ve Nas sûrelerini oku
Âmir El- Cühenî (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) bana buyurdu:
- Oku (Ya Âmir!)
- Neyi okuyayım ya Resûlellah!
- İhlas, Felek ve Nas sûrelerini oku.
İnsanlar bunlarla korunduğu gibi benzeri olabilecek bir başka (yolla bu) şekilde korunamazlar.”11
Yatağına çekildiğinde Kâfirun sûresini oku

Hz. Nevfel (R.) Allah’ın Resûlü’ne (S.) şu şekilde ricada bulunduğunu rivâyet ediyor:
“-Ya Resûlellah! (Gece yatağıma) gireceğim zaman okumam gerekeni bana öğretseniz.
- Kâfirun Sûresini oku. Zira O(nu okumak.) Şirk’den korunmakdır.”12
Kâfirûn sûresi şirkden korur
Kâfirun sûresi Kur’ân-ı Kerimin 108. sûresidir.
Türkçe anlamı şöyledir.
“De ki! Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığım (Allah) a tapıcılar değilsiniz. Ben
asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim
dinim banadır.”
Bu sûrenin Allah’dan başka varlıklara ibâdet etmeyi red edici vasfı sebebiyle onu manasını düşünerek okuyan
kişi şirk’den korunmuş, yatağına çekildiği zaman okuyan kişi de bir nevi ölüm olan uykuya şirkten arınmış olarak
yatmış olur.
Şirk (Allah’a ortak koşmak)dan korunmuş olmak ise amellerin en büyüğü ve âhiret mutluluğuna erdirici
olanıdır.
Şirk’in açıklaması için ilgili bölümü okuyunuz.

Dünya ve Âhiret

Dünya Hayatı
Allah’ın Kitabı’ndan:
“Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah’ın emirleri ve yasaklarına bağlanan
kullar için Âhiret Hayatı şüphesiz, daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullan(arak gerçekleri kavraya)
mıyacak mısınız?”*
Enam Sûresi âyet 32
Ümmetimin yaş ortalaması elli ile atmış arasıdır
Huzeyre (R.) Allah’ı Resûlü’ne ricada bulundu:
“-Ya Resûlellah! Ümmetinin ömürlerini bize açıklasanız?
Şöyle buyurdu:
- Elli ile atmış yaş arasıdır.
(Bu diyaloğa şâhit olan diğer sahâbiler de) sordular:
- Ya Resûlellah! Ya yetmiş yaşındakiler?
- Söyleyin bakalım. Ümmetimden yetmişe ulaşanlar (ne kadardır ki?) Allah yetmiş yaşındakilere merhamet
etsin. Seksen yaşındakilere acısın...”1
Ömür artar, eksilir mi?
Allah’ın Resûlü’nün atmış üç yıl yaşadığı da hatırlanırsa hadisin verdiği rakamların gerçeği yansıttığı
anlaşılır.
Ömür artar- eksilir mi konusu İslâm bilginleri arasında tartışmalıdır. Ancak âyetlerin ve hadîslerin özüne
yatkın olan hâkim görüş artıp- eksilmeyeceğidir. Ne var ki amellerimize göre ömrün bereketleneceği hususu kati
bir gerçektir. Beslenme şartlarının iyiliği de sıhhatin sürekliliğini sağlayıcıdır.
Anlayışımıza göre hadisimizin her bir mü’mine verdiği asıl mesaj ise hayat programlarını gerçekçi bir temele
oturtmak gereğidir. İnsan her an ölüme hazır olmak şartıyla hayat programını azami altmış yıla göre yapmalı,
Âhiret Hayatı için yapabileceği tüm yatırımları gerçekleştirmeye çalışmalıdır.
Yalnız Allah’dan iste
İbn-ü Abbas (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber’le aynı deve üzerinde ve gerisinde idim. Bana şöyle buyurdu:

- Ey çocukcağız! Allah’ın seni faydalandıracağı bazı bilgileri sana öğretmeyim mi? Ben de:
- Evet, (öğret ya Resûlellah!) dedim. (Şöylece öğüt vermeye başladı:)
- Allah(ın emir ve yasakların)a uy ki Allah seni korusun. Allah’ın (helâl ve haram sınırlarını) gözet ki O’nun
(rahmeti ve yardımını) önünde hazır bulasın. Rahat (ve neşeli) zamanlarında sen O’nu (kul olarak) tanımaya
çalış ki dar (ve elemli) zamanlarında O da seni (lütfuyla) hatırlasın. (Para- mal- mevki- sıhhat) istediğin zaman
yalnız Allah’tan yardım taleb et.
(İyice bil ki) olacak işleri (içine alan Kader Senaryosu’nu) yazan kalem(in mürekkebi) kurudu. Bu itibarla,
bütün insanlar Allah’ın senin için takdir etmediği bir menfaati sana sağlamak isteseler buna güç yetiremezler.
Aynı şekilde Allah’ın senin için takdir etmediği zarara seni uğratmak isteseler buna da güç yetiremezler. O
halde, (aklını kullan da) hoşuna gitmeyen (söz, iş ve davranışlarda da) pek çok hayırlar olabileceğini, ilâhi
yardımın sabırla geldiğini, refahın sıkıntıları, kolaylıkların da zorlukları takip ettiğini (çok iyi) bil.”2
Güven ve ümit veren öğütler
Allah’ın Resûlü’nün İbn-i Abbas’a verdiği bu öğütleri her bir mü’min kendi şahsına yapılmış olarak
değerlendirmeli ve bu öğütler çizgisinde yaşamalıdır. Bu öğütler basit bir görünüm içindedir. Fakat ancak bir
peygamber tarafından söylenebilecek kadar özlü ve hayat gerçeği ile bütünleşen öğütlerdir.
İlâhi muhafaza altında hür, güçlü ve güvenli yaşamanın, insanların mahkûmu olmaksızın sabırlı ve ümitli bir
hayat sürmenin sırlarını bu öğütlerde bulmak mümkündür.
En üstün müminler dünyanın ihtiraslarından arınanlardır
İbn-i Amr (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Mü’minlerin en üstünü Muhmûmul-Kalb ve doğru sözlü olan her bir mü’mindir.
Ashâb- ı Kiram sordular:
- Ya Resûlellah! Mahmûmul-Kalb nedir?
- İçinde günah (emeli,) tecavüz, düşmanlık ve hased (meyli) bulunmayan, Allah’a sevgi ve saygıyla dolu
tertemiz kalb(li mü’min)dir.
Sahâbiler (tekrar) sordular:
(Üstünlük bakımından) Mahmûmül-Kalb ve doğru sözlü olanları takib edenler kimlerdir? (ya Resûlellah!)
- Onlar dünya (nın geçici câzibesi ve ihtiraslarını) unutanlar ve Ahiret sevgisiyle dolanlardır.
Sahâbiler (yine) sordular:
- (Üstünlük dereceleri) bunlardan sonra gelen mü’minler kimlerdir?
- Güzel ahlâk sahâbî mü’min(ler)dir.”3
Allah ihtirasla yaşanan dünya hayatına insan pisliğini örnek vermiştir

Dahhak b. Süfyan El- Kilabi (R.) anlatıyor:
“Hz. Peygamber bana şöyle buyurdu:
- Ya Dahhak! Ne yemeğin var?
- Et ve süt var ya Resûlellah!
- O yemekler neye dönüşecek (Ya Dahhak?)
- Bildiğiniz (üzre insan pisliğine ya Resûlellah!)
- (Ya Dahhak!) Allah (helâl ve haram gözetilmeksizin, âhiret muhasebesi yapılmaksızın ihtirasla yaşanılan)
dünya hayatına insan pisliğini örnek vermiştir.”4
Dünya Ahirete nisbetle önemsizdir
Dünya hayatını aşağılayan bu ve benzeri hadîsleri, ancak hayatı yönlendirici diğer hadîslerin ve ilgili
düstûrların ışığında anlayabiliriz. Yoksa yanılgıya düşmek kaçınılmaz olur.
Hadîslerde ve Kur’ân-ı Kerimde dünya hayatının önemsizliği, umumiyetle sonucu gözler önüne serilerek ve
sonsuz olan Ahiret hayatı ile mukayese edilerek vurgulanır. Gaye dünya hayatının putlaştırılmaması ve onun
Âhiret mutluluğuna ermek amacıyla yaşanmasıdır.
Bu gibi hadîslerden dünya hayatına ilgi duyulmaması, nimetlerinden yararlanma çabasının sürdürülmemesi
şeklinde bir mesaj almak İslâm Dini’ni anlamamakdır. Zira İslâm, dünya hayatını mutlak anlamda
önemsenmemesi gereken bir hayat olarak değerlendirseydi, dünya hayatını bütünüyle kuşatan bir hayat nizamı
sunmazdı. İslâm Dini’nin nasıl inanılacağından, nasıl yenilip- içileceğine, üretim ve tüketimin hangi kayıtlar
altına alınacağından tuvalete nasıl girilip- çıkılacağına, sulh halinde ne gibi bir uygulama yapılacağından harp
halinde ne şekilde bir strateji tatbik olunacağına kadar insan ve toplum hayatını içine alan bir düzen sunması
onun dünya hayatına verdiği önemi göstermektedir.
Evet, dünya hayatına önem vermelidir. Ancak hadîslerde açıklandığı üzere içinde kalınacak süre hesaplanarak,
sonucun ne olacağı düşünülerek önem vermelidir.
Dünya hayatına İslâm’ın objektifinden bakılmadıkça bu hayatta adâlet, sevgi, saygı, feragat, yardımlaşma gibi
insanî ve ahlâki değerlere ve de yaşama sevinci ve amacına yer bulmak mümkün değildir. İhtiraslar, zulümler,
bitmez tükenmez emeller, yıkıcı rekabetler ve karamsarlıklar... bütün bunlar dünya gerçeğinin gerçek hüviyetiyle
görülemeyişinden kaynaklanmıyor mu?
Dünyaya rağbet eden günahlardan korunamaz
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (sahâbilere) sordu:
- Su üzerinde yürüyüp de ayakları ıslanmayacak bir kişi var mıdır?

Onlar da:
- Yoktur ya Resûlellah! dediler.
Aldığı bu cevabı üzerine şu açıklamada bulundu:
- Dünya nimetlerine (helâl haram ayrımı yapmaksızın ihtirasla) rağbet eden de böyledir. Günahlardan
korunamaz.”5
Dünya hayatının ihtiraslarından uzaklaşmak
Abdullah Resûlü En’am Sûresi’nin 125. âyetini okudu:
“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslâm’a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü,
(o kimse) göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allah inanmayanların üstüne işte böyle pislik salar.”
Bu âyeti okuyunca açıklamada bulundu:
- Nûr bir kalbe girdiği zaman o kalb açılıp- genişler.
(Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Ya Resûlellah! Bu oluşumun kendisiyle tanınıp- bilineceği nişanları var mıdır?
- Evet (vardır. Bunlar;) bu aldatıcı dünya yurdunun (ihtiraslarından) kopup- uzaklaşmak, Ahiret Yurdu’na
yönelmek ve gelmeden önce ölüme (ve ölüm ötesine) hazırlanmaktır.”6
Kur’ân’ın ilmî bir mûcizesi
Enam Sûresinin bu âyeti yükseldikçe hava basıncının düşerek nefes almanın güçleşeceği gerçeğini bildiren
ilmî bir mucizedir.
Hadîsimizin mesajının bir bölümü de “Ölüme ve ölüm ötesine hazırlanmak...”dır.
Kur’ân-ı Kerim âyetlerinde ve Peygamber’imizin hadîslerinde pek çok geçen bu tabirin ve benzeri ifadelerin
anlamı nedir?
Hazırlık için ne yapılmalıdır?
Ölüm ve ölüm ötesine hazırlanmanın anlamı dünya hayatını Allah’ın ve Peygamberinin buyruklarına göre
düzenlemektir. Bilfiil hazırlanmak da meselâ, namazı ibâdetsizliğe, zekâtı cimriliğe, adaleti zulme, doğruyu
yalana, merhameti acımasızlığa, toplum menfaatilerini ferdî çıkarlara vs. tercih etmektir.
Allah katında dünya değersizdir

Hz. Cabir R. anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (bazı sahâbilerle birlikte) yürürken kulağı kopuk ölü bir keçi yavrusuna rastlayınca
(çevresindekilere) sordu:

- Hanginiz bir para karşılığında buna sahib olmayı arzu eder? Onlar da:
- (Az da olsa) bedel karşılığında buna sahib olmayı pek tabîidir ki hiç birimiz arzu etmeyiz, dediler. Bu
cevapları üzerine Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Allah’a yemîn ederim ki Allah katında dünya, sizin katınızdaki kulağı kopuk ölü keçi yavrusundan daha da
değersizdir.”7
Allah dünya nimetlerini sevmediği kullara da verir
Abdullah İbn-ü Mesut’dan... (R.)
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Allah rızıklarınızı aranızda taksim edip- farklı kıldığı gibi huylarınızı da birbirinizden farklı kılmıştır.
(Biliniz ki;) Allah dünya (nimetlerini) sevdiği kullara da sevmediği kullara da verir. Fakat dinî (bilgiyi ve
dine bağlı yaşantıyı) ancak sevdiği kula verir.
Allah dindarlığı verdiği kulunu sever.
Nefsimin kudret ve tasarrufu altında bulunduğu Allah’a yemîn ederim ki kalbi ve dili (Allah’a) boyun
eğmemiş kişi gerçek müslüman olamaz. Komşusu “Bevâik”inden güven duymayan kişi de hakiki mü’min olamaz.
(Abdullah İbn-ü Mes’ud anlatımını şöylece sürdürüyor: Biz sahâbîler) sorduk:
- Ya Nebiyellah! Kişinin Bevaik’ı nedir?
- Komşuyu aldatmak ve ona zülm etmekdir.
Allah’ın Resûlü (S.) bu açıklamadan sonra devamla şöyle buyurdu:
- Haramdan mal kazanan ve bundan hayra harcayan hiçbir kişi yoktur ki (hayra harcaması sebebiyle) o mal
onun için bereketlendirilmiş veya verdiği sadaka Allah katında ondan kabul edilmiş olsun.
Onun bu maldan (ölümüyle) geride bırakacağı da onun için ancak Cehennem’de azık olur. Gerçekten Allah
kötüyü kötü ile yok etmez. Kötüyü ancak iyi ile giderir.
Şüphesiz pis, pisi(n pisliğini) yok etmez.8
Kulluk denemesi gereği rızıklar farklıdır
Bu hadisin sunduğu mesajlardan biri de Allah’ın dünya nimetlerini sevdiği mü’min ve itâatkâr kullara verdiği
gibi sevmediği kâfir ve günâhkâr kullara da verdiği hakîkatidir.
Allah insanları yer yüzünde kulluk denemesine tabi kılmak için onları erkeklik, dişilik, güzellik, çirkinlik, akıl,
zekâ, kabiliyet ve çalışma gücü bakımından farklı kıldığı gibi dünya nimetleri bakımından da farklı kılmıştır.
Bazılarına çok bazılarına da az nimet takdir etmiştir.
Bu sebeble ni’metlerin çokluğu veya azlığı îman veya küfürden kaynaklanmamakta, ilahi kadere
dayanmaktadır.*
Eğer nimetlerin çokluğu veya azlığı îman veya küfre bağlı olsaydı insanlar bir bütün halinde imana veya küfre
yönelirlerdi ki bu da kulluk denemesine uygun düşmezdi.**
Kişi dindar fakat fakir, kâfir ama zengin olabilir

Evet Allah dünya ni’metlerini sevdiklerine de sevmediklerine de verir. Verdiği içindir ki kişi dindar ve zengin
olabileceği gibi kâfir olabilir. Kâfir ve zengin olabileceği gibi dindar ve fakir de olabilir. Ancak bir gerçek vardır
ki o da îmanın ve güzel amellerin mevcud nimetleri bereketlendirdiği ve iç huzurunu sağladığıdır.*
Allah dünya ni’metlerini sevdikleri ve sevdiklerine verdiği için mü’min kişi, “Ben inançlı ve ibâdetliyim,
niçin bana az nimet verdi?” diyemez ve dememelidir. Bir kısım kâfirlere ve azgın günahkârlara çokça nimetler
verildiğini garipsememelidir. Önemli olan kulluk denemesi gereği verilen ni’metlerin çokluğu değil nasıl bir
sonuç vereceğidir.
Bu hususda Rabbimiz Peygamber’imize ve O’nun şahsında biz mü’minlere şöyle buyurmaktadır.
Âl-i İmran 195-196:
“(Ey Muhammed!) Kâfirlerin (nimetler içinde) diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın. Bu, az bir
geçimlilikdir. Sonra onların varacakları yer Cehennemdir. O ne kötü bir döşektir.”
Bu ilâhi uyarıya muhatab olan Peygamber’imiz de tercümesini sunduğumuz hadisi ve benzerleri ile bizleri
aydınlatmış ve izinden gideceğimiz şu ölçüyü bildirmiştir:
“Sahib olduğu ni’metlerden ötürü sakın ha hiçbir kâfiri, günahkârı imrenme. Çünkü sen ölümünden sonra
onun karşılaşacağı (azabı) bilemezsin. Şüphesiz onun için Allah katında ölümsüz bir öldürücü; azabı sürekli bir
ateş vardır.”**
Sizler için korktuğum zehretüd-dünya’dır
Ebû Saîd’den... (R.)
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- (Neticesi itibariyle) sizin için korktuklarımın en korkutucu olanı Allah’ın “Zehretüd- Dünya”yı size
yağdırmasıdır.
Sahâbiler sordular:
- Ya Resûlellah! Zehretüd- Dünya nedir?
- Yeryüzünün (madenler ve mahsüller gibi) bereketleridir.”9
Bu hadisi açıklayıcı olduğu için bir sonraki hadisi okuyunuz.
Mallara kavuşmayı arzulayın ancak...
Amr İbn-ü Avf (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü, (İslâm Devleti Başkanı sıfatıyla) Bahreyn’lilerle sulh andlaşması yapmış ve onlara Ala İbnü El-Hazremi’yi başkan seçmişti.
(Bahreyn halkının Medine İslâm Devleti’ne ödeyeceği) “Cizye” vergisini tahsil edip getirmek üzere Allah’ın
Resûlü Ebû Ubeyde’yi Bahreyn’e gönderdi. Ebû Ubeyde (tahsil ettiği) Cizye malları ile birlikte Medine’ye dönüp
geldiğinde Ensâr onun dönüşünü haber aldı.
Hz. Peygamber’le sabah namazını kıldılar. Allah’ın Resûlü (S.) namazı bitirip (onlara doğru) döndü.
(Dönünce de) O’nu çevrelediler. (Taksim edilecek Cizye malına karşı) onları (pek istekli ve de telâşlı) görünce
gülümsedi ve şöyle buyurdu:
- Yanılmıyorsam galiba siz Ebû Ubeyde’nin Cizye malı ile döndüğünü haber aldınız, öyle değil mi?

Bu suale muhatab olan Ensar:
- Evet ya Resûlellah! (İsâbet buyurdunuz) dediler.
Allah’ın Resûlü (onlara) şöyle buyurdu:
- Sevinin, sizi sevindirecek mallara kavuşmayı arzulayın. Ancak Allah’a yemîn ederim ki ben sizin için
fakirli(ğin doğuracağı tehlikeler)den korkmuyorum. Fakat sizden önceki topluluklara bolca verildiği gibi size de
dünya nimetlerinin bolca verilmesinden pek çok korkuyorum. (Korkuyorum, çünkü bu maddî zenginlikler
sebebiyle) sizden öncekiler gibi birbirinizle yarışmaya kalkar (bir birinize haset eder, birbirinize sırt çevirir,
düşmanlık eder ve birbirinizin kanını dökmeye yeltenirsiniz de neticede bu şımartıcı mal varlığı) sizden öncekiler
gibi sizi de felâkete götürür. (Dünya ve âhiretinizi mahveder.)10

Mal hayır da olabilir şer de
Bu hadîs malın mutlak manada hayırlı olmadığını bildirmektedir. Mal Allah’ın ve Peygamberinin emirleri ve
yasaklarına uyularak kazanılır ve harcanırsa; şartları tahakkuk ettiğinde zekât, akrabaya nafaka ve kurban gibi
malî görevler ifa olunursa ve içki kumar, zina gibi haramlara düşürmezse hayırlı olur. Aksi takdirde mal bir
şerdir, şerlere götürür ve sonunda ilâhi azaba uğratır.
Ne var ki insanoğlu bu gerçeği bir türlü kabul etmek istemez, az mala razı olmaz. Oysaki az malın hesabı daha
kolaydır.
Peygamber’imiz bu hususu şöyle açıklıyor:
“İnsan oğlu iki şeyi hoş görmez. Ölümü hoş görmez, oysaki ölüm mü’min için (âhiret mutluluğunu
giderebilecek) fitnelerden daha hayırlıdır.
Az malı da sevmez. Ne var ki az malın (Allah’ın huzurunda verilecek) hesabı daha kolaydır.”*
Fakirliğe dayanmak için hazırlan
Abdullah İbn-ü Muğaffel (R.) anlatıyor:
“Bir sahâbî Hz. Peygamber’e geldi ve:
- Ben seni çok seviyorum ya Resûlellah! (diyerek sevgisini) açıkladı. (Açıklayınca da Hz. Peygamber’le
aralarında şu konuşma geçti:)
- İyi bir düşün, ne söylediğini (biliyor musun?)
- Allah’a yemîn ederim ki ben seni çok seviyorum (ya Resûlellah!)
- (Hele biraz daha) düşün bakalım, ne söylediğini(n farkında mısın?)
- Allah’a yemîn ederim ki ben seni çok seviyorum ya Resûlellah!
(Üç defa aynı şekilde cevap alan) Allah’ın Resûlü (bu sahâbiye şöylece) öğüt verdi:

- Eğer gerçekten beni seviyorsan, fakirliğin çile ve ızdıraplarına dayanmak için koruyucu (olarak kafanı ve
kalbini) hazırla. Zira fakirlik (îman, ahlâk ve fazîlet caddesinde yürümekle mükellef oldukları, haramlara
yönelmeyecekleri için) beni sevenlere yatağını bulan selin akışından daha süratli bir şekilde gelip çatabilir.”11
Gerçek mü’mine fakirlik kulluk denemesi olarak süratle gelebilir
Allah’ın Resûlünü gerçekten ve çok seven mü’min dünya hayatını ahiret gayesiyle yaşama kararını almış, ilâhî
yasalara bağlı mü’mindir.
Bu gibi mü’minler âhiretin sultanlıklarına erdirilmek için ilâhi hikmet gereği ağır kulluk denemesinden
geçirilirler. Nitekim Peygamber’imiz “En ağır felâketler Peygamberler, sonra da îman ve amel durumlarına
göre dindar kullara verilir.” buyurarak bu gerçeği dile getirmişlerdir. Özellikle bakımla yükümlü olduğu aile
fertleri çok olan mü’minlere fakirlik ağır bir deneme olarak gelebilir. Çünkü onlar haram işlere atılamaz, bâtıl
kazançlara yönelemez, ihtiyaç da arz edemezler...
Hadisimiz - Allah bilir- bu gerçeğe işaret buyurmakta ise de hadisimizden her peygamber sevgisi taşıyan
mü’minin fakirlik denemesinden geçirileceğini anlamak son derece hatadır. Zira bu takdirde Peygamberi izlemek
fakirliğe talip olmak olurdu. Oysaki İslâm’da fakirliğe değil, Zekât verebilmek, Hacca gidebilmek v.s. için varlığa
talib olunur. Gerçekleşmeyince fakirliğe kanaat edilir.
Ahiret hayatının bizim olmasına razı olmaz mısın?
Hz. Ömer (R.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’nün yanına girdim. Hurma yapraklarından örülmüş bir hasır üzerine uzanmış, içi lif dolu deri
bir yastığa yaslanmışdı.
Hasırla vücudu arasında (çarşafımsı) bir şey olmadığı için hasır vücudunda izler bırakmıştı.
(Ricayı içeren ifadelerle şöyle) söylemekten kendimi alamadım:
- Ya Resûlellah Allah’a duâ ediniz de Ümmetinize nimetlerini bollaştırsın. (Onlar böylesine mahrumiyete
katlanamazlar.) Hem sonra, Allah’a ibâdet etmedikleri halde İran’lılar ve Bizans’lılar üzerine nimetler
yağdırıldı. (Bize niçin verilmesin?)
Ömer’i dinleyen Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
- Ey Hattabın Oğlu! Sende mi bu eğilimin içindesin?
Sözünü ettiklerin güzel nimetleri kendilerine dünya hayatında öncelikle verilmiş olan toplumlardır.
Dünya hayatının onların, Âhiret hayatının da bizim olmasına razı olmaz mısın?12
Allah’ın Resûlü niçin sade bir hayat yaşadı
a- Bu hadîsden de anlaşılacağı üzere Peygamber’imiz son derece basit ve sade bir hayat yaşamışdır. Hz. Aişe
validemizin ifadesiyle iki gün ard arda buğday ekmeği ile karnını doyurmadan bu âlemden göçmüştür.
Mü’minlerin sevgilisi ve Medine İslâm Devleti Başkanı olan Peygamber’imiz çok daha geniş şartlar içinde
yaşama imkânına malik iken neden böylesine mütevazı bir hayat sürmüştür.
Böyle bir yaşama teşvik etmek için mi?
Sosyal adâleti sağlayıcı Kur’ân yasalarını tebliğ eden, “Fakirlik neredeyse kâfirliğe götürücü olacaktı”
buyuran ve “Allah kuluna verdiği nimeti üzerine görmeyi sever.” gerçeğini duyuran Peygamber’imizin
ümmetini mahrumiyetlere katlanarak yaşamaya yönelteceği düşünülemez.

Şüphesiz O’nun sade yaşayışının amacı Kıyamet Günü’ne kadar gelecek mü’minler içinde hayatî zarûretler
gereği fakirce bir hayat sürmek mecburiyetinde kalacaklara örnek olmaktır. Kaldı ki insanlığın önderi
kılınmış bir peygamberin lüks bir yaşam sürerken ahlâkî değerleri sunması etkisiz bir tebliğ yapmış
olmaktan öteye de gidemezdi.
b- Peygamber’imizin (S.) Hz. Ömer’in gerekçeli dileğini kabul buyurup duâ etmemesi mevcuda kanaat
edilmesi lüzumunu bildirmek, kulluk imtihanından gaflet edilerek kâfirlere verildiği gibi mü’minlere de
verilmesi gerekeceği şeklinde bir şartlanmanın caiz olmayacağını açıklamak için olsa gerektir.
c- Hadîsde vârid olan “Dünya hayatının onların âhiret hayatının da bizim olmasına razı olmaz mısın?”
şeklindeki ifade- i Peygamberi de hangi şartlar içinde bulunulursa bulunsun öncelikle âhiret nimetlerine
talip olunmasını öğretmek içindir. Zira asıl olan âhiret hayatıdır. Sonsuz olduğu için istemeye değer olan
odur.
Aşağıda sunacağımız hadîs bu gerçeği kavramamıza yardımcıdır:
“Sizden birinizin orta parmağını okyanusa daldırması sonucu parmağına okyanustan bulaşan ne ise
Âhiret’e nazaran dünya da odur.
Kişi baksın bakalım parmağına bulaşan nedir?”
Kâfir iyiliğinin karşılığını dünyada görür

Abdullah İbn-ü Mes’ud’dan... (R.)
Bir defasında Hz. Peygamber (S.) şöyle buyurdu:
- Müslüman olsun, kâfir olsun iyilik yapan her bir kişiyi Allah mutlaka mükâfatlandırır.
(Biz) sahâbiler sorduk:
- Ya Resûlellah! Allah’ın iyilik yapan kâfiri mükâfatlandırmasının anlamı nedir? (O, nasıl mükâfatlandırılır?)
- Evet, Allah kâfiri de mükâfatlandırır. Bir kâfir eğer akraba haklarını gözetir veya bir nakdî yardımda
bulunur ya da (her hangi) bir iyilik yaparsa Allah ona mal, evlâd, sıhhat ve bunların benzeri nimetler verir.
- (Ya Resûlellah!) Allah’ın kâfire Âhiret’te vereceği karşılık nedir?
- (Kâfire verilecek ancak) azab üstü azabdır.13
Tavsiye
Bu hadisin açıklaması için kitabımızın “Allah’ın Kullarına Merhameti Sonsuzdur” bölümünün on üç numaralı
hadisine ve izahına bakınız.
Ayrıca “Cuma Mesajları” isimli kitabımızdaki “Cennet’e Ancak Meşakketleri İçeren Hürriyet ve Sosyal
Adâlet Atılımları ile Girilebilir” isimli mesajın okunması tavsiyemizdir.

Ölüm ve Ötesi

Allah’ın Kitabı’dan:
“(Ey Peygamber!) Söyle o kaçıp durmakta olduğunuz ölüm mutlaka sizi, yakalayacaktır. Sonra da
gizliyi ve açığı bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size yapar olduklarınızı bildirecek (ve
muhakeme edecek)tir.”
Cuma Sûresi âyet 8
Göz rûhu izler
Allah’ın Resûlü sahabilerine sorar:
- Kişi öldüğü zaman bakışlarının nasıl dikilip kaldığını görmüyor musunuz?
- Elbette, görüyoruz ya Resûlullah!
- Bu, can çıktığı zaman gözün/bakışların onu izlemesiyle gerçekleşir.
Ölenin gözleri kapatılır
Vefat eden Ebû Seleme’nin gözleri açık kalmıştı. Hz. Peygamber onları kapadı ve şöyle buyurdu:
- Rûh alındığı/can çıktığında göz/bakışlar onu takib eder.1
Hiç bir insan nerede öleceğini bilmez
Mücahid rivâyet ediyor.
(Allah’ın Resûlü’nün (S.) her şeyi bileceğini zanneden ve bunu peygamberliğin zarurî vasıflarından sanan) çöl
sakini bir adam Hz. Peygamber’e geldi ve şöyle dedi:
- Karım hâmiledir, (erkek mi yoksa kız mı) doğuracağını bana bildir. Bölgelerimiz kuraklıktan kavruluyor, ne
zaman yağmur yağacağını bana açıkla.
Ne zaman doğduğumu bildim. Sen bana ne zaman öleceğimi de haber ver.
Bu soru sebebiyle Yüce Allah Lukman Sûresi’nin 34. âyetini vahy etti. (Hz. Peygamber de Allah’ın indirdiği
bu âyeti tebliğ ederek cevap verdi.)
“(Ne zaman vuku bulacağına dair) Kıyâmet bilgisi Allah katındadır. Yağmurları (takdir ettiği vakit ve yerde)
o yağdırır. Rahimlerdekini o bilir. Yarın ne kazanacağını, hiçbir kişi bilmez. Hiçbir insan da hangi yerde
öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır.”2
Yalnız Allah’ın bileceği hususlar
Hadisimizin içinde geçen Lükman sûresinin 34. âyetinde ana hatları ve ayrıntılarıyla kesin bir şekilde ancak
Allah’ın bilebileceği beş hususa işaret buyrulmaktadır.

Bunlardan “Rahimlerdekini O bilir.” ifadesiyle açıklananın kapsamı bazı mü’min kişilerce daraltılarak
doğumdan önce ana rahmindeki çocuğun cinsiyetinin bilinemeyeceği şeklinde bir anlayış ortaya konulmaktadır.
Doğumdan önce çocuğun cinsiyetini kesin olarak belirlemek gelecekte de mümkün olmayabilir. Ancak böyle
olsa da âyete içermediği anlamı yüklemek hatadır.
Evet âyette doğumdan önce çocuğun cinsiyetinin bilinemeyeceğine işaret yoktur. Kaldı ki bilinmesi Allah’ın
rahimlerdeki bilgisinin saltanatına ise gölge düşüremez. Çünkü o rahimlerdekini bilir; rahimlere düşen nutfenin
(sperm) çocuğa dönüşüp dönüşmeyeceğini, dönüşecekse cinsiyetinin ne olacağını yalnız ve yalnız O bilir. Çünkü
tenasül (üreme) kanunu koyan O, halkeden O, cinsiyeti belirleyen de O’dur.
En zeki mümin ölümü en çok hatırlayandır
“İbn-ü Ömer’den... (R.)
Allah’ın Resûlü (S.) ile beraberdim. Ensar’dan bir sahâbi Allah’ın Resûlü’ne geldi ve O’na selâm verdi.
Sonra da sordu:
- Ya Resûlellah! mü’minlerin en üstünü hangisidir?
- Onların ahlâkı en güzel olanıdır.
- (Ya Resûlellah!) mü’minlerin en zekisi hangisidir?
- Onların ölümü en çok hatırlayanı, ölümden sonrası için en güzel bir şekilde Âhiret hazırlığı yapanıdır.
İşte onlar, en zeki mü’minlerdir.”3
Ansızın gelen ölüm hayırlı mıdır?

Hz. Aişe (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S.) ansızın gelen ölümü nasıl değerlendirdiğini sordum.
Şu cevabı verdi.
- Gerçek mü’min için bir rahatlıktır. (Dünyanın sıkıntıları ve dertlerinden kurtuluştur.)
Allah’a itâat etmeyen günahlara dalmış kişi için de (tövbesiz ölüm olacağından) hüzün sebebidir.”4

Ölüm gerçek mü’mine ilâhi bir hediyedir
Peygamber’imizin ifadesiyle ölüm gerçek mü’min için ilahî bir hediyedir. Cennet bahçelerinden bir bahçe
olan kabir hayatına ulaşma aracıdır.
Bu sebeble hakiki mü’mine ansızın gelen ölüm pek tabîî ki hayırdır. Rahatlıkdır. Güzelliklerle dolu bir hayata
birden erişdir. Ancak Hak’dan sapmış günahlara dalmış kişiler için tevbe etmeye, Hak yola girmeye imkân
bırakmayacağı için de bir hasret ve elem sebebidir.
Ölümle kim rahata erer?
Ebû Katâde rivayet ediyor:
Hz. Peygamber’in (S.) huzurundan bir cenaze ile geçildi.
(Cenazenin çağrışımı ile) Allah’ın Resûlü’nün dilinden şu sözler döküldü:
- Rahata eren... Ve kendisinden rahata erilen...
(Sahâbiler duydukları bu sözlere bir mânâ veremedikleri için) sordular:
- Ya Resûlellah! Rahata eren ve rahata erilen kimlerdir?
- Mü’min kul ölümle rahata erer, dünya hayatının yorgunlukları ve acılarından kurtularak Allah’ın rızası ve
nimetlerine kavuşur.
İlâhi emir ve yasakları tanımayan ve yaşamayan kişiden ise insanlar, hayvanlar, ağaçlar ve şehirler
kurtulur.”5
Ancak affedilen rahata erer

Hz. Aişe’den... (R.)
“Bilâl Habeşi Allah’ın Resûlü’ne (S.) gelerek şu haberi verdi:
- Ya Resûlellah! Filanca kadın öldü, artık rahata erdi.
Bilâl’in “rahata erdi” sözüne Hz. Peygamber öfkelendi de şöyle buyurdu:
- (Ne biliyorsun rahata erdiğini?) Ancak affedilen kişi rahata erer.”5

Hiçbir kişi için ölümü kurtuluşu oldu denilemez
Muayyen bir şahsı belirtmeksizin mü’minin ölümle rahata ereceğini Peygamber’imiz açıklamıştır.

O’nun (S.) Hz. Bilâl’e (R.) öfkelenmesi, ilâhi affa uğrayıp uğramadığı bilinmeyen belirli bir kadın için “rahata
erdi” demiş olmasından ötürüdür.
Bu hadîsin sunduğu mesaja dayanarak hiçbir kişi hakkında kesin olarak “Ölümü kurtuluşu oldu.” şeklinde bir
ifade kullanamayacağımızı söyleyebiliriz.
Biz ölümü sevmiyoruz
Samit Oğlu Ubade’den... (R.)
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Kişi eğer Allah’a kavuşmayı arzularsa Allah da ona kavuşmayı arzular. Allah’a kavuşmayı sevmezse Allah
da ona kavuşmayı sevmez. (Bu açıklamayı dinleyen) Hz. Aişe sordu:
- (İyi ama ya Resûlellah!) Gerçekten bir ölümü sevmiyoruz. (Ondan ürküyoruz. Halimiz nice olacak?)
- Senin anladığın gibi değil (Ya Aişe!)
Can vereceği zaman mü’mine Allah’ın rızası ve nimetleri müjdelenir. Artık mü’minin önünde
müjdelenenlerden daha sevgili bir varlık yoktur.
Bu sebeble Allah’a (O’nun rızası ve nimetlerine kavuşmayı arzular. Allah da ona kavuşmayı; lütuflarını
yağdırmayı arzular.
Kâfir can vereceği zaman ise Allah’ın azabı ve cezalandırması ile korkutulur. Artık onun önünde
(korkutulduklarından) daha ürkütücü bir varlık yoktur. Bu nedenle Allah’a kavuşmayı, (O’nun azabı ile
karşılaşmayı) sevmez. Allah da ona kavuşmayı sevmez.”7
Allah hayır murad etti mi vazifelendirir

Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Allah (c.c) bir kulunun hayıra ermesini istedi mi (ölmeden önce) onu vazîfelendirir.
(Ashâb- ı Kirâm tarafından) soruldu:
- Nasıl görevlendirir ya Resûlellah!
- Ölmeden önce onu güzel bir amel üzerinde vazîfelendirerek başarıya ulaştırır (da sonra bu iyi hal üzerinde
iken canını alır.)”8

Kabir Hayatı

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Onlar (Kabirlerinde) sabah akşam ateşe arz olunacaklar. Kıyamet gerçekleştiğinde ise (vazîfeli
meleklere) şöyle denilecektir:
- Firavun’un bağlılarını en şiddetli azaba sokun.”
Mü’min Sûresi âyet 46
Kabirde aklınız başınızda olacak

Abdullah b. Amr’dan... (R.)
“Allah’ın Resûlü (S.) kabirlerdeki sorgucu (iki melek)den (ve soracakları suallerden) söz etti. Hz. Ömer de
sordu:
- İyi ama ya Resûlellah! Kabirde akıllarımız bize iade olunacak mı?
- Evet, elbette iade olunacak. Bu günkü haliniz gibi aklınız başınızda olacaktır.”1
Kabir hayatı hakdır
Hadisimize göre kişinin dünya hayatında olduğu gibi kabirde de aklı başında olacak yine Peygamber’imizin
(S.) açıklamasına göre mü’min îmanı, kâfir küfrü ve münafık da nifakı üzerinde bulunacaktır.

Uykuda bedenden geçici olarak ayrılan nefs/rûh mutluluklar ve alemler yaşayabildiğine göre sürekli olarak
ayrılan nefs/rûh da yaşayabilir.
Âhiret Hayatı’nın ilk bölümünü teşkil eden Kabir Hayatı Hakdır. Kabir ruhun kabri ve bedenin kabri olmak
üzere ikidir.
Gerçek ve olgun mü’minler için ruhun kabri Cennet bahçelerinden bir mutluluk bahçesidir. Kâfirler ve
münafıklar için ise Cehennem çukurlarından bir azab mahallidir. Ancak kabirde günahkâr mü’minler için de azab
vardır.
Mutluluk veya azab ruha ise de Ehl- i Sünnet inancına göre ruhla toprağa karışan vücudun birimleri arasında
da ilişki vardır.
Kabir Hayatı; toprak altında, deniz dibinde, hayvan karnında vs. şekillerde gerçekleşebilir. Bu farklılık Kabir
Ahkâmı’nı değiştirmez. Yürürlükten düşürmez.
Kabirde dünyamıza ait kanunlar değil âhirete ait yasalar cereyan eder. Bu itibarla kabir hayatı açıklanırken
sözü geçen, zaman, mekân, eşya ve olaylar bizim bildiğimiz rûhi, sosyal ve tabîî kanunların dışında ve esasını
kavrayamayacağımız prensipler çerçevesinde cereyan etmektedir.
Bir diğer anlatımla Allah’ın Resûlü’nün kabir hayatı ile ilgili hadîsleri
içermektedir.Açıklananların gerçek mahiyeti ancak kabir hayatı yaşanırken algılanacaktır.

mecazi

ifadeleri

Ehl- i Sünnet inancına göre Kabir Hayatı rûhi ve cesedidir. Rüyadaki mutluluğun ve ızdırabın muhatabı rûh ve
ruhun kalıbı olan misali vücuddur. Böyle olmakla beraber nasıl ki rüyada rüya görenin maddî vücudu ile misali
vücudu arasında bir münasebet kuruluyorsa, kabirdeki rûhun saadeti ve elemi de esasını kavrayamadığımız ancak
idraklerimize yaklaştırabildiğimiz bir yolla ölünün vücud birimlerine sirâyet ettirilmektedir.
Kabir hayatı Cennet ve Cehennem hayatı gibi değildir. O, rüyadaki nefsin yaşadığı mutluluklar ve elemler gibi
özgün bir hayat olsa gerektir. Diri oldukları ve kabirlerinde nimetlendirildikleri Kur’ân’la açıklanan şehidlerin
hayatı da, onlara has bir kabir hayatıdır.
Bu açıklamadan sonra derleyip tercüme ettiğimiz hadîslere göre hakikî mü’minlerin kabir hayatını
açıklayalım.
Allah’ın Resûlü şöyle anlatıyor:
Hadîslere göre, gerçek mü’minlerin kabir hayatı
“Mü’min dünyadan ilişiğini keserek Âhiret yöneldiğinde - ölüm anında- mü’mine doğru gökten yüzleri
bembeyaz güneş gibi parlak melekler inerler. Beraberlerinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet
kokularından bir koku olan bu melekler görüş alanını dolduracak şekilde ölüm anındaki mü’mine yaklaşıp
oturarak onu kuşatırlar. Bir süre sonra da ölüm meleği gelerek mü’minin baş ucuna oturur ve:
- Ey Temiz ve Güzel Nefis! Allah’ın rızasına ve mağfiretine doğru yönelerek bedenden çık, der. Su kabının
ağzından damlanın sıyrıldığı gibi rûh bedenden sıyrılarak çıkar. Ölüm meleği ruhu alır. Fakat semadan gelen
melekler, bir lâhza dahi ruhu ölüm meleğine bırakmazlar. Ruhu alırlar, getirdikleri Cennet kefenine sarar ve
Cennet Kokusu’na daldırırlar. Mü’minin ruhundan, yer yüzündeki misk kokularının en nefisi gibi hoş bir koku
çıkar (ve çevreye dağılır.)
Melekler beraberlerindeki bu ruhla yükselirler.
Uğradıkları her bir melek topluluğu, bu güzel ruh, kimin ruhudur diye sorarlar.

Refakatçı melekler falan oğlu filandır diyerek insanların onu dünyada isimlendirildiği adların en güzeli ile
onu tanıtırlar. Böylece dünya göğüne gelirler.
Daha önce ölenlerin karşılaması
Burada, daha önce ölen mü’minlerin ruhları onun yanına gelirler. Onlar bu ruhla karşılaşmaktan ötürü
sizden birinizin uzun süredir görüşmediği bir dostu ile karşılaşmaktan duyduğu sevincin daha fazlasını duyarlar.
Ve ona sorarlar.
- Filanca adam ne yapıyor. (Filanca kadın ne ediyor?)
Sorulanlardan biri hakkında, - (o daha önce ölmüş) size gelmişdi- şeklinde cevab verdiği zaman ise onlar da
şöyle derler:
- Öyleyse o varacağı yer olan uçuruma götürüldü.
Bu sırada mü’minlerin ruhlarından bir kısmı diğerlerini şöylece uyarırlar:
- Onu bırakınız da istirahat etsin. Biliyorsunuz o dünya hüzünleri içindeydi.
Gök katının açılması istenir
Melekler bu ruha gök katının açılmasını isterler ve açılır. Her bir semada o katın Allah’a yakın melekleri
mü’minin ruhunu karşılar ve bitişiğindeki göğe uğurlarlar. Nihayet yedinci göğe varırlar burada mekânlardan
beri olan Yüce Allah meleklerine şöyle buyurur:
- Bu kulumun amel kitabını ‘İlliyyîn’e (yazılmış ve mühürlenmiş yüceler divanına) yazın ve onu şimdi
yeryüzündeki kabrine döndürdün.
Zira ben insanları topraktan yarattım, oraya döndüreceğim. Sonra (Kıyamet Günü) onların (vücutlarını) bir
defa daha topraktan çıkaracağım.*
Kabre dönüş
Rûh kabirdeki cesede döndürülür. Mü’min kabrine defnedildiğinde ailesi ve cenaze cemâati dağılırken
onların ayak seslerini duymaya başlar.
Kabir, mü’mini şu sözlerle karşılar:
- Hoş geldin. Merhaba. Üzerimde gezenlerin bana en sevgili olanı sendin. Şimdi bana geldiğin ve seni
koruyucu dostluğum altına aldığım bu gün sana (nasıl dost muamelesi) yapacağımı göreceksin.
Kabirde mü’minin namazı baş ucuna, zekâtı sağ tarafına, orucu sol tarafına, sadaka, akraba, ziyareti ve
insanlara yaptığı iyilikler gibi hayırları da ayak tarafına gelir yerleşir.
Münker ve Nekir’in sualleri
(Bu sırada siyah yüzlü ve gök gözlü Münker ve Nekir adlı iki soru meleği gelir.) Baş ucundan geldiklerinde
mü’minin namazı benim tarafımdan giriş yoktur der. Sağ tarafından geldiklerinde zekâtı, sol tarafından
geldiklerinde orucu, ayak tarafından geldiklerinde hayırları - aynı şekilde- bizim tarafımızdan giriş yoktur,
derler.

Bunun üzerine mü’mine otur denir. O da korkusuz ve endişesiz bir şekilde oturur. Bu sırada güneş guruba
yaklaşmış bir şekilde temsil olunarak gösterilir. (Sual melekleri tarafından)
- Şimdi sana soracaklarımızı cevaplandır, denir. Mü’min ise, “beni bırakın da namaz kılayım” der. Melekler;
“namazını kılacaksın, fakat şimdi suallerimizi cevaplandır” derler.
Sormaya başlarlar ve mü’min de cevap verir:
- Rabbin kimdir?
- Rabbim Allah’dır.
- Dînin nedir?
- Dinim İslâm’dır.
- Size gönderilen (Muhammed) kimdir?
- O bize apaçık belgelerle geldi; ben îman ve ilan ederim ki, Allah’dan başka ibâdete layık bir Rab yoktur.
Muhammed Allah’ın kulu ve Peygamberidir.
Sual meleklerinin tasvibi
Bu cevaplardan sonra, sual melekleri şöyle derler:
- Biz senin dünyada da böyle söyleyip kalbinle tasdik ettiğini bilirdik.
(Mü’min sualleri cevaplandırdıktan sonra) parlak yüzlü, hoş kokulu ve güzel elbiseli bir kişi gelir ve şöyle der:
Rabbinin rahmetine ve içinde daimi nimetlerin bulunacağı Cennetlere ereceğin için sana müjdeler olsun.
Mü’min rûh da sorar:
- Allah seni hayırla mükâfatlandırsın. Sen kimsin?
- Ben senin (Hak inancın) hayırlı amelinim. Allah’a yemîn ederim ki, sen Allah’a itâata koşan, günahlardan
kaçınan bir insandın. Allah seni hayırlarla mesut etsin.
Kabir genişletilir
(Bundan sonra) kabir gözün olabildiğine enine ve boyuna genişletilir. Yeşilliklerle tanzim olunur, bedir
halindeki ay gibi (ışıklarla) aydınlatılır.
Kabirde mü’min için Cehennem tarafına bir pencere açılır. Mü’min bu pencereden Cehennem’in alevlerinin
birbiri üzerinde şiddetle dalgalandığını görür. Sonra da mü’min için Cennet’e nazır bir pencere açılır ve ona
şöyle denir:
- (Ey mü’min!) Bir de Allah’ın bu ateşten seni koruyarak koyacağı makamına bak. Rabbinin senin için orada
hazırladıklarına nazar et. O da bakar. Cennetin kokuları ve meltemlerinin kabre dolduğu bu pencereden
Cennet’in yeşil manzarası ve güzelliklerini ve de içindeki nimetleri görür de kavuşma arzusu ve sevinci artar.
O’na şöyle denir:
- İşte bu mübarek yer senin makamındır. Sen dünyada samimi bir îmanla yaşadın. Bu îman ve kanaat üzere
öldün, inşallah bu îman nuru ile dirileceksin.
Cennette gezinti

Sonra da mü’minin ruhu (gezinti için) Cennet ağaç(lar)ına konan yeşil bir (Cennet kuşuna) yerleştirilir.*
Cesedi ise yaratıldığı toprağa bırakılır.
Kabir azabı hakdır

Hz. Aişe (R) Allah’ın Resûlü’ne (S) kabir azabından sordu. O’da şöyle buyurdu:
- Evet, kabir azabı hakdır.2
Bu hadîs vesilesi ile kâfirlerin ve münafıkların uğrayacakları Kabir azabını Peygamber’imizin hadîslerine göre
açıklamaya çalışalım.
Hadîslere göre kâfirlerin ve münafıkların kabir hayatı
(Allah’a, kanunlarına veya inanılması gerekli İslami esaslardan birisine inanmayan) kâfir(ve şeklen inanır
göründüğü halde kalben inanmayan münafık) kişi, ölüm komasına girip Ahirete yöneldiğinde semadan siyah
yüzlü melekler inerler. Beraberlerinde getirdikleri (can yakıcı) elbise ile o kişinin etrafında göz alabildiğine bir
topluluk halinde otururlar.
Ölüm meleği gelir
Ölüm meleği de gelerek baş ucuna oturur ve şöyle der:
- Ey Kötü Pis Ruh! Allah’ın gazabına doğru bedenden çık.
Kızgın şişin ıslak yün içinden çıkarılması gibi ölüm meleği ruhu bedenden soyarak alır. Ölüm meleği canı alır
almaz, semadan gelen melekler bir lahza olsun ruhu ölüm meleğinin elinde bırakmazlar. O’nu alırlar ve
getirdikleri Cehennemi elbiseye sararlar.
Bu (inkarcı ve isyancı) ruhdan yeryüzündeki leş kokularının en kötüsü gibi bir koku çıkar.
Melekler bu ruh’la yükselirler. Karşılaştıkları melekler cemâatinin her biri “bu kötü rûh da kimdir?” diye
sorarlar. Refakatçi melekler de dünyada isimlendirildiği adların en kötüsü ile “falandır” diye onu tanırlar.
Gök katı açılmaz
Dünya göğüne geldiklerinde, melekler gök katının bu ruha açılmasını isterler, fakat açılmaz.
Peygamber’imiz sözlerinin bu kısmında A’raf Sûresi’nin şu anlamdaki 40. âyetini okudu:
“(İndirdiğimiz Kur’ân’î) âyetlerimizi, yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapıları
açılmaz. Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar Cennet’e giremezler.Biz suçluları işte böyle cezalandırırız”
(Kâfir veya münafığın ruhunu getiren meleklere) Allah Zülcelal şöyle buyurur:
- Bunun amel kitabını ‘Siccîn’e,* (yerin en alt tabakasındaki inkârcıların ve şeytanların amellerinin kayıtlı
olduğu mühürlü divana) yazın.
Sonra bu kötü rûh boşluğa atılır.
Allah’ın Resûlü açıklamalarının bu bölümünde de Hac Sûresinin şu anlamdaki 31. Âyetini okudu:
“Allah’ın varlığı ve birliğine yürekten inanın. O’na ortak koşanlardan olmayın. Allah’ın zatına ve düzenine
ortak koşanlar gökten düşerken kuşların kaptığı veya rüzgârların uzaklara sürüklediği nesneler gibi
dayanaksızdır.”

Kabre dönüş ve kabrin karşılaması
Neticede rûh Kabir’deki cesedine döner. Kabir onu şu sözlerle karşılar!
- Yazıklar sana. Üzerimde gezenlerin bana en çirkin olanı sendin. Şimdi seni teslim aldım.
Sana yazıklar olsun! Seni benim hakkımda kim aldattı? Sen benim imtihan konağı, zulmet meskeni, yalnızlık
evi ve insanların cesedini kemiren bir yurt olduğumu bilmiyor muydun?
Bana tek olarak getirileceğin hususunda seni ne gaflete düşürdü? Şimdi sana nasıl düşmanca davranacağımı
göreceksin.
Bu sırada siyah(yüzlü) gök (gözlü) Münker ve Nekir adlı melekler gelir. Bu sual melekleri ile îmansız kişi
arasında bir engel olmaz. O’nu oturturlar. Müthiş bir korku içerisinde ve feryad ederek oturur.
Melekler sorarlar:
- Rabbin kimdir?
Ne söylediğini bilmeyen şaşkınlar gibi mırıldanarak cevap verir:
- Bilmiyorum.
- Size gönderilen Muhammed kimdir?
- Muhammed’le (A.S) ilgili bir şey bilmiyorum. Halk onun için Peygamberdir diyorlardı.
Senin dünyada böyle dediğini, şimdi de böyle söyleyeceğini biliyorduk, derler.
Bu sorgulamanın ardından kabre çirkin yüzlü, pis kokulu ve kötü elbiseli bir kişi gelir ve şöyle der:
- Sana Allah’ın gazabına uğrayacağını ve elem verici daimi bir azabla azablanacağını bildiririm.
O’da şöyle der:
- Allah cezanı versin. Sen kimsin?
- Ben senin (bâtıl inancın ve) kötü amelinim. Sen Allah’ a itâatten kaçınan, sapık düşünce ve işlere koşan bir
adamdın.
(Derken)gökten bir görevli melek (kabirle alâkalı meleklere) şu talimatı verir:
- O yalan söyledi. Ona ateşten döşek yayın. Ona ateşten giysiler giydirin.
Azab meleğinin tasallutu
Bundan sonra O’na kör, sağır ve dilsiz olup yanında (bütün insanların ve cinlerin kaldıramayacağı ağırlıkta ve
bir dağa vurulsa toprak haline getirecek güçte) demirden topuz bulunan bir melek musallat edilir.
Bu melek (kâfir veya münafık) ruh(un iki gözün arasın)a öyle bir darbe vurur ki, insanlar ve cinlerden başka,
doğu ile batı arasındaki her canlı varlık onun feryadını işitir.

Kabirde halim nice olur?
Hz. Aişe(R) anlatıyor:
“(Kabir imtihanı ve azabını öğrenince korkuya kapıldım da) Allah’ın Resûlü’ne sordum:

- Ya Resulellah! Ümmetiniz kabirlerinde imtihana tabi tutulup gereğinde azarlandırılacak. Ben ise zayıf bir
kadınım. Halim nice olur?
Allah’ın Resûlü (bana) şu âyeti okuyarak cevap verdi:
“Allah îman edenleri dünyada ve Ahiret (in ilk merhalesi olan kabir)de sabit söz olan Kelime- i Şehâdet
üzerinde tutar. Allah ancak zalimleri şaşırtır. Allah dilediğini yapar.”3
Günahkâr mü’minlere de kabir azabı vardır
Anlaşılacağı üzere Hz. Aişe validemizin bu soruyu sormasının sebebi günahkâr mü’minlerin kabirlerinde azab
göreceğini bilmesidir. Ayrıca Peygamber’imizin “Kabir azabından Allah’a sığınınız.” uyarısında bulunması,
“Benim ümmetimin azablarının çoğu kabirde geçecektir.” buyurarak kabir azabı gerçeğini sık sık duyurmasıdır.
Peygamber’imiz günahkâr mü’minlerin kabir azabına uğrayacağını bildirmekle kalmamış, kendisine
öğretildiği ve gösterildiği şekilde, hangi günahlara ne tür azab uygulanacağını da bildirmiştir.
Aşağıda sunacağımız hadîsler bizleri bu konuda aydınlatmakta ve de uyarmaktadır.
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed anlatıyor:
Yetim mallarını yiyenlerin azabı
İsra ve Mirac gecesinde yürütüldüm. Bir de baktım ki dudakları deve dudakları gibi (kocaman)olan bir
topluluk. Bunların ağızları açılıyor. (Ardarda) ateş korlarını yiyorlar. Sonra da bu ateş korlar aşağılarından
çıkıyor(du). Feryatlarını işittiğim bu insanları sordum.
Bunlar kimlerdir Ya Cibril? Cibril şu cevabı verdi:
- Bunlar yetimlerin mallarını haksız yollarla yiyenlerdir.
Yetimlerin mallarını yiyenlerin benzeri bir şekilde azabına uğrayacaklarını Rabbimiz de Nisa Sûresi’nin
onuncu âyetinde şöyle açıklamaktadır:
“Zülmederek yetimlerin mallarını yiyenler karınlarını doyurmak için ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar
çılgın bir ateşe (Cehennem’e) de gireceklerdir.”
Zinakârların azabı
Cibril ve Mikail beni Mukaddes Arz’a yükselttiler ve bana yürü, dediler. Yürüdük. Ateş fırınları gibi ağzı dar,
altı geniş bir ağıza geldik. İçinde çırıl çıplak kadınlar ve erkekler vardı. Dipten ateşlenen bu fırında alevler
alttan gelerek (içindekileri) yaklaşıp sardıkça onlar dışarıya fırlayacak gibi yükseliyorlar, lavlar çekildikçe dibe
yuvarlanıyorlardı. Sordum:
Bu (azab) nedir? (Bunlar kimlerdir?) Şu açıklamayı yaptılar:
- Bunlar zina eden kadınlar ve erkeklerdir.
Faizcilerin azabı
(Göklere yükseltildiğim geceydi.)
Bir topluluğun yanına geldim. Onların karınları evler gibi (kocamandı) Karınları içinde yılanlar
(kıvrılıyordu.) Bu yılanlar karınlarının dışından görülüyordu.

Bunlar kimlerdir? Ya Cibril! dedim.
- Faiz yiyenlerdir, buyurdu.
Yalancıların azabı
Cibril ve Mikail beni yürüttüler. (Baktım ki) bir adam oturuyor. Elinde demirden çengel bulunan bir adam da
çengelini oturan adamın avurtundan sokup ense kökünden çıkarıyor. Sonra da diğer yanağından sokup çıkarıyor.
Ne var ki çengelini bir avurttan sokup çıkarana kadar, diğeri düzelip eski halini alıyordu. İşkenceci adam da
aynı işlemi tekrarlıyordu. Sordum:
- Bu şekilde azablanan bu adam kimdir?
Şu cevabı verdiler:
- Bu adam yalancıdır. Daima yalan konuşurdu. Ondan duyulan yalanlar da ufuklara kadar yayılıp giderdi. Bu
adam Kıyamet Günü’ne kadar (kabrinde) böyle cezalandırılacaktır.
Gıybetçilerin azabı
Bir süre daha yürütüldüm. Bir toplulukla karşı karşıya geldim ki vücutlarından kesilen et parçalarını
yiyorlardı ve onlara şöyle deniyordu:
- Kardeşlerinin etini yediğin gibi ye bakalım. Sordum:
- Bunlar kimlerdir?
Cibril şu cevabı verdi:
- Bunlar ümmetinden olup (insanları hoşlanmayacakları bir tarzda arkalarından anıp çekiştiren) gıybetçilerdir.
Amelsiz âlimlerin azabı
İsra ve Mirac gecesinde ateşten makaslarla dudakları doğranan bir topluluk gördüm. Beraberimdeki Cibril’e
sordum:
- Bunlar kimlerdir Ya Cibril?
- Bunlar insanları Allah’ın rızasına erdirecek amellere; iyiye, güzele ve doğruya çağıran, fakat kendi
nefislerini çağırmayı unutan, yapmadıklarını söyleyen, Allah’ın Kitabı Kur’ân’ı okuyup da amel etmeyen âlimler,
vaizler, hatiplerdir.
Namaz kılmayanların azabı
(Yine İsra ve Mirac gecesindeydi.)
Bir topluluğun yanına getirildim, baktım ki, başları taşlarla eziliyor. (Sordum;) bunlar kimlerdir?Ya Cibril!
Şöyle buyurdu:
- Bunlar namaz kılmayanlar; namaza gevşek olanlardır.
Yukarıda sunduğumuz örnek vasıftaki hadîslerden anlaşılacağı üzere Muhammed Ümmetinin tevbesiz
günahkârlarına işledikleri haramlara göre kabirlerinde değişik azab türleri uygulanacaktır. Bu genel kaidedir.
Ancak Allah dilerse azablandırmayabilir.

Yüce Allah’ımızdan bizleri kabir azabından korumasını dileyerek, bu bahsi mevzu ile ilgili Allah’ın
Resûlü’nün hadîsleri ile bitirelim:
“Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Kabir azabından kurtulan için sonrası öncesinden daha kolaydır. Kabir
azabından kutulamayan için ise ilerisi daha elemlidir. Ben kabirden daha korkutucu ve ürkütücü hiçbir şey
görmedim.”
“Eğer ben de ölülerinizi defn etmeniz endişesi olmasaydı kabir azabından bir kısmını sizlere duyurması için
Allah’a duâ ederdim.”*
Kabir ehli söyleneni anlar
Hz. Enes (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü Bedir harbinde öldürülen kâfir Mekke’lileri üç gün açıkta bıraktı.
Sonra da yanlarına gelerek başlarına dikildi ve şöyle buyurdu:
- Ya Eba Cehil!
- Ya Ümeyye!
- Ya Utbe!
- Ya Şeybe!
Rabbinizin va’d ettiği azabı gerçek buldunuz mu?
Ben Rabbimin bana va’dettiği (yardımı) gerçek buldum.
Allah’ın Resûlü’nün hitabın duyan Hz. Ömer sordu:
- Ya Resulellah! Bunlar kokuştu. Sizi nasıl duyabilir, nasıl cevab verebilirler.
- Canım kudret ve tasarrufu altında bulunan (Allah)a yemîn ederim ki sizler söylediklerimi onlardan daha iyi
işitici değilsiniz. Ne var ki onlar cevab vermeye güç yetiremezler.
Allah’ın Resûlü (hitablarından) sonra emir buyurdu. Leşler sürüklenip Bedir’deki kör kuyuya atıldılar.”4

Cesedin gömüldüğü alan ruhun dünyamızla irtibatlandığı mekândır
Bu hadîs ve benzerleri ayrıca kabir ziyareti, kabire selâm verilmesi ve duâ edilmesi ile alâkalı hadîsler delalet
etmektedir ki vücudun tamamı veya büyük çoğunluğunun gömüldüğü alan ölenin ruhunun dünyamızla
irtibatlandığı mekandır.
Bu sebeble kabir başında verilen selâm, okunan Kur’ân ve söylenen müsbet veya menfi söz rûh - ceset ikilisi
tarafından duyulmaktadır. Ancak ölü cevab vermeye ve sesini duyurmaya güç yetirememektedir.

Kıyamet

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Ey İnsanlar! Rabbinizin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Şüphesiz Kıyamet sarsıntısı
çok büyük bir olaydır.
Kıyamet’i göreceğiniz gün (evet o gün korkusundan ötürü) her emzikli kadın çocuğunu düşürür.
İnsanları (içine düştükleri dehşetten ötürü) sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir.
Fakat Allah’ın azabı pek şiddetlidir.”
Hac Suresi âyet 1-2
Kıyamet günü ne zaman?

Hz. Enes (R) rivayet ediyor:
“Bir sahâbî sordu:
- (Kainat düzeninin yıkılacağı, yerin başka bir yere, göklerin başka göklere dönüştürüleceği, insanların
kabirlerinden dirilterek kaldırılacağı, muhakeme edilerek Cennet veya Cehennem’e sevk edilecekleri,) Kıyamet
Günü ne zaman ya Resulellah?
Allah’ın Resûlü (S) şöyle buyurdu:
- Vah (vah) sana! Kıyamet Günü için ne hazırladın?

- Kıyamet Günü için pek bir şey hazırlayamadım. Ne var ki Allah’ı ve O’nun Peygamber’ini pek çok severim.
- Öyleyse sen sevdiklerinle berabersin.
Hadisi rivayet eden Enes (R) şöyle diyor:
- (Hz. Peygamber’in bu müjdeli sözlerini işiten ve haber alan) müslümanlar öylesine sevindiler ki ben onları
İslâm’a girişlerinde duydukları sevinç bir tarafa, hiç böylesine sevinmiş görmedim.”1
Kur’ân-ı Kerime göre kıyamet
Ahiret Hayatına îman İslâm Dini’nin îman esaslarından biridir. Hadisimizin konusu olan Kıyamet’in vuku
bulacağına îman da Ahiret Hayatı’nda inancın zaruri bir sonucudur.
Kur’ân-ı Kerimin ve hadisi şeriflerin haber verdiği Kıyamet’in mahiyetini kavrayabilmek için Kıyamet’in ne
olduğunu, nasıl vaki olacağını ve ne şekilde sonuçlanacağını bilmek lazımdır. Bu bilgileri ancak onu
gerçekleştirecek Yaradan verebileceği için O’nun kitabı biricik başvuru kaynağımızdır. Kur’ân-ı Kerim’in
âyetlerine göre Kıyamet’le ilgili sözünü ettiğimiz bilgileri şöylece özetleyebiliriz.
Kur’ân’a göre Kıyamet, “Sarsıntısı pek büyük olacak, kulakları sağır edercesine korkunç bir gürültü ile
gelecek, felaketi bütün varlıkları kaplayıp kuşatacak, çok büyük bir beladır.”* O’nun vukuu da şöyle olacaktır:
“Gök yarıldığı zaman; güneş dürüldüğü (ve ziyası söndürüldüğü) zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman,
yer yüzü şiddetle sarsıldığı ve içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarıya akıttığı zaman, dağlar yürütüldüğü(toz duman
olduğu)zaman, denizler fışkırtıldığı zaman, böylece yerin başka yere, göklerin de başka göklere çevrileceği
zaman...
O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için kabirlerinden bölük bölük çıkacak ve her bir insan ‘kaçış
nereye’ diyecek. Hayır hiçbir sığınak yok. O gün herkesin varıp duracağı yer ancak Rabbin huzurudur.
Artık kim zerre miktarı hayır yapmışsada onun sevabını görüp mükâfatını alır. Kim de zerre miktar şer
yapmışsa onun cezasını görür.”**
Silahlı anarşi ve insan öldürme kıyamet alemetidir
Hz. Huzeyfe(R) anlatıyor:
“Sahâbîler tarafından Kıyamet Günü ile alâkalı olarak Allah’ın Resûlü’ne soruldu:
- (Ya Resulellah! Kıyamet Günü ne zaman?)
Hz. Peygamber bu suali Araf Sûresi’nin 187. Âyetini tebliğ ederek cevaplandırdı:
“Sana Kıyamet saaati’ni, onun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlar. De ki: O’nun bilgisi ancak Rabbimin
yanındadır. Onu tam zamanında açığa çıkarıp gösterecek olan yalnız O’dur. Kıyamet göklere de yere de ağır
gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen, O’nu sorup öğrenmişsin gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi
Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
Allah’ın Resûlü daha sonra da şöyle buyurdu:
- Size Kıyamet Gününden önce oluşacak şartlardan bazılarını haber verebilirim.
Kıyamet Günü’nden önce fitne (çok yönlü sapıklık, anarşi) ve Herc olacak.
Sahâbîler sordular:
- Ya Resulellah! Fitne’nin anlamını biliyoruz. (Vaki olacak) Herc nedir?
- (Harbler ve terör gibi yollarla) insan öldürmektir.

(O dönemlerde) insanlar arasında birbirlerine karşı bir ilgisizlik ve önemsemezlik oluşturulacakdır. Hemen
hemen hiçbir kimse diğerini tanımayacaktır.”2
Herc döneminde ibâdet Hz. Peygambere sığınmakdır
Herc’in yaygınlaştığı dönemler endişelerin, korkuların ve ızdırabların insanları kuşatacağı dönemlerdir. Bu
gibi dönemlerde bir ölçüde olsun bunalımların cenderesinde ezilmeyecekler ancak ilahi kadere yürekten inananlar
ve ihlasla ibâdet edenler olacaktır. Bunu içindir ki Peygamber’imiz Herc dönemlerinde ibâdetlere önem
verilmesini isteyerek şöyle buyurmuştur:
“-Herc (dönemlerin) de ibâdet etmek benim yanıma göç etmek gibidir.”*
Hakikat bilgisinin azalması da kıyamet alametidir

Ebu Musa’dan... (R):
“Allah’ın Resûlü (gelecekle ilgili olarak şu) açıklamada bulundu:
- Önünüzde (yaşanacak)günler; dönemler vardır. Bu dönemlerde cehalet yayılacak
dönemlerde(insanların kafaları ve kalblerinden hakîkat) ilmi çekilecektir.Ayrıca Herc de çoğalacaktır.
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Sahâbîler sordular:
- Herc nedir ya Resulellah?
- Öldürmektir.”3
Kıyametin diğer bazı alametleri
Kıyamet’in zamanını ancak ve ancak Allah bilir. Peygamber’imiz Kıyamet öncesinde vukua geleceği
kendisine vahiy yolu ile bildirilen bazı olayları bize açıklamıştır.
Kıyamet alametleri ismi verilen bu olayların üçünü bu ve bundan önceki hadisimiz açıklamaktadır.
Biz bu iki hadisin açıkladığı alametlerin dışındaki alametleri yine hadîslere dayanarak şöylece özetleyebiliriz:
İslâm Şerîatı bilgisinin azalarak cehaletin yaygınlaşması, zinanın ve içkinin giderek çoğalması, Hakkı görmez
ve duymaz ayak takımı anarşistlerin yeryüzünde yönetimleri ele geçirmesi, çobanlıktan gelme kişilerin yüksek
binalar inşa etmekte birbirleriyle yarış etmesi, fırat nehrinin altın hazinelerinin ortaya çıkması, kadınların
sayısının erkeklerin elli katına kadar çıkması, yırtıcı hayvanların insanlarla konuşması, kamçısının veya
ayakkabısının bağının kişiye evdeki karısının yaptıklarını haber vermesi, vs.*
Yukarıda açıkladıklarımız Kıyamet’in küçük alametleridir. Büyük alametleri bir sonraki hadisimizde
açıklanacaktır. Kıyamet’in küçük ve büyük âlametlerinin olması, onun ansızın gelecek olması gerçeği ile
çatışmaz.
Kıyametin büyük alametleri ondur

Hüzeyfül - Gıfari (R) anlatıyor:
“Biz aramızda konuşuyorken Allah’ın Resûlü yanımıza geldi ve sordu:
- Ne konuşuyorsunuz?
- Kıyamet’den söz ediyoruz (ya Resulellah!)
Bu cevabımız üzerine şu açıklamayı yaptı:
- Sizler Kıyamet’den önce (şu) on alameti görmedikçe O kopmayacaktır:
Duman’ın yeryüzüne yayılması, Deccal’ın çıkması, Arz canavarının zuhuru, güneşin batıdan doğması, Hz.
İsa’nın yeryüzüne inişi, Yecüc ve Mecüc’ün çıkışı, doğuda - batıda ve arab yarımadasında üç batma olayı ve
Yemen’de bir büyük ateşin zuhuru.”4
Deccal ve Hz. İsâ
İlgili hadîsler çelişkili olduğu için İslâm Âlimleri Deccal’le alâkalı farklı yorumlar yapmaktadır. Hz.İsa’nın
yer yüzüne indirilişi de değişik şekillerde değerlendirilmektedir.
Tavakkuf halinde olduğumuz bu gibi konularda, en doğrusunu Allah bilir demekle yetiniyoruz. Kaldı ki bu iki
konuda anlamı açık Kur’ân âyetleri olmadığı gibi mütevatir hadisler de yoktur.
Çürümüş kemikleri ilk defa yaratan diriltecek
“Allah’ın laneti üzerine olasıca Ubey İbn-ü Halef elinde çürümüş bir kemik olduğu halde Hz. Peygamber’e
geldi.
Kemiği ufalayıp(tozlarını) havaya savururken de (cehaletini açığa vurarak) şöyle dedi:
- Ya Muhammed! Sen (şimdi tozları havaya saçılmış ve toprağa karışmış) bu kemikleri Allah’ın yeniden
dirilteceğine mi inanıyor(ve inandırmaya çalışıyor)sun?
Allah’ın Resûlü (S) (şu) cevabı verdi:
- Evet (inanıyor ve inanılması gereğini bildiriyorum. Şüphesiz) Allah seni de öldürecek sonra da seni(n
ufalanıp toprağa karışacak olan kemiklerini) diriltecek ve seni Cehennem’e sokacaktır.
Bu olay üzerine Yasin Sûresi’nin (77-79) âyetleri vahy edildi:
“(İnkarcı) insan bizim kendisini nasıl bir nutfe(sperm)den yarattığımızı görmedi mi ki şimdi apaçık bir hasım
kesildi?
Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek’ dedi.
De ki: Onları ilk defa, yaratan diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir.”5

Akıl yeniden dirilişi kabul eder
Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e ve devrimize kadar Ahiret Hayatı’nı inkar edenlerin görüşleri hemen hemen
aynıdır ve Kur’ân diliyle ifade edersek şöyledir:
“Ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, biz mi tekrar dirileceğiz.”
“Ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı biz mi tekrar dirilip hesaba çekileceğiz.”*
Ahiret Hayatı’nı inkar edenlerin bu görüşü ve bu görüşe dayalı olumsuz inançları şüphesiz akıllarını
kullanamamaları sonucudur. Yoksa aklını kullanabilen ve mantıklı bir düşünceyle göklere, yer küresine ve
insanın yaratılışına bakan bir insanın yeniden dirilişi kabul edememesi mümkün değildir. Çünkü her bir insanın
kabul ettiği öylesine gerçekler vardır ki bunları kabul etmek yeniden dirilişi kabul etmekten çok daha zordur.
a- Evrendeki, dünyamızdan irili ve ufaklı trilyonlarca gezegenin yörüngelerinde dehşet verici bir ahenkle seyr
ettiğini, milyonlarca yıldır güneş, ay ve dünyamızın mihverleri etrafında döndüğünü kabul etmek kolay mıdır?
Ama kabul ediyoruz
b- Bir küçücük tohumun düştüğü ve beslendiği toprağı çatlatarak büyük bir ağaç olduğunu, yüzlerce dala
ayrıldığını, farklı hacim ve renk tonlarında yüzlerce- binlerce meyve verdiğini, hele hele yapı maddesi aynı olan
toprağın on binlerce şekil, renk, tad, koku ve hacimdeki bitkileri sergilediğini kabul etmek kolay mıdır?
Ama kabul ediyoruz
c- Bitkisel ve hayvansal gıdalardan meni oluştuğunu, birkaç damla menide milyonlarca sperm bulunduğunu,
bunlardan yalnız birinin döllediği dişi hücrenin akıllara durgunluk veren bölünmelerden sonra trilyonları aşkın
hücreden teşekkül eden üstelik gören, işiten ve düşünen insanın vücuda geldiğini kabul etmek kolay mıdır?
Ama kabul ediyoruz
Şimdi sunduğumuz örneklerdeki gerçekleri kabul edebilen bir akıl, mesela yakılarak havaya savrulmuş bir
insanın vücud birimlerinden biri ile yeniden diriltilebileceğini nasıl kabul edemez? Kabul etme zorunluluğunu
nasıl duyamaz?
Varlık aleminde ve kendi öz vücudumuzda ölüm ve diriliş olayı her an yaşanırken düşünen bir insan,”akıl
yeniden dirilişi kabul edemez” diyebilir mi?

Yoktan var eden Allah’ın ikinci bir defa yaratamayacağını ileri sürebilecek zavallılara Kur’ân âyetleri ile
mesajlar iletmekten ve hidayet ancak Allah’tandır demekten başka çare yoktur.
“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmada hiçbir güçlük çekmeyen Allah’ın ölüleri tekrar diriltmeye kadir
olduğunu görmüyorlar mı? Evet elbette O her şeye gücü yetendir.”
“Biz ilk yaratmadan aciz mi kaldık? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe ediyorlar.”*

Ölüler nasıl dirilecek?
Sahâbî Ebu Rezin (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (S) sordum:
- Ya Resulellah! Allah ölüleri nasıl diriltecek?
Şu cevabı verdi:
- (Ya Eba Rezin!) Sen hiç çorak iken geçtiğin bir vadiden yemyeşil olduktan sonra da geçtin mi?
- Evet, (geçtim ya Resulellah!)
- İşte yeniden diriliş de böyle olacak; Allah ölüleri bu şekilde diriltecektir.”6

Toprakta diriliş devam ediyor
Diriliş topraktan olacağı için Kur’ân-ı Kerimde ve Peygamber’imizin hadîslerinde yeniden dirilişe özellikle
toprağın diriltilişi ile örnekler verilir.
Hadisimiz böyle bir örnektir. Biz teberrüken bir de Kur’ân-ı Kerimden misal sunalım.
“Allah’ın rahmetinin izlerine bir bak! Ölümünden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor. O, ölüleri de böyle
diriltecekdir. O her şeye gücü yetendir.”* Rum Sûresi âyet 50
Çıplak ve yalın ayak diriltileceksiniz
Ümmü Seleme (R) anlatıyor:
“Kıyamet Günü’nde insanlar çıplak ve yalın ayak olarak Allah’ın huzurunda bir araya toplatılacaklar.
(Bu açıklamayı dinleyen) Ümmü Seleme (hayrete düşerek) sordu:
- Birbirlerimize bakacak durumdayken ayıp yerleri açığa çıkacak kişinin vay haline! (Biz bu şekilde mi
dirilteceğiz?) ya Resulellah!
Allah’ın Resûlü (S) şöyle buyurdu:
- (Ya Ümme Seleme! O gün) insanların (birbirlerine bakmalarını engelleyecek korkutucu ve elemlere boğucu)
uğraşıları olacaktır.
- Nedir onların uğraşları(ya Resulellah!)

- Zerre miktarları ve hardal daneleri küçüklüğündeki amellerine varıncaya kadar bütün sözleri, davranışları
ve işlerinin yazılı bulunduğu amel kitaplarının sayfalarının önlerine açılması ve kendi hesaplarını görmeye
mecbur tutulmalarıdır.”7
Herkesin yeter derdi olacak
Kıyamet Günü’nde insanların birbirlerine bakamayacak kadar korku ve elemleri olacağını Kur’ân-ı Kerimde
Rabbimiz de şöyle açıklamaktadır:
“Kıyamet çığlığı geldiği zaman. O gün insan kardeşinden ana ve babasından, karısından ve çocuklarından
kaçar. O gün herkesin kendisine yetecek kadar derdi vardır. O gün, parlayan, gülen ve sevinen yüzler vardır. O
gün, tozlanmış ve karanlık bürümüş yüzler de vardır. İşte bunlar kâfirler ve azgın günahkârlardır.”* Abese 33-42
Hesaba çekilen mutlaka azaba uğrar
Hz. Aişe (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü Kıyamet Günü’nde insanların hisaba çekilişleri ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
- Kıyamet Günü’nde hesaba çekilen her bir kul mutlaka azaba uğrar.
(O’nun bu açıklamasını dinleyince) sordum:
- Ya Resulellah! Allah (İnşikak Sûresinin 7-9. âyetlerinde:)
“Kimin amel kitabı sağından verilirse o kolay bir hesaba çekilecektir ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.”
buyurmuyor mu?
(Oysa ki siz hesaba çekilen her bir kul azaba uğrar, diyorsunuz.)
- Ya Aişe! (Âyetlerin açıkladığı gerçek) ilahi huzura çıkarılma olan Arz’dır. Yoksa bir kul hesaba çekildi mi
mutlaka azablanır.8
İlahi muhakeme hakdır
Kur’ân-ı Kerîm ve hadîsi şerifler bütün insanların inançları, sözleri, davranışları, işleri, kazançları ve
harcamalarından vs. Allah’ın huzurunda hesaba çekilerek muhakeme edileceğini bildirmektedir.
Bu sebeble Allah’ın kullarını muhakeme edeceğine inanmakla mükellefiz.
Melekler tarafından bütün amellerimizin tesbit ve tescil edilip örnekleri çıkarıldığını, böylece küçük ve büyük
bütün amellerimizi ihtiva eden bir amel kitabının hazırlandığını, Kıyamet Günü’nde bu amel kitabının kişiye
okutturularak hesabının görülmeye başlanacağını, amel kitabının tesbitlerine itiraz edenlerin Allah tarafından
eller ve ayaklar gibi vücud organlarının konuşturularak muhakemelerinin sürdürüleceğini Kur’ân - ı Kerim
bildirmektedir.*
Bütün bu açıklamalar Allah’ın kullarını hesaba çekeceğine delalet ettiği gibi hadisimizde geçen âyetlerle
sunacağımız şu âyetler de delildir.
“(Ey Muhammed!) Sen hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Sen onlara tahakküm edici değilsin. Fakat yüz
çevirip inkar edenleri Allah en büyük azaba çarptırır. Şüphesiz ki onların dönüşü Biz’e dir. Onları hesaba da biz
çekeceğiz”**
Peygamber’imiz (S) bir çok hadîslerinde ilahi muhakemeyi açıklamaktadır.
Yukarıda tercümesi sunulan hadisimiz bu hadîslerden biridir.

Hadisimizde geçen Arz: Allah’ın huzuruna çıkarılma, ilahi rahmetin tecellisine ve kula müjdelenmesine aracı
olan ve şekli bir muhakemeyi ihtiva eden arzdır, şöyle ki:
Allah (c.c.) kuluna şunu şunu yaptın mı buyuracak, kul da itiraf edecektir. Rabbimiz ona ben senin dünyada
hatalarını örtmüştüm, bu Gün’de de seni bağışlıyorum, diyecektir. Böylece kula amel kitabı sağından verilerek
Cennet’e sevk olunacaktır.
Allah’ın adâletinin zuhuruna vesile olacak inceden hesaba çekilme ise Peygamber’imizin buyurduğu gibi
azaba götürecektir.
Beni Mîzan’ın yanında ara
Hz. Enes (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’nden Kıyâmet Günü’nde bana şefâat etmesini istedim.
Ben şefaat edeceğim, buyurdu.
(Lütfettikleri bu cevab üzerine) sordum:
- Ya Resûlellah! Kıyâmet Günü sizi nerede arayayım?
- İlk defa aradığında beni “Sırat” üzerinde ara.
- Sizi Sırat’ta bulamazsam..?
- Mizan yerinde ara beni.
- Mizan mahallinde sizinle karşılaşamazsam...?
- Havz-ı Kevser’imin yanı başında ara beni.
Ben mutlaka ve mutlaka bu üç yerden birinde bulunurum.”9
Mîzan hakdır
Kıyamet Gününde Allah’ın huzurunda muhakeme olunurken iyi ve kötü; sevab ve günah amellerimizin
“Mizan” denilen âhiret terazisinde tartılacağını Kur’ân-ı Kerim ve hadîsi şerifler bildirmektedir.
Bu sebeble Mizan hakdır ve biz ona inanmakla yükümlüyüz.
Bu hadisimiz, ayrıca Kitabımızın “İman Esasları...” bölümünde geçen “Kelime- i Şehâdet Kefesi” hadisi ile
“Zulüm” kısmında geçen “Kul Hakları Ahiret Saadetine Manidir” hadisi Mizan’a delildir. Kur’ân-ı Kerim’de
Mizanı bildiren pek çok âyet vardır. Enbiya sûresinin 47. âyeti başlıca delilimizdir.
Kâri’a sûresinde ise şöyle buyrulmaktadır:
“O gün sevab tartısı ağır gelen kişi razı ve mutlu olacağı bir hayat içindedir. Sevab tartısı hafif gelenin ise
sığınacağı anası Haviye’dir. Haviye’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin. O kızgın bir ateşdir.”
Mizan’ın mahiyeti
Âhiret terazisi olan Mîzan’ın mahiyetini bilmiyoruz. O’nunla dünyamızdaki terazileri çağrışım yapmak
hatadır. Zira bildiğimiz teraziler, ağırlığı olan maddeleri tartar. İcad olunabilecek elektronik teraziler de yine
madde cinsinden varlıkları tartabilecektir. Oysaki Kıyamet Günü tartılacak sevablar ve günahlar madde cinsinden
değildir.
Doğrusunu yalnız Allah bilir.

İnsanlar sırat üzerinde olacaklar

Hz. Meşruk rivâyet ediyor:
“Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Kıyamet Günü’nde yer başka yere, gökler de (başka göklere) dönüştürülür.
Hepsi tek ve mutlak galip olan Allah’ın huzurunda durur.”
Hz. Aişe bu âyeti okudu ve sordu:
- Ya Resûlellah! (Peki yer ve gökler değişikliğe uğratılırken) insanlar nerede olacaklar.
Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Sırat üzerinde (olacaklar.)10
Sırat hakdır
Sırat Hak’dır. Peygamber’imizin açıklamasına göre o, Cehennem üzerinde kurulmuş zemini yumuşak ve
kaypak olan bir köprüdür. İki tarafında “Allah’ım! Kurtar, kurtar.” diyerek duâ eden melekler bulunacağı gibi
kendileriyle ilgili emir verilecek kişileri kapacak kancalar da bulunacaktır.*
Mü’min, kâfir ve münafık herkes bu köprüden geçecektir. Takva sahibi mü’minlerin dışındakiler bu geçiş
sırasında Cehennem’e düşecektir.
Meryem Sûresinin 71. ve 72. âyetleri Sırat gerçeğine işaret buyurmaktadır:
“Sizden (Sırat üzerinden geçerek) Cehennem’e uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin üzerine aldığı
değişmez bir hükümdür. Sonra takva sahiblerini Biz (Sırat üzerinden geçirerek) kurtaracağız. (Başta şirk olmak
üzere) zulmedenleri diz çökmüş olarak Cehennem’de bırakacağız.”
Hadisimize göre Sırat bütün insanları içine alacak kadar büyük bir köprüdür. Onun kıldan ince ve kılıçtan
keskin oluşu ancak geçene göredir. Nitekim bu köprüden geçiş de farklı olacaktır.
Peygamber’imizin açıklamasına göre inanç ve amel durumlarının farklılığı sebebiyle bazı mü’minler Sıratı
göz açıp- kapayıncaya kadar geçecektir. Bazı mü’minler şimşek hızıyla, bazıları rüzgâr gibi, bazıları kuş gibi,
bazıları da koşu atı hızıyla geçecektir. Normal binekli yürüyüşü ile geçecek mü’minler de olacaktır. Kimisi de
yaya olarak geçecektir.
Sırat’ı geçerken mü’minlerin parolası “Kurtar Allahım! Kurtar!” olacaktır.
Köprü denince çay üzerine uzatılmış bir ağacı anlayanın, üzerinden binlerce arabanın geçtiği bir asma
köprüyü tahayyülü ne kadar güçse, köprü denince ancak dev bir asma köprüyü çağrışım yapanın Sırat’ı anlaması
da o kadar güçtür.
Kaldı ki biz mü’minler Sırat’a inanmakla emr olunmuşuz, mahiyetini kavramakla değil. Zira âhiretle ilgili
gerçekler zaman ve mekân dışı olup bize verilen akıl ve duyu organları gibi güçlerle kavranmaları mümkün
değildir.

Kıyamet gününde dost dostu hatırlar mı?
Hz. Âişe (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne sordum:
- Ya Resûlellah! Kıyamet Günü’nde dost dostunu hatırlar mı? O, (ayrıntılı bir açıklama yaparak şöyle)
buyurdu:
- Dost dostu, (korkuların bürüdüğü ve ancak öz nefsin düşünüldüğü) üç yerde hatırlayamaz:
a- Amellerin tartımı ağır veya hafif gelerek sonuç alınıncaya kadar.
b- Amel Kitapları dağılıncaya; kişiye de amel kitabı sağından veya solundan verilinceye kadar dost dostunu
hatırlayamaz.
c- Cehennem’den boynu(yla özellikli bir yaratık) yükselip de insanlar(dan belirli zümreller) üzerine öfkeyle
kapanarak ben üç zümre ile görevlendirildim, dediği zaman:
- Ben Allah’ın ilâhlığı yanı sıra ilâh kabul edenler(i yakalayıp azablandırmak)la görevlendirildim.
Ben insanların sorguya çekileceği bu güne inanmayanları yakalayıp azablandırmakla vazîfelendirildim.
Ben insanlara karşı zorba, (Hakka karşı) inatçı olanları yakalayıp- azablandırmakla görevlendirildim,
diyerek anılan zümrelerin üzerine eğilerek kaptıklarını Cehennem’in arkalarına fırlattığı zaman, işte bu zaman
süresi içinde dost dostu hatırlayamaz.
(Allah’ın Resûlü açıklamalarını şöylece sürdürdü:)
- Cehennem üzerinde kıldan daha ince ve kılıçtan daha keskin bir köprü vardır. Bu köprünün kenarlarında
Allah’ın dilediği insanları kapa(rak Cehennem’e ata)n çengeller ve kancalar vardır.
İnsanların bir kısmı bu köprüyü göz açıp kapamak gibi bir hızla geçer. (Bir kısmı) şimşek, (bir kısmı) da
rüzgâr gibi bir hızla geçer. Bir kısmı da koşu ve binek atının hızı gibi bir hızla geçer.
Melekler(in her biri ise mü’minler için şöyle) duâ ederler:
- Kurtar Rabbim! Rabbim kurtar!
Müslüman var yara almadan kurtulur. Müslüman var yara bere içinde kalarak kurtulur. Bir kısmı ise yüzü
koyun Cehennem’e yuvarlanır.”11
Allah’ın Resûlünün bildirdiği gerçeği Yüce Allah da Kur’ân-ı Kerîmin Mearic sûresinin 10-16. âyetlerinde
şöylece doğrulamaktadır:
“-O gün dost dostun halini soramaz. O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu oğullarını, karısını,
kardeşini, kendisini korumuş olan sülalesini ve yer yüzündeki her varlığı feda ederek o günün azabından
kurtulmak ister. Fakat bu asla olmaz.”
Herkes pişmanlık duyar

Ebu Hüreyre’den... (R.)
“Allah’ın Resûlü (S.) buyurdu:
- Ölen hiçbir kişi yoktur ki (amellerinin mükâfatını veya cezasını gördüğü zaman) pişmanlık duymuş olmasın.
(O’nun bu sözlerine muhatap olan sahâbiler) sordular:
- Ya Resûlellah! Kişinin duyacağı pişmanlık nedir? (Açıklar mısınız?)
- Eğer iyi amelli bir kişi ise iyi amellerini niçin artırmadığına pişman olur. Kötü amelli bir kişi ise yaptığı
kötü amelleri niçin bırakıp tövbe etmediğine pişman olur.”12

Cennet ve Cennetlikler

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırı gitmekten sakınanlar için kurtuluş vardır, bağlar bahçeler
ve göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Onlar cennette ne boş bir söz
ne de bir yalan işitirler. Bunlar Rabbinden bir mükâfat ve yeterli bir lütuftur.”
Nebe’ Suresi âyet 31-36
Hiç kimseyi ameli Cennet’e sokamaz

Ebû Hüreyre’den... (R.):
“Allah’ın Resûlü Ashâb- ı Kirâm’dan bir topluluğa şöyle buyurdu:
- (Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarını) uygulamada aşırılığa düşmekten kaçının. Orta yolu
tutun. (İyice biliniz ki;) sizden hiç birinizi yapmış olduğu amelleri kurtarıp (Cennet’e sokamaz.)
Sahâbîler sordular:
- Yoksa sizi de mi amelleri kurtarıp Cennet’e sokamaz ya Resûlellah?
- Evet beni de. Rabbimin rahmeti ve fazlı beni kuşatır (da ben de böylece kurtulup Cennet’e girerim.)1
Cennet yaratılmıştır
Cennet Yüce Allah’ın “Sen benim rahmetimsin. Seninle istediğim kuluma merhamet edeceğim.” buyurduğu
ebedî bir mutluluk yurdudur.
Hadisimizin hiçbir kulun kendi amelleriyle ulaşamayacağını, ancak Allah’ın lütfu ile varılabileceğini
bildirdiği Cennet yaratılmıştır. Çok çok yükseklerde, zaman ve mekânda sınırsız bir alemdedir.
Cennette yüz ayrı derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe göklerle yer arası gibidir.
Bu derecelerin her biri müstakil bir Cennet’tir ve bu Cennet’lerin Me’va, Adn, Naîm, Firdevs gibi isimleri
vardır. En yüksek cennet ise Firdevs’dir.
Cennetliklerin inançları ve amellerine göre yerleşecekleri bu derecelere birbirinden farklı sekiz ayrı bölümden
girilecektir. Bu giriş bölümlerinin Cihad, Sadaka ve Reyyan gibi isimleri vardır.

Bir hadisi kudsî ile özetleyerek ifade edersek Cennet’te hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve
hiçbir kalbin de tasavvur edemeyeceği nimetler vardır.
İnsanlar dünya hayatlarında maddî ve manevî olmak üzere iki cins nimet ve zevk bildiği için Cennet hayatını
bir ölçüde tahayyül edebilmeleri maksadıyla Kur’ân ve Sünnet’te Cennet maddî ve manevî nimetler ve zevklerle
tasvir olunmuştur. Ancak Cennet’teki nimetler ve zevklerin dünya hayatındaki nimetler ve zevklerle isimlerinden
başka benzerlikleri yoktur.
Ashâbul-A’raf kimlerdir?
Allah’ın Resûlü’ne (S.) Ashâbül- A’raf’dan soruldu.
Şöyle buyurdular:
“- Onlar kullar arasında muhakemeleri en son bitirilecek olanlardır.
Alemlerin Rabbi olan Allah diğer bütün kulları ile ilgili hükmünü verince onlara şöyle buyuracak:
- Sizler, güzel amellerinizin Cehennem azabına uğramaktatn koruduğu kişilersiniz, fakat Cennet’e de
giremediniz. Sizler, benim azadlılarımsınız
Cennet’e giriniz ve Cennet’de dilediğiniz yerden nimetleniniz.”2
Kur’ân-ı Kerim’de Ashâbül- A’râf
Ashâbül- A’râf hakkında Rabbimiz de Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır.
Araf 46-47:
“Cennetliklerle Cehennemlikler arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de Cennetlik ve Cehennemliklerin
her birini simalarıyla tanıyacak kişiler vardır ki onlar henüz Cennet’e girememiştir. Fakat onlar girmeyi şiddetle
arzu eder kişiler olarak Cennet yararına ‘selâmün aleyküm’ diye nida ederler.
Gözleri Cehennemliklerin tarafına çevrildiği zaman da: ‘Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber
bulundurma’ derler.”
Her devirde bulunacak cennetlikler

Ebu Saîd El- Hudrî (R.) Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu anlatıyor:
“- Saf helâl kazançtan yiyen,
Sözleri, işleri ve davranışlarını benim bildirdiğim ölçülere göre düzenleyen,
Alâkalı olduğu insanlar da aldatmayacağı; zarar vermeyeceği hususunda kendisine güven duyan kişi
Cennet’e girer.
Allah’ın Resûlü’nün (S.) bu açıklamazı üzerine bir sahâbî şöyle sordu:
- Ya Resûlellah! Böyleleri devrimizin mü’minleri arasında çoktur.

- Evet, benden sonraki devirlerde de (bu gibi mü’minler) olacaktır.”3
Cennet’te dereceler farklı olacaktır
Ebu Saîd El- Hüdrî’den... (R.)
“Allah’ın Resûlü Cennet hayatını anlatırken şöyle buyurdu:
- Cennet sakinleri aralarındaki (ihlâs ve amel) farklılıkları sebebiyle kendilerinden bir üst derecedeki Cennet
yurtlarında oturan Cennet’likleri doğu ve batı ufkunda akıp giden parlak yıldızları gördükleri gibi görecekler.
(Bu açıklama üzerinde) sahâbiler şöyle dediler:
- Ya Resûlellah! Cennet’in bu yüksek yurtları şüphesiz Peygamberlerin mevkileridir. Elbette onlardan
başkaları oralara ulaşamaz.
- Evet, (Peygamberlerin dereceleri diğer insanların ulaşmayacağı yüceliktedir.)
Ancak canım kudret ve tasarrufu altında bulunan Allah’a yemîn ederim ki, (sizlere vasfettiğim Cennet
yurtlarının sahibleri) Allah’a îman eden ve peygamberleri doğrulayan mü’min kişilerdir.”4

Cennet’te yüz ayrı derece vardır
Hadisimiz Cennet’e girecek mü’minlerin farklı derecelerde bulunacaklarını açıklamaktadır.
Bir diğer hadise göre Cennet’te yüz derece vardır. Her iki derece arası ise, gökle yer arası gibi mesafelidir.
İlim -Amel- İhlâs farklılıkları sebebiyle dereceleri farklı olacak mü’minlerin nurları da muhtelif olacaktır.
Aşağıda sunacağımız hadîs de bu gerçeği açıklamaktadır.
Ebû Hureyre (R.) rivâyet ediyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
Cennet’e ilk gireceklerin (yüzleri) dolunay gibi aydınlıktır.
Onların ardından Cennet’e gireceklerin yüzleri ise semadaki bol ışık saçıcı bir yıldızdan daha parlaktır.
Cennet’e girenler orada küçük veya büyük abdeste çıkmak ihtiyacını duymayacaklar ve de tükürüp
sümkürmeyeceklerdir.
Onların tarakları altındandır. Terleri Miskdir. Buhurdanlıkları tütsü yapılan ağaçlardandır. Eşleri ise iri
gözlü hûrilerdir.
Cennet sakinleri babaları (Hz. Adem) gibi atmış zira boyundadır. Ahlâki hususiyetleri ise bir kişinin ahlâkî
hususiyetleri gibi olup birbirinin tıpa tıp benzeridir.*
Bir başka hadisin açıklamasına göre de Cennet’likler altmış zira boyunda, yedi zira genişlediğinde, otuz üç
yaşında ve Hz. Yusuf’un güzelliğinde olacaklardır. Bu ifadelerin mecazî olduğu unutulmamalıdır.
Özel Cennet dairelerine yerleşecek kimlerdir?

Ebu Hüreyre (R.) anlatıyor:
“(Mü’minlerden bir toplulukla birlikte) Hz. Peygamber’le beraberdim. Allah’ın Resûlü (Cennet’i vasfederken
bize) şöyle buyurdu:
- Cennet’te, yakuttan sütunlar üzerinde kurulmuş olup, parlak yıldızlar gibi ışıklar saçan, kapıları
(sâhiplerine) açılmış zebercedden (özel) daireler vardır.
(Dinlemekte olan) sahâbîler sordular:
- Ya Resûlellah! Bu dairelere kimler yerleşecek?
- Allah için birbiriyle sevişenler, Allah için birleşerek bir arada oturanlar ve Allah için birbirlerini ziyaret
edenler yerleşecek.”5
İçi dışından görülen Cennet yurtları
Hz. Ali (R.) rivâyet ediyor.
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- Cennet’de dışı içinden, içi dışından görülen özel daireler vardır.
(Allah’ın Resûlü’nün (S.) bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan) bir arabî ona doğru ayağa kalktı ve
sordu:
- Bu özel daireler kimlere verilecek ya Resûlellah?
- Onlar, tatlı tatlı konuşan (dostlara ve fakirlere bolca) yemek yediren, oruçlara devam eden ve insanlar
uykuda iken geceleri kalkıp Allah için namaz kılanlara verilecektir.”6
Cennet’in kapıları
Ebû Hüreyre’den... (R.)
“Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
Cennet’in birden çok giriş kapıları vardır.
Namaz kılan kişi namaz kapısından (Cennet’e) çağırılacaktır. Zekât ve sadaka veren kişi sadaka kapısından
davet olunacaktır. Cihâd eden kişi de cihâd kapısından buyur edilecektir. Oruç tutan kişinin ise Reyyan
kapısından (Cennet girmesi) istenecektir.
Allah’ın Resûlü’nün (S.) bu açıklaması üzerine Hz. Ebubekir (R.) sordu:
- Ya Resûlellah! Cennet’e çağrılacak kişinin bu kapılardan her hangi birinden çağırılması zarûreti var mıdır?
Bir kişi bu kapıların her birinden Cennet’e çağırılamaz mı?
Hz. Peygamber:
- Evet çağrılabilir, buyurdu ve Hz. Ebu Bekir’i şöylece müjdeledi:
Senin onlardan olacağını ümit ediyorum.”7
Cennet için kim paçaları sıvayacak?
Zeyd Oğlu Üsame (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü (S.) bir gün Ashâb- ı Kirâm’a şöyle buyurdu:

- Haydi bakalım Cennet’e girmek için kolları çekip paçaları sıvazlayarak (büyük bir gayretle ileri atlıcak
yiğit) var mı?
Cennet... Evet onun bir eşi- benzeri yoktur.
Kâbe’nin Rabbi olan Allah’a yemîn ederim ki Cennet parıldayan nurlar, yayılan hoş kokular, yüksek köşkler,
sürekli akan nehirler, olgunlaşmış bol bol meyveler, pek güzel zevceler, çok çok giysilerdir. (Evet, Cennet hayatı)
eksiksiz, yüksek ve güzel yurtlarda nimetler ve güzellikler içinde ebedî bir yerleşmedir.
Ashâb- ı Kirâm (büyük bir coşku ile ileri atılarak cevap verdiler:)
- Biz ne güne duruyoruz. Biziz Cennet’e girmek için kolları çekip paçaları sıvazlayacak biziz (ya Resûlellah!)
Bu ifadeleri üzerine Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
- “İnşallah” deyiniz.
Sahâbîler de inşallah dediler.
Daha sonra Allah’ın Resûlü (S.) cihad’dan söz edip ona teşvk etti.”8

Kur’ân Âyetlerinde cennetlikler ve Cennet hayatı
Bu hadîsimizde tasvir buyrulduğu gibi Kur’ân-ı Kerim’de de Cennet Hayatı tasvir buyrulmaktadır. Burada
mühtelif sûrelerden seçtiğimiz âyetlerle örnekler sunacağız.
“Ey insanlar! Rabbinizin bağışlamasına, Allah’a ve peygamberlerine îman edenler için hazırlanmış, genişliği
gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. Bu, Allah’ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Allah büyük lütuf
sahibidir.”
“Fakat Rablerinden saygı duyarak korkanlar için üst üste bina edilmiş, altlarından ırmaklar akan köşkler
vardır. Bunu Allah vaad etmiştir. Allah vaadinden dönmez.”
“Rablerinin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilirler. Cennete
geldiklerinde kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara: “Selâm size! Tertemizsiniz. Artık ebediyen kalmak üzere
girin cennete!” derler.”
“Orada akan kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konulmuş kâseler, sıra sıra dizilmiş yastıklar,
döşenmiş halılar vardır.”
“Şüphesiz Rablerinden korkanlar için kurtuluş, bahçeler, bağlar ve göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve
dolu dolu kadehler vardır. Onlar, cennette ne boş bir söz ne de bir yalan işitirler. Bunlar Rabbinden bir mükâfat
ve yeterli bir lütuftur.”
“Takva sahiplerine vaad edilen cennetin vasfı şudur: Orada hiç bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt
ırmakları, içenlere zevk veren meşrubat nehirleri ve süzülmüş bal nehirleri vardır. Ayrıca onlar için orada, her
çeşit meyveler ve Rableri tarafından büyük bir mağfiret vardır. Şimdi cennette yaşayan bu muttakiler,
cehennemde ebediyen kalan, çok kaynar su içilerek bağırsakları paramparça olan kimseler gibi midir?”
“Cennette samimi mü’minlere, “zencefil” katılmış kadehler sunulur. O, cennette “selsebil” denilen bir
kaynaktır. O mü’minlerin çevrelerinde, cennette ebedî kalacak gençler dolaşır. Onları görsen saçılmış birer inci

sanırsın. Cennetin neresine bakarsan bak, bol ni’met ve büyük bir mülk görürsün. Cennet halkının üzerinde ince
yeşil ipekten ve sırmalı atlastan elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz
içecekleri ikrâm eder. “Şüphesiz bütün bu ni’metler dünyadaki çalışmalarınızın mükâfatıdır. Çalışmalarınız
makbul sayılmıştır.” denir.”
“Amel defterleri sağlarından verilenler, ne mutlu insanlardır amel defterleri sağlarından verilenler! Onlar
dikensiz sedir ağaçları, meyveleri birbiri üzerine yığılmış muz ağaçları, uzanmış gölgeler, çağlayan sular, bitip
tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve kabartılmış yüksek döşekler üzerindedirler.”
“O gün iyiler, nimet içindedirler. Koltukları üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde, nimet içerisinde olmanın
sevinç ve parıltısını görürsün. Onlara, kâseleri mühürlenmiş halis bir içecek sunulur. Bu içeceğin sonu misk
kokuludur. Bu uğurda yarışanlar yarışsın.”
“O cennetler de, gözlerini kocalarından başka kimseye çevirmeyen, kocalarından önce insanlardan ve
cinlerden kimsenin kendileriyle münasebette bulunmadığı hanımlar vardır. O halde ey insanlar ve cinler!
Rabbinizin ni’metlerinden hangisini yalanlarsınız? Sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır. O halde ey
insanlar ve cinler! Rabbinizin ni’metlerinden hangisini yalanlarsınız.”
“Onların, Rableri nezdindeki mükâfatı, ağaçları altından ırmaklar akan “Adn” cennetleridir. Onlar orada
ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı oldu. Onlarda Allah’tan razı oldular. İşte bu mükâfat, Rabbinden
saygıyla korkan içindir.”
“Onlar orada, dünyadaki ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından da
korumuştur. Bunlar Rabbinin bir lütfudur. İşte büyük kurtuluş da budur.”*
Cennet’in yapı maddeleri nelerdir?
Ebû Hüreyre (R.) anlatıyor:
“(Allah’ın Resûlü’ne bizlerde oluşan ruhî değişliklerden söz ederek şöylece) içimizi döktük:
- Ya Resûllellah! Sizleri gördüğümüz (ve öğütlerinizi dinlediğimiz) zaman kalplerimiz yumuşuyor;
duygularımız inceliyor. Ahiret özlemi ile dolup taşan insanlardan oluyoruz. Fakat huzurunuzdan ayrılınca dünya
sevgisi bizi kuşatıyor, kadınlarımızla (oynaşıyor) çocuklarımızla koklaşıyoruz. (Ne olacak bizim bu halimiz?)
Hz. Peygamber (bu ruhî değişikliklerin tabîî olduğunu açıklamak için) şöyle buyurdu:
- Eğer sizler benim huzurumda bulunduğunuz anlardaki rûhî coşkunluk halinizi sürdürebilseydiniz melekler
elleriyle sizlerle tokalaşır, sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi.
Eğer sizler hiç günah işlemeyen insanlar olsaydınız Allah sizin (canlarınızı alır) affetmek için günah işleyen
insanlar yaratır (yerlerinize onları yerleştirir)di.
Ebû Hüreyre anlatımını şöyle sürdürüyor:
- (Allah’ın Resûlü’nden gönüllerimize huzur saçan bu sözleri dinleyince içimizde yine âhiret sevdası çağladı
da) sorduk:
- Ya Resûlellah! Bize Cennet’ten söz etseniz. Onların yapısı nedir; nedendir?
- Cennet’in yapı taşları altından ve gümüştendir. Kum ve çakılı inci ve mercandandır. Ara maddesi de
misk’tir. Toprağı ise za’ferandır. Cennet’e giren nimetlerine kavuşur. Artık ihtiyaç duymaz. Elbiseleri eskimez,
gençlik çağı geçmez, ebediyen yaşar, ölmez.
(Allah’ın Resûlü daha sonra da şu öğütleri verdi:)

- Üç sınıf insanın duâsı (kabul olunur,) geri çevrilmez.
Adetli idareciler, Orucunu açıncaya kadar oruçlular, (Zulme uğramış kişiler).
Mazlumun duâsı bulutlara yükseltilir; bu duâya göklerin kapıları açılır. Yüce Allah da şöyle buyurur:
- Yüceliğime and veririm ki bir süre sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim.”9
Kevser Cennet nehridir
Enes İbn-ü Malik (R.) anlatıyor:
“Sahâbiler tarafından Allah’ın Resûlü’ne soruldu:
- Kevser nedir (ya Resûlellah?)
- Kevser; Cennet’te Allah’ın bana verdiği, sütten daha beyaz ve baldan tatlı bir nehirdir.
Kevser’de boyunları deve boyunları gibi olan (nehir) kuşları vardır.
(Hz. Peygamber’in (S.) bu açıklaması üzerine) Hz. Ömer:
- (Sanırım) bu kuşların (etleri de) pek yumuşaktır deyiverdi.
Allah’ın Resûlü de şöyle buyurdu:
- (Kevser’den içecek Cennet’liklere ikram olunacak bu kuşların etleri güzeldir. Ama) onları yiyecek
mü’minler daha güzeldir.”10
Yüz erkek gücü verilecektir

Enes İbn-ü Malik (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü buyurdu:
- Cennet’de mü’mine şöyle şöyle cinsî münasebet kuvveti verilecektir.
(Sahabîler tarafından) soruldu:
- Ya Resûlellah! Bu kadarına gücü yetecek mi?

- (Evet gücü yetecektir. Zira) Ona yüz kişi kuvveti verilecektir.”11
Cennet’te aradığın her şey vardır
Süleyman İbn-ü Yezidi’den... (R.)
“Bir sahâbî sordu:
- Cennet’te deve var mıdır? (ya Resûlellah!)
- Allah seni Cennet’e koyarsa orada canının arzu ettiği ve gözünün görmekten haz duyacağı her şey senin için
(hazırlatılır.)”12
Ağırlanıp sevindirileceksiniz
Cennet’lik kişinin Cennet’te arzuladığı her bir ni’mete kavuşacağını Kur’ân-ı Kerim’de Rabimiz de şöyle
açıklamaktadır:
“Haydi siz Cennet’e girin. Siz ve eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz.
Onların önünde altın tepsiler ve kadehlerle dolaşılır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey var
ve siz orada ebedî kalacaksınız.”
“... (Evet, evet) Orada size canlarınızın çektiği her şey var. Orada istediğiniz her şey var.”*
Evet Cennet’te mü’minlere istedikleri bütün ni’metler verilecektir.
Verilecek ni’metlerin en büyükleri de Cennetliklerin ebediyen azaba uğratılmaması ve Cennet hayatının
sonsuz kılınması olacaktır.
Aşağıdaki hadîsler bu gerçeği açıklamaktadır.
Size sevgimi veriyorum
Ebû Saîd El- Hudri R. anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü, Allah’ın kullarına şöyle buyuracağını anlattı:
- Ey Cennet Ehli (Kullarım!) Ey Cennet Ehli (Kullarım!)
- Buyur Rabbimiz! Emirlerine amadeyiz.
- Sizlere verdiğim nimetlerden hoşnut ve razı mısınız?
- Nasıl hoşnud ve razı olmayız. (Yâ Rab?) Yarattığın kullardan hiç birine vermediğin nimetleri bize verdin.
- Size verdiklerimden daha da yüce olanını size vereceğim.
- Hangi nimet bundan yüce olabilir? (Yarab!)
- Size sevgimi bahşediyorum.
azablandıramayacağım.)”**
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Cennet’te ve Cehennem’de ölüm yoktur
Ebû Hüreyre’den... (R.)
“Allah’ın Resûlü (âhiret hayatı ile ilgili) şu açıklamada bulundu:
- Kıyâmet Günü ölüm getirilir ve “Sırat” üzerine konulur.
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Bulundukları yerlerden çıkarılmaları için melekler tarafından “Ey Cennet insanları!” şeklinde çağrıda
bulunulur.
Onlar (Cennet’ten çıkarılacakları) korkusu ve endişesi içinde bakarlar. Sonra, bulundukları yerlerden
çıkarılmaları için (Cehennem’liklere de) “Ey Cehennem Yaranı!” (hitabı ile) nida olunur.
Onlar da (azablarının sona erdirileceği) sevinci ve mutluluğu içinde bakarlar.
Cennet’lik ve Cehennem’liklere sorulur.
- Bunu tanıyor musunuz?
- Evet (tanıyoruz.) Bu ölümdür.
Bu (soru- cevabdan) sonra ölüm Sırat üzerinde kesilir. Cennetlik ve Cehennem’liklere de şu duyuru yapılır:
- (Amellerinize karşılık) bulduğunuz-bulunduğunuz yerlerde artık ebediyen ölüm yok, sonsuz (hayat) vardır.”*
Cennet ve Cehennemle ilgili toplu bilgi edinmek için Türkçe kaynaklar olarak bakınız.
a- Subhi Salih, Ölümden Sonra Diriliş, Cennet-Cehennem Ter. Doç. Şerafettin Gölcük.
b- Mahmut Çelebi, Cennetteki Hayat Ter. İsmet Ersöz.

Cehennem ve Cehennemlikler

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Rablerinin, (koyduğu emirler ve yasaklarla insanların yönetimini üzerine aldığını) kabul
etmeyenler için Cehennem azabı vardır. O ne kötü bir dönüş yeridir.
Onlar Cehennem’e atıldığı zaman kaynayıp duran ve öfkeden neredeyse çatlayacak duruma gelen
Cehennem’in uğultusunu işitirler. Her bir bölük Cehennem’e atıldıkça Cehennem bekçileri o
kâfirlere sorarlar: Size, azâb ile korkutan bir peygamber gelmedi mi?
Onlar da şöyle cevab verirler:
- Evet, bize azab ile korkutan bir peygamber geldi ama biz yalanladık ve şöyle dedik: Allah
(uymamız gereken) emirler ve yasaklar indirmedi. Siz gerçekten büyük bir sapıklık içindesiniz.”
Mülk Suresi âyet 6-8
Cehennem nerededir?
Bizans İmparatoru Hrakl, Allah’ın Resûlü’ne (S.) bir mektup yazdı (ve şöyle sordu:)
“- Sen beni eni göklerle yer arası genişlikte olan Cennet’e çağırdın. Peki Cehennem nerededir?
Allah’ın Resûlü (bu suali hayretle karşıladı ve mukabil bir sualle) cevaplandırdı.
- Sübhanellah! Gündüz geldiği zaman gece nerededir?”1
Cehennem Allah’ın Azabıdır
Cehennem Allah’ın azabıdır. Onunla başta kendi varlığına inanmayan veya kendisine ortak koşanlar olmak
üzere emirleri ve yasaklarına itâat etmeyen kâfirleri ve günahkârları cezalandıracaktır.
Cehennem zaman ve mekân dışı bir âlemde yaratılmışdır. Ana azabı ateştir; ateş kaynaklıdır ve bir de
canavarların tasallutudur. Cehennemde feryatlar kopartan, yürekler sızlatan bin bir çeşit azab vardır; Onun
yiyecekleri de, içecekleri de birer azab türüdür.
Kâfirlerin ve günahkârların kâfirlik ve günahkârlık durumlarına göre cezalanmaları için Cehennem yedi büyük
girişi olan yedi ayrı bölüme ayrılmıştır. Azabının şiddetine göre bu bölümler sırasıyla Cehennem, Leza, Hutama,
Saîr, Sakar, Cehîm ve Hâviye’dir.*
Azabı en hafif olan bölüm Cehennem adı verilen en üst bölümdür. Hz. Adem’den Kıyamet’e kadar her
dönemin günahkâr mü’minleri bu bölümde azablanacaktır.
Ne kadar büyük günahkâr olurlarsa olsunlar, mü’minler belirli sürelerde azab göreceklerdir. Kâfirlerin azabı
ise ebedidir.
Kur’ân’da Cehennem ve Azabı

Cehennemi ve azabını tasvir eden Kur’ân âyetleri ve hadis-i şerifler çoktur.
Biz burada Kur’ân âyetlerinden örnekler vereceğiz.
“Kâfirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının.”1
“Ey îman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin
başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler
vardır.”2
“Biz o günü, ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz. O gün gelince; hiçbir kimse, Allah’ın izni olmadan
konuşamaz. O gün insanların bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mes’uttur. Bedbahtların varacakları yer ateştir.
Onların orada, ızdıraplı bir nefes alışverişleri vardır.”3
“Onların hepsine vaadedilen yer Cehennemdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların her birinden
girecek muayyen bir zümre vardır.4
“Bu ateş onlara uzak bir yerden gözükünce, onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. Elleri boyunlarına
bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, orada ölüp yok olmayı isterler. Onlara: “Bugün bir defa
helâk olmayı istemeyin, bir çok defa helâk olmayı isteyin” denilir.5
“Onlar için üstlerinde gölgeleyen ateşler, altlarında gölgeleyen ateşler vardır. İşte Allah kullarını bununla
korkutur. Ey Kullarım! Ben’den korkun!”6
“Mal biriktiren ve onu sayıp duran ve insanları sözle ve işaretlerle ayıplayanın vay haline! Malının kendisini
ebedi yaşatacağını sanır. Hayır o mutlaka “yakıp yok edene” atılacaktır!” O, “yakıp yok edenin” ne olduğunu
sen nereden bileceksin? O, Allah’ın, yüreklere kadar dayanan, tutuşturulmuş bir ateşidir. Cehennemlikler
dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılmış olacaktır.”7
“Sevab tartısı hafif gelenin ise, kucağına sığınacağı anası, bir uçurumdur. O uçurumun, ne olduğunu sen
nereden bileceksin? O, kızgın bir ateştir.”8
“O gün dost, dostunun halini soramaz. O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu, oğullarını, karısını,
kardeşini, kendisini korumuş olan sülâlesini ve yeryüzündeki her şeyi feda edip o günün azabından kurtulmak
ister. Fakat bu asla olmaz. Muhakkak ki cehennem, derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O, sırtını dönüp yüz
çevireni, servet toplayıp yığanı kendisine çağırır.”9
“Amel defterleri sollarından verilenler, ne bedbaht insanlardır. Amel defterleri sollarından verilenler!...
Onlar vücudun delikçiklerinden işleyen alevli bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Kapkara bir dumanın gölgesi
altındadırlar. O gölge onlara ne bir serinlik verir, ne de bir fayda... Çünkü dünyada onlar refah içinde
yüzerlerdi. Büyük günahı işlemede ısrar ediyorlardı. “Ölüp toprak ve kemik olduğumuz bir zaman mı, biz mi
tekrar dirileceğiz!” derlerdi.”10
“İşte bunlar, Rableri hakkında münakaşa eden mü’min ve kâfir iki hasım zümredir. İnkâr edenlere ateşten
elbiseler biçilir; başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Onunla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Ayrıca
onlar için demirden topuzlar vardır. Onlar ne zaman cehennem azabının sıkıntısından çıkmak isteseler, her
defasında oldukları yere döndürülürler. Onlara: “İnaklârınızın cezâsı olarak yakıcı azabı tadın” denilir.”11
“Âyetlerimizi inkâr edenleri, ilerde cehennem ateşine atacağız. Derileri yandıkça, azabı tatsınlar diye onları
başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah, “Azîz’dir, Hakîm’dir” her şeye galiptir, hüküm ve hikmet
sahibidir.”12
“Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların cehennemdeki yiyecekleridir. Zakkum ağacı erimiş maden gibidir.
İnsanların karnında tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. O gün cehennem zebanilerine şöyle denecektir:”

Bu günahkârları tutup cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra da başına azabını arttırmak için kaynar su dökün!
“ O günahkâra da şöyle denilecektir:”Azabı tat bakalım. Çünkü sen dünyada, çok kuvvetli ve üstün bir
kimseydin. İşte bu, dünyada o şüphe ettiğin azâbtır.”13
“Peşinden de cehennem vardır. Orada, ona irinli sudan içirilecektir. O, suyu yutkunur bir türlü yutamaz.
Ölüm her yönden kendisine gelir ama, ölüp kurtulamaz, Peşinden de çetin bir azâb vardır.”14
“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına sadece ateş tıkamışlardır. Onlar yakında, alev alev
yanan bir ateşe sokulacaklardır.”15
“Ey îman edenler! Hahamlar ve papazlardan pek çoğu haksız yere insanların mallarını yerler. Onları,
Allah’ın yolundan alı koyarlar. Ey Muhammed! Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenleri ise can
yakıcı bir azâbla müjdele. Kıyamet gününde bunlar, cehennemin ateşinde kızdırılır. Bunlarla, biriktirenlerin
alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır, onlara: “İşte biriktirdiğiniz şeyler bunlardır. Şimdi biriktirdiklerinizi
tadın!” denir.”16
“İnkar edenlere ise, Cehennem ateşi vardır. Onların ölümlerine hükmedilmez ki, ölsünler. Onlardan
Cehennem azabı da hafifletilmez. Biz her kâfiri işte böyle cezalandırırız. Onlar, Cehennemde: “Ey Rabbimiz!
Bizi çıkar da, dünyada işlediğimiz kötü amelleri bırakıp, salih ameller işleyelim” diye bağrışırlar. Onlara şöyle
denir: “Size, öğüt alan birinin, öğüt alabileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. O
halde tadın azabı! Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.”17
Cehennem ateşi altmış dokuz kat daha yakıcıdır

Ebu Hüreyre (R) rivâyet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S) şöyle buyurdu:
- Sizlerin yaktığınız bu ateş(in sıcaklığı) Cehennem ateşinin sıcaklığının yetmişde biridir.
Ashâb-ı Kiram (dehşete düşerek şöyle) deyiverdiler:
- Allah’a yemîn ederiz ki ya Resulellah! (azablanmak ve kendisinden korunmak için bizim yaktığımız) ateş
bile yeter (korkunçlukta) dır.
Allah’ın Resûlü (sözlerine şöylece devam) buyurdu:
- Evet, Cehennem ateşi atmış dokuz derece daha yakıcı kılındı. Her bir derecesinin sıcaklığı yaktığınız ateşin
sıcaklığı gibidir.”18
Cehennemlikler kan ağlayacak
Cehennem’in ateş azabı böylesine yakıcı olduğu içindir ki Yüce Peygamber’imiz sürekli olarak Cehennem
azabından Allah’a sığınmamızı öğütlemiş ve bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur.
“Ey İnsanlar! Geleceğin azab dolu dönemleri için ve de ilahi affa uğramanız için ağlayınız. Ağlayamıyorsanız
ağlar gibi yaparak Allah’a yalvarınız.

Zira Cehennemlikler Cehennem’de yanaklarından yaşlar boşanırcasına ağlayacaklar. Yaşları çaylar gibi
akıp gidecek. Yaşları bitince gözleri kan akıtacak. Kan boşanmakdan gözleri yaralanacak.
Akan bu yaşlar ve kanlar üzerinde gemiler yüzdürülseydi mutlaka yüzerdi.”*
Cehennem’e kim girecek?

Ebu Hüreyre (R) rivayet ediyor:
“Allah’ın Resûlü (S) şöyle buyurdu:
- Cehennem’e ancak ve ancak “Şaki” olan girecektir.
(Sahâbîler tarafından büyük bir alâka ile) soruldu:
- “Şaki” kimdir ya Resulellah!
- Şaki; Allah’a itâat etmiş olmak için her hangi bir amel yapmayan, O’na saygısından ötürü de günah olan
her hangi bir ameli terk etmeyen kişidir.”19
Cehenneme girecek şakînin tanımı
Cehennemlik olan “Şaki” nin hadisimizdeki tarifi biz günahkâr mü’minler için bir nev’i müjdedir. Zira “Şaki”
bazen itâat edip bazen günaha giren, sevablara yöneldiği gibi günahları da yapabilen kişi değildir. Böyle olsaydı
halimiz nice olurdu?
Şaki, “Rabbimin buyruğudur” diyerek yükümlü kılındığı amellerin her hangi birini yapmayan veya
“Rabbimin yasağıdır” diyerek her hangi bir günahtan sakınmayan kişidir. Peygamber’imizin diğer bir tarifine
göre Cehenneme girecek (Şaki): ileri derecede azgın olan, Allah’a karşı gelmekte alabildiğine direten ve de
“lailahe illallah” demekten kaçınan kişidir.* Cehennem’e ancak Şakîlerin gireceğini açıklayan Kur’ân onları
“yalanlayan ve yüz çevirenler” olarak tanıtmaktadır.
Cehennemliklerin hali
Hz. Sevban (R.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü’ne (Cehennem’liklerden) soruldu. O da şöyle cevab verdi:
- Cehennemde kâfir’in öğütücü diş(lerinden her bir) i Uhud dağı gibidir. Derisinin kalınlığı da Cebbar olan
Allah’ın zira’ı ile kırk zira’dır.”20

Şefaat

Allah’ın Kitabı’ndan:
“Allah katında, ancak ve ancak Allah’ın izin verdiği kişinin şefaati fayda verir. (Şefaat
bekleyenlerin) kalblerinden korku giderildiği zaman onlar sorarlar:
- Rabbimiz (Şefaat hususunda) ne buyurdu?
Şefaat edecekler de şöyle cevab verirler:
- Allah gerçeği söyledi. (Hak edenler için şefaate izin verdi.) O yücedir. Büyüktür.”
“... O’nun izni dışında O’nun katında kim şefaat edebilir...”
Sebe’ 23, Bakara 255
Ümmetime şefaat hakkını seçtim
Avf b. Malik (R) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şefaatle alâkalı olarak şöyle buyurdu:
- Dün gece Rabbimin bana neyin seçim hakkını verdiğini biliyor musunuz?
Bu suale muhatab olan sahâbîler olarak:
- Allah ve O’nun Resûlü daha iyi bilendir, cevabını verdik.
Şöyle devam buyurdu:
- Allah bana ümmetimin yarısının Cennet’e girmesi ile şefaat arasında seçim hakkı verdi. Ben de şefaati
seçtim.
(Zira şefaat daha çok mü’minin Cennet’e girmesine sebeb olacakdır.) Biz de şu ricada bulunduk:
- Bizleri de şefaate eren kullardan kılması için Allah’a duâ etseniz ya Resulellah!
- Şefaat bütün müslümanları içine alacaktır.1
Şefaat hakdır
Kur’ân’ın ilk muhatabları, putlaştırdıkları, nesneleri, cinleri ve melekleri yarı ilahlaştırarak onları Allah
katında şefaatçılar olarak gördükleri için sunulan ayetlerde örneklendirildiği gibi İslâm bu inancı kökten red etti.
“... Kıyamet Günü şefâet yoktur...”
“... Onlardan şefâat kabul edilmeyecektir...”
“... Bütün şefâat hakkı Allah’ın tasarrufundadır...”2
Bütün bu âyetler ve benzerleri Kıyamet Günü peygamberler dahil hiç bir kişinin hiç bir kimse lehine doğrudan
şefâat edemeyeceğini açıklamaktadır.
Şefâat etme izni/hakkı; koyduğu yasalar çizgisinde yalnızca Allah tarafından, O’nun belirlediği kişilere O’nun
belirlediği kişiler için verilecektir.

Şefâatle ilgili olarak aşağıda zikredilecek âyetler, hadisler ve açıklamaları bu genel çerçeve içinde
anlaşılmalıdır.
Başta Peygamber’imiz olmak üzere, şehidler, amelli âlimler ve güzel amel sahibi kullar Allah’ın izniyle
günahkâr olup Cehennemlik olan kullara şefaat edeceklerdir.
Şefaat Kur’ân-ı Kerim âyetleriyle ve Peygamber’imizin hadîsleriyle sabittir. Bu sebeble şefat’in Hak olduğuna
inanmakla mükellefiz.
a- Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“O gün (Rahman olan) Allah’ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez.”
” (Ahiret hayatını yalanlayanlara) şefaat edicilerin aracılığı fayda vermez.”
“Onları yaklaşan Kıyamet Günü’ne karşı uyar. Zira o gün yürekler, (korkudan) gırtlaklara dayanmıştır.
Elemlerini yutkunup dururlar. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü tutulur şefaatçileri vardır.”3
b- Bu âyetler yukarıda açıklanan çerçeve içinde şefaatin Hak olduğunu bildirdiği gibi tercümelerini
sunduğumuz hadîsler ve benzerleri de şefaatin Hak olduğunu öğretmektedir.
Mü’minler de şefaat edecektir
Yukarıda işaret olunduğu üzere yalnız Peygamber’imiz değil, îman ve amel durumlarına göre mü’minler de
Allah’ın izniyle şefaat edeceklerdir.
Peygamber’imiz bir hadîslerinde “Ümmetimden büyük topluluklara şefaat edecek kişiler de olacakdır...”4
buyurmakta, aşağıda tercümelerini verdiğimiz hadîsleriyle de muşahhas örnekler sunmaktadır:
“Şehid, ailesi ve akrabasından yetmiş kişiye şefaat edecektir.”
“Kur’ân-ı Kerim’i okuyan, onu(n bütününü veya bir kısmını) ezberleyen ve onun halâlini halâl, haramını da
haram kabul eden kişiyi Allah (c.c) Cennet’e sokar. Ailesinden Cehennemlik olan on kişiye de şefaat ettirir.”5
Şefâat azabdan önce mi, sonra mıdır?
Şefaatle ilgili bu özet açıklamamızı akla gelebilir bir suali cevaplandırarak sürdürelim.
Rabbimiz tarafından günahkârlara şefaat etme izni onlar Cehennem’e girmeden mi, yoksa bir süre azab
görüldükten sonra mı verilecektir?
Bu mevzudaki hadîsleri birleştirerek değerlendirirsek bir kısım günahkârların Cehennem’e girmeden, bir
kısmının girdikten sonra şefaate ereceklerini ifade edebiliriz. Pek tabîi ki şefaate erinceye kadar uğrayacakları
azab da değişik sürelerde olacaktır.
Aşağıda sunacağımız hadîs bazı mü’minlerin bir süre azab gördükten sonra şefaate nail olacaklarını
açıklamaktadır.
Allah’ın Resûlü buyurdu:
“-Cehennemlikler; gerçekten onlar Cehennem’e müstahakdır. Onlar orada (azab içinde kıvranacak fakat) ne
ölecekler ne de yaşayacaklar.
Onlar günahları-hataları sebebiyle ateş azabına uğrayacaklar ve ateş onları öldürecektir. Kömür haline
geldikleri zaman da onlara şefaate erme izni verilecektir. Şefaate erenler sonra da bölük bölük getirilip Cennet
nehirlerinin kenarlarına saçılacaktır.

(Alâkalı melekler tarafından Cennetliklere) emir verilecek:
- Ey Cennet Ehli! Bunların üzerine akıtınız; serpiniz.
Böylece selin sürükleyip götürdüğü topaklar içindeki bitkilerin (süratle) bittiği gibi onlar da yeniden vücud
kazanarak hayat bulacaklardır.6
Cezasını çekip bitirerek veya şefaate uğrayarak Cehennem’den en son çıkacak kişiyi de Allah’ın Resûlü şöyle
anlatıyor:
- (Cehennem ve Cehennem’likler bana gösterildiği için) ben (Cehennem’den) en son çıkacak olan
Cehennem’lik kişiyi tanıyorum. O kişi Cehennem’den yüzüstü sürünerek çıkar ve şöyle der:
- Ey Rabbim! Evet Cehennem’den çıktım ama ortada kaldım. Zira herkes yerini bulup mekanını tutmuş.
Allah’ın Resûlü anlatımını şöylece sürdürdü:
- O kişiye “yürü git, Cennet’e gir” denilir. O da Cennet’e girmek için gider, fakat cennetliklerin bütün
mekanları tutmuş olduğunu hisseder.
Bu sebeble de döner ve şöylece Rabbine sızlanır.
- Ey Rabbim! Cennet’likler yerlerini bulup mekanlarını tutmuş, (Ben ise ortada kaldım).
(Rabbimiz tarafından) ona şöyle buyrulur:
- İçinde yaşadığın dünya dönemini hatırlıyor musun?
- Evet (hatırlıyorum)
- O halde ne istersen dile.
O kişi de (istediğini) diler. Daha sonra da ona şöyle denilir:
- Dilediklerin ve ayrıca dünya nimetlerinin on katı daha da sana(verilecek) dir.
(Bu büyük ilahi lutüf karşısında şaşırıp kalan) o kul da şöyle deyiverir:
- (Rabbim!) Sen bütün varlıkların malikisin. Böyle iken benimle alay mı ediyorsun?
Hadisi rivâyet eden Abdullah b. Mesud şöyle diyor:
Sözlerinin bu bölümünde Allah’ın Resûlünü ön dişleri görülürcesine gülerken gördüm.7
Yürekten “Lailahe İllellah” diyen kişi şefaatimden yararlanacaktır
Ebu Hüreyre(R) Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resulellah! Kıyamet Günü’nde şefaatinizle en çok mutlu olacak kimdir?
- Ya Eba Hüreyre! Sözlerime ilgini gördüğüm için gerçekten bu hususu senden önce hiçbir mü’minin
soramayacağını tahmin ettim.
Kıyamet Günü’nde şefaatimden yararlanarak en çok mesud olacak kişi kalbi bir içtenlikle (Allah’ın varlığı ve
birliğine inanarak) “Lailahe illallah” diyen kişidir.”8
Bana şefaat hakkı verildi
Bu bölümün birinci hadisinden ve açıklamasında geçen hadîslerden Peygamber’imizin ve O’nun yolunu
izleyen ümmet büyüklerinin şefaat edeceğini öğrendik. Aşağıda sunacağımız hadîs de şefaat hakkının yalnız
Peygamber’imize ve O’nun ümmetine has bir özellik olduğunu öğretmektedir.
Cabir b. Abdullah R. anlatıyor:

“Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
Benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen beş özellik bana verildi:
Bir aylık uzaklıktan (düşmanlarımın kalbine) korku salınarak (Rabbim tarafından) yardım olundum.
Bütün yer yüzü benim için temiz ve ibâdet mahalli kılındı. Bu sebeble bana inananlardan her biri namaz
vaktinin girdiği yerde namazını kılabilir.
(Benden önceki hiçbir peygambere helâl kılınmamış olan harp ganimetleri bana helâl kılındı.)
Her bir peygamber yalnız kendi milletine peygamber olarak gönderilmiş iken ben bütün insanlara
gönderildim.
Bana (ümmetimin günahkârları için kullanacağım) şefaat hakkı verildi.”9
Önemli not
Biz mü’minler, Allah’ın izniyle Sevgili Peygamberimizin ve de bazı yüce bildiğimiz mü’min kişilerin şefâat
edeceğine inanırız. Ancak şu şu kişiler şefâat edecektir veya şu kişilere şefâet edilecektir, diyemeyiz. Bazı
kişilerin hakkında hüsn-ü zan besleyebilirsek de kesin bir yargıda bulunamayız.

Bitirirken...

Bu eseri hazırlamaya başlarken düşündüğüm şeklinden çok daha hacimli ve verimli bir şekilde tamamlamaya
ve daha da geliştirerek ikinci ve elinizdeki bu baskısını yapmaya beni muvaffak kılan Yüce Allah’ıma Arş’ının
ağırlığınca hamd ve sena ederim. Derleyip açıklamaya çalıştığım Hayat Düstûrlarının söyleyicisi Aziz
Peygamberime de, Peygamberi olduğu insanlar ve cinlerin sayısınca salât ve selâm ederim.
Bu çalışmamı mü’min kardeşlerime faydalı kılıp, Şefaat- i Peygamberiye ermeme vesile etmesini
Mevlâmızdan niyaz ediyorum.
24 R. Ahir 1404
Ali Rıza DEMİRCAN
10 Haziran 2004
20 Mart 2008

Lügatçe

Allah’ın Resûlü
: Allah’ın elçisi, son Peygamber Hz. Muhammed.
Âbid
: İbâdet eden
Adâb
: Edeb’in çoğulu; bilinmesi ve riayet olunması gereken usûl, kaideler
Adl
: Allah’ın isimlerinden; Adâlet sahibi.
Alenî
: Açık.
A’rab
: Göçebe arablar.
Arabî
: Göçebe yaşayan, çöl sakini.
Arş
: Allah’ın yüceliği ve kudretinin en çok açığa çıktığı; en yüksek Cennet olan Firdevs’in tavanının dayandığı; bize göre
sınırsız gibi bir büyüklükte olan Alem. Bir hadîs “Arş”ı şöyle anlatıyor: “Canım kudreti ve tasarrufu altında bulunan
Allah’a yemîn ederim ki, yedi yer Allah’ın Kürsî âlemine nazaran, çöle atılan bir yüzük gibidir. Arş âleminin
Kürsi’ye nazaran büyüklüğü ise, çölün kendisine atılan yüzüğe büyüklüğü gibidir.”
Ashâb- ı Kirâm : Yüce arkadaşlar; Peygamber’imiz Hz. Muhammed’i mü’min olarak görenler ve îmanları üzerinde ölenler için
kullanılır.
Âyet
: Kur’ân’ın Sûrelerinin her bir bölümü
Biat
: Özel bölümüne bak.
Bidat
: Hz. Peygamber döneminde olmayıp dinde sonradan ortaya çıkarılan; Kur’ân’a ve Sünnet’e, aykırı olan.
Cünüp
: Cinsî temas ve meni gelen rüyalanmak sebebiyle gusül abdesti alması gereken erkek veya kadın
Cibrîl
: Cebrâil; Peygamberlere vahiy getiren büyük melek.
Darül- İslâm : Kur’ân ve Sünnet düstûrlarına göre yönetilen ülke
Darül- Küfr
: Kur’ân ve Sünnetle çatışan sistemlerin, rejimlerin egemen olduğu ülke.
Diyalog
: İki veya daha fazla kişinin konuşması
Düstûr
: Kanun, kaide, prensib
Ensâr
: Peygamber’imize îman etmiş ve O’na Ashâb olmuş Medine’nin yerlisi olan müslümanlarla Mekkeli muhacir
mü’minlerin dışındaki bütün sahâbiler
Ensarî
: Ensardan biri
Gafûr
: Allah’ın isimlerinden; çok çok bağışlayan.
Ganimet
: Müslüman askerlerin savaşta düşmanlardan aldığı her bir şey
Gayr- i kabil : Kabulü mümkün olmayan
Gayr- ı müslim : Yahudi, hıristiyan ve müslüman olmayan her bir kişi
Gazve
: Savaş
Farîze
: Farz, Allah’ın veya Peygamberinin yapılmasını gerekli kıldığı
Fetva
: Bir mesele ve da’va hakkında İslâm Hukukuna uygun olarak müftü veya bir İslâm âlimi tarafından verilen hüküm
veya karar
Fikhî mezhebler
: Hanefî, Şafiî, Malıkî ve Hanbelî mezhebleri
Fitne
: Karışıklık, fesad, azdırma
Hadîs
: Peygamber’imiz Hz. Muhammed’in sözü
Hıyanet- i İslâmiye : İslâm’a ihanet
Hicret
: Özel bölümüne bak.
Huşû
: Önünde eğilmek, sükûnet bulmak
İbâdet
: Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına itâat
İcraî
: Yönetimle ilgili
İdrak
: Anlamak, akıl erdirmek
İhlas
: Yapılanı yalnız ve yalnız Allah için ve O’na beğendirmek maksadıyla yapmak

İhraz
: Kazanmak, manevî bir değere sahip olmak
İhtimam
: Özenerek, dikkatle yapmak
İhtilat
: Karışmak
Îkaz
: Uyarmak
İkrah
: Zorlamak,
İktisab
: Kazanmak
İntak- ı Hak : Allah’ın söyletmesi
İnziva
: Bir köşeye çekilmek, dünya ile alâkayı kesmek
İrtidâd
: Dinden dönmek
İrtihal
: Göç etmek
İtikad
: İnanmak
İtikadî
: İnançla ilgili
İtikâf
: Bak.
Kâfir
: İslâm Dini’nin iki ana kaynağı Kur’ân ve Sünnet’le belirlenmiş olup inanılması gereken inanç esaslarına, emirler ve
yasakların bütününe veya her hangi birine inanmayan kişi.
Kâhin
: Gelecekle ilgili haber verme iddiasındaki kişi
Kasd- ı Mahsus : Özel kasıd
Kelime- i Tevhîd
: Lâilâhe illallah Muhammedür- Resûlellah
Kinaye
: Dolayısıyla ve doğrudan olmayarak söylenilen dokunaklı söz
Kisra
: Sasani (eski İran) imparatoru
Kitab
: Kur’ân
Kültür
: Bir milletin manevî varlığını ve düşünce birliğini meydana getiren din, dil, folklor, tarih ve geleneklerin bütünü
La dinî
: Lâik
Laik
: Dinî olmayan, Kur’ân ve Sünnetin yönetimi altına girmeyen, girilmesini istemeyen, din-devlet ayrılığını savunan
Mabûd
: İbâdet olunan
Masiyet
: İsyan, günah
Materyalist
: Tabîatta maddeden başka bir varlık kabul etmeyen, Allah’a inanmayan
Mazbut
: Dürüst ahlâklı
Meâl
: Kelimesi kelimesine olmayan mânâ
Medih
: Övgü
Mehir
: İslâm Aile Huku’kunda kadının zevcelik bedeli olarak aldığı para, menkul ve gayr- ı menkul mal. İki tarafın rızasıyla
belirlenen mehre, mehr- i müsemma, peşin olarak verilip- alınana mehr- i mü’accel, ertelenene mehr-i mü’eccel
denilir. Nihâl akdî sırasında mehrin belirlenmemesi mehri düşürmez.
Meni
: Erkek ve kadından şehvetle gelen
Mescid- i Nebî : Medine’de bulunan ve temeli Hz. Peygamber tarafından atılan Peygamber Camii
Mezi
: Meninin dışında şehvetlenen erkekten ve kadından gelen yapışkan sıvı
Mucize
: Allah’ın kudretiyle Peygamberler tarafından meydana getirilen ve insanların îman etmelerine sebeb olabilen normal
üstü durumlar
Müessir
: Etkileyen
Muhayyer
: Seçip seçmemek, kabul edip etmemekte serbest.
Münafık
: Kafası ve kalbiyle kâfir olup dışdan müslüman olarak görülen kişi
Münevver
: Kültürlü, aydın.
Müntekim
: Allah’ın isimlerinden, İntikam Alan
Musafaha
: El ele tutuşmak
Mutemed
: Güvenilir
Mütteki
: Takva sahibi, “Takva”ya bakınız
Mürted
: İslâm Dini’nden dönerek kâfir olan kişi
Otorite
: İtâat ettirme hak ve iktidarı, idarî ve siyasî iktidar, bir sahada derinleşmiş kişi
Radıyellahü Anhu
: Allah ondan razı olsun. Sahâbîlerden biri anıldığında söylenir.
Resûlûllah
: Allah’ın Peygamberi; Hz. Muhammed
Revan olmak
: Gitmek, yola koyulmak
Riayet
: Gözetmek
Rivayet
: Anlatma, haber verme, bildirme. Hadîsler ve tercümelerinde kullanılan “rivayet “ bir terimdir.
Riziko
: Zarara uğrama tehlikesi

Sahâbî
: Mü’min olarak Hz. Muhammed’i (S.) gören ve mü’min olarak ölen kişi
Sallellahu Aleyhi ve Selleme : Allah O’na salât ve selâm etsin. Peygamber’imiz anılınca söylenir. İlgili bölümüne bak.
Sûre
: Kur’ân’ın 114 bölümünden her biri
Sünnet
: Peygamber’imiz Hz. Muhammed’in sözleri davranışları, işleri, hükümleri ve tasvip buyurduklarının bütünü
Strateji
: Orduyu düşman karşısında yönetme sanatı
Şamil
: Kuşatan
Şehâdet
: Şehîd olmak, şâhid olmak
Şerîat
: Allah’ın ve Peygamber’i Muhammed’in insanlar için koyduğu kanunların; emirler ve yasakların bütünü
Tağut
: İslâm Düzeni’ne karşı çıkan ve Bâtıl’lara çağıran, her fert ve önder; islâm’la çatışan gelenekler, rejimler, azgın nefis
Takva
: Şirk’den arınmış olarak Allah’a ve diğer İslâmî esaslara inanmak, Allah’ın ve Peygamber’inin emirleri ve yasaklarına
ciddiyetle bağlılık
Tahâret
: Küçük veya büyük abdestten sonra temizlenme, abdest veya gusül
Tahattur
: Hatırlama
Tasarruf
: Malik ve sahib olma, kullanma, tutum
Tavsiye- i Peygamberi : Hz. Peygamber’in öğüdü
Tazîr
: İslâm Cezâ Hukuku’nda, cezâsını Kur’ân’ın ve Sünnetin belirlediği suçlar, İslâm Dîni’nden çıkma, adam öldürme,
zina, hızsızlık, içki içme ve yol kesmedir. Bu suçların dışındaki suçların cezaları belirli değildir. Tazîr; cezaları
Kur’ân ve Sünnetle sabit olmamış suçlara uygulanacak cezadır. Tazîr cezaları uyarı, hapis, sürgün, para cezası gibi
pek çok çeşide ayrılır. Tazîr cezalarını takdîr, tesbit ve ilan yetkisi İslâmi yönetimindir.
Teberrük
: Bereket, bereketlenmek.
Tecviz
: Caiz görme, izin verme
Tekeffül
: Üstlenmek
Telbiye
: Hacda ihramlı iken kişinin sünnet bir görev olarak sık sık okuduğu duâ: “Lebbeyk Allahım! Lebbeyk. Senin ortağın
yok Allahım! Davetine icabet edip fermanına boyun eğdim. Bütün hamdler sanadır. Tüm nimetler senindir. Mülk de
senindir Allahım! Şüphe yok ki senin ortağın yok. Sen teksin Allahım!”
Tenasül uzvu : Cinsel organı
Teşebbüh
: İsteyerek benzeme
Teşrîî
: Kanun yapma ile, kanunla ilgili
Tevlid
: Doğurtmak, netice vermek
Vahiy
: Allah tarafından Peygamberlere lafız ve mânâ olarak veya yalnız mânâ olarak doğrudan doğruya veya vahiy meleği
Cibril aracılığı ile indirilen ilâhi buyruklar
Ya Resûlellah : Ey Allah’ın Peygamberi (Hz. Muhammed)
Ya Nebiyyellah : Ey Allah’ın Peygamberi (Hz. Muhammed)
Zira’
: 75-90 cm. arası bir ölçü birimi

Yararlanılan Kaynaklar

Tefsirler
Celâlüddin Abdurrahman b. Ebû Bekr Es-Suyûtî Ed-Dürrül-Mensûr-Fit-Tefsîril-Me’sûr Beyrut (1-6)
Celalûd-Dîn Es-Suyûtî Lübabün-Nükûl Fi Esbâbin-Nüzül
Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmet El-Ensâril-Kurtubî El-Camiu Li Ahkâmil-Kur’ân 1968 Darul-Kütübil-Misrî
(1-20)
Hamdi Yazır Hak Dîni Kur’ân Dili İst. İkinci Baskı (1-9)
İsmail b. Kesîr El-Kureşiyyid-Dimaşkî Tefsirül-Kur’ânil-Azîm (1-4)
Mahmûd Alülsil-Bağdâdî Rûhul Meânî Fi Tefsiril-Kur’ânîl-Azi’m Ves Sebil Mesânî Beyrut (1-30)
Muhammed Alî Sabûnî Muhtasar Tefsirü İbn-ü Kesir (1-3)
Muhammed Ali Sabûnî Revâiül-Beyan Tefsir-u Ayâtil-Ahkâm Minel-Kur’ân 1977 Dimaşk (1-2)
Hadis Kitabları
Muhammed b. İsmail El-Buharî Es-Buhârî El Sahih 1315 Matbaa-i Amire baskısından... Mehmet Özdemir Neşri
(1-8)
Hafız El-Münzîrî Muhtasar Sahih-i Müslim Tahkik M. Nâsurud-Din El-Bânî 1969 Kuveyt
Ebu İsa, Muhammed b. İsa Et-Tirmizi Sünenüt-Tirmizî 1966
El-Hafız Ebu Abdurrahman b. Yezîd El-Kazvini Sünen-ü İbn-i Mace, Talîk Muhammed Fuat Abdul-Bakî
İbn-ü Sinan b. Dinar En-Nesâî Sünenün-Nesâî Beyrut (1-8)
Ahmet İbn-ü Hanbel Müsned 1969 Beyrut (1-6)
Ali Mutki El-Hindi Muhatab-ü Kenzûl-Ummal 1969 (Müsned-ü Ahmet İbn-ü Hanbel Kenarında Matbu)
Celalüddin-Es-Suyutî El-Camiüssağir Fi Ehadîsil-Beşîrin-Nezîr Mısır (1-2)
Heysamî Nuruddin Ali b. Ebû Bekir Mecmeüz-Zevâid ve Menbeul-Fevaid Beyrut 1967 (1-10)
Sıddık Han Hüsnül-Üsve Bima Sebete Minallahi ve Resûlihî Fin-Nisveti
İbn-ü Hacer El-Askalânî Bülûğul-Merâm Min Edilletil-Ahkâm Talîk Es-Seyyid Muhammed Emin Ketbi
İbn-ü Hacer El-Askalâni El-Metâlibül-Âliye Bi Zevâidil-Mesanîdis-Semâniye Tahkik Habîbur-Rahman El-A’zamî
İsmail b. Muhammed El-Aclûnî Keşfül-Hafâ ve Müzîlül-Elbas Ammeştehere Minel Ehadîsi Fi Elsinetin-Nâs.
Tatlik Ahmet Kellaş
Mansur Ali Nasıf El-Tac El-Camiu Lil-Usûl Fi Ehadîsîr-Resûl 1961 Mısır
Muhammed b. Abdullah El-Hatib Et-Tebrizi Mişkâtül-Mesâbîh, Tahkîk M. Nasıruddin El-Bani

Muhammed b. Abdurrahman Es-Sehâvî Mekâsidül-Hasene Fi Beyan-i Kesîrin Minel-Ehadîsil-Müştehereti AlelElsineti
Mühyiddin Ebu Zekeriyya En-Nevevî Riyâzüs-Salihin Min Kelâm-i Seyyidil-Mürselin
Şerhler
Abdur-Reûf El-Münavî Feyzül-Kadîr (1-6)
Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Levamiul-Ukûl Min Şerh-i Ramûzul Ehadîs (1-5)
Ali b. Muhammed El-Karî Min Mirkatil-Mefâtîh Şerh-ü Mişkatil-Mesâbîh (1-4)
Bedruddin Muhammed El-Aynî Umdetül-Kari Fî Şerh-i Sahihil-Buharî (1-25)
Celalûddin Adurrahman b. Ebû Bekr Es-Suyûtî Tenvîr ut Havalik Şerhün Ala “Muvatta-ı Malik” Beyrut (1-3)
Ebut-Tayyip Muhammed Şemsul-Hakkil-Azim Abâdî Avnul-Ma’bud Şerh-u Sünen-i Ebî Davud Zabd ve Tahkik
Abdurrahmman Muhammed Osman 1968 Medine (1-14)

