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TAKD ĐM  

Çağ, Đslâm’ı konuşuyor. 

Bütün dünyada Đslâm gündemde. 

Mü’minleri de Đslâm’ı konuşuyor, karşıtları da... 

Ve insanlığın, varoluşu anlamlandırma krizinden nasıl çıkacağına, insanın 

kendi krizini nasıl aşacağına kafa yoranlar da Đslâm’ı konuşuyor. 

Çünkü hevâ’nın putlaştırıldığı yaman bir çağda yaşıyoruz. 

Mü’minler, bu yaman çağda, nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek 

için, Đslâm’ın hangi hükmünün nasıl anlaşılacağı ve hayata nasıl taşınacağı sâikiy-

le Đslâm’ın ana kaynaklarına yöneliyor. Müslümanların, Đslâm’a ilişkin, belki hiç 

olmadığı kadar büyük bir bilgi açlığı içinde olduğu söylenebilir. Bu açlık, bilgi-

lenme arzusu hâlinde ortaya çıkıyor. 

Đnsanlık derin bir arayış seyri içinde. Varoluşun anlamını kaybetmenin ge-

tirdiği bir savruluş söz konusu ve insan bundan çıkmak istiyor. Bunun yolu vahiy-

le buluşmaktır. Ve vahyin son nüzulü, Đslâm’ladır. Đnsanın hem arayış içinde olup, 

hem de bu müthiş iletişim çağında yolunun Đslâm’a düşmemesi büyük bahtsızlık 

olurdu. Yol, Đslâm’a düşüyor. Hem çok büyük, çok derin bir merakla düşüyor. 

Ve Đslâm’ın karşıtları... Onlar da bu çağda bir Đslâmofobi üretme çabasın-

dalar. Bir tür yol kesicilik misyonunu üstlenmişler. Đnsanoğlunun yolu üzerine du-

racaklar ve Hakk’a gidişi engelleyecekler. Onun için Đslâm hakkında akla hayale 

sığmaz kötüleme kampanyaları yürütüyorlar. Bir rahmet dinini, şiddetle ilişkilen-

dirmeye çabalıyor, Müslümanların zaaflarını, Đslâm’a ödetmeye yöneliyorlar. Üs-

telik küresel çapta, Đslâm hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan toplulukların zi-

hinlerini iğfal gibi bir fitneyi üretiyorlar. 

Bu durumlar karşısında ne yapmalı? 

Đslâm’ı bir bütün hâlinde ve doğru anlatan yayınlar yapmalı. 

Kur’an’dan, Rasûlullah Efendimiz’in kutlu sözlerinden ve hayatlarından 

yola çıkarak, Đslâm kültürünün 14 asırlık zengin birikimine uzanarak, Müslüm-

manların bilgilenme açlığını, arayış hâlindeki insanların soru ve meraklarını en 

doğru biçimde tatmini hedefleyerek ve Đslâm karşıtlarının iğfale yönelik sorularına 

karşı kalpleri ve zihinleri tatmini gaye edinerek... yeni yayınlar yapmalı... 

Bu, acil bir ihtiyaçtı... 



 9 

Müslümanların Đslâm’ı farklı toplum zeminlerine taşıma çabaları, bu ihti-

yacı çok daha acil ve hayatî hâle getirdi. 

Đşte Dr. Murat Kaya ’nın “Ebedî Yol Haritası ĐSLÂM”  kitabı böyle bir 

ihtiyacın içinden doğdu. 

Bu tür eserlerin çoğalması gerektiğini biliyoruz. Farklı toplumlar için, 

farklı yaş grupları için, farklı toplum kesimleri için, farklı cinsiyetler için, özetle 

tüm farklılıkların kalbinin alabileceği sesi bulmak gerekiyor. Bunun için kitap la-

zım, dergi lazım, sesli görüntülü yayınlar lazım... 

Bu kitap, temenni ediyoruz ki, bir boşluğu dolduracak. 

Türkiye içinde, Türkiye dışında okunacağını ümid ediyoruz. 

Altınoluk dergisi, bu kitabı da, önce verdiği hediye kitaplar gibi, on binler-

ce insana ulaştıracaktır. Bu eserle 24 yıl içinde 27’inci cildimizi (Đlk hediye kita-

bımız olan Veliler Ansiklopedisi 4 cilt hâlindeydi) vermiş olmaktayız. Hediye etti-

ğimiz eserlere bakıldığında, bunun Đslâm’ın temel mevzularını ihtiva eden küçük 

bir kütüphane demek olduğu görülecektir. 

Burada, daha önce iki ciltlik Üsve-i Hasene kitabı ile tanıdığımız ve bu 

güzel eseri bizlere kazandıran Dr. Murat Kaya’ya kalbi şükranlarımızı arzediyor, 

bu ilmî gayretlerinin ziyadeleşerek devamını ve bereketlenmesini niyaz ediyoruz. 

ALTINOLUK 
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Kısaltmalar  

�: Sallallahu aleyhi ve sellem: Allah ona rahmet ve selâm eylesin. 

�: Aleyhisselâm: Ona selâm olsun. 

�: (Erkekler için) Radıyallahu anh: Allah ondan râzı olsun. 

g: (Kadınlar için) Radıyallahu anhâ: Allah ondan râzı olsun. 

�: Radıyallahu anhüm: Allah onlardan râzı olsun. 

a.g.e.: Adı geçen eser. 

a.mlf.: Aynı müellif. 

bkz.: Bakınız. 

DĐA:  Türkiye Diyânet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi. 

haz.: Hazırlayan. 

Hz.: Hazreti. 

mad.: Maddesi. 

thk.:  Tahkik eden. 

trc.:  Tercüme eden. 
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ÖNSÖZ 

�َ� وَ  اَْ�َ�ْ��ُ  ِ َرّبِ اْ�َ���َ� ّٰ�ِ �َ َ�  ةُ ا�ّ�َ � َرُ���ِ�َ َوا�ّ�ََ�ٍ� ُم َ� َ�ّ�َ"ُ �

 �� �ِِ% َوَ'ْ�ِ&ِ% $َْ#َ�ِ���َ اٰ َوَ�ٰ
Đnsanı yokluktan varlık âlemine çıkaran, onu en güzel kıvamda yaratıp şu 

muhteşem kâinatın gözbebeği kılan ve ona bilmediği şeyleri öğreterek sayısız ik-

ramlarda bulunan, keremi bol Rabbimize nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun!.. 

Đlk günden beri insanlığa yol gösteren, yanlış yollara saparak şeref ve 

haysiyetini kaybedenlerin elinden tutup tekrar sırât-ı müstakîm’e hidâyet eden bü-

tün peygamberlere, bilhassa da son peygamber Hz. Muhammed Mustafâ � Efen-

dimiz’e, onun âl ve ashâbına sonsuz salât ü selâm olsun!.. 

Đslâm, Allah Teâlâ’nın ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. 

Muhammed �’e kadar tüm peygamberlere gönderdiği tevhîd dininin ortak adıdır. 

Cenâb-ı Hak kullarından bunun haricindeki bir dini kabul etmemiştir: 

“ Şüphesiz Allah katında hak din Đslâm’dır. Kitap verilmi ş olanlar, 
kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılıklar yü-
zünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin  ki Allah 
hesabı çok çabuk görendir.” (Âl-i Đmrân, 19) 

“Kim, Đslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir 

din) asla kabul edilmeyecek ve o, âhirette hüsrâna uğrayanlardan olacaktır.”  

(Âl-i Đmrân, 85) 

Đslâm tek bir din olduğundan, onu tebliğ eden peygamberlerin hepsine 

îmân etmek lâzımdır. 

Đman ile küfrün, fazilet ile alçaklığın mücadelesi tarih boyunca devam 

edegelmiştir. Lâkin inkâr olunamaz bir hakikattir ki nihâî galebe hep peygamber-

ler yolunun olmuştur. Sistemler gelip geçer, ömürler tükenir lâkin peygamberler 

devam eder. Peygamberlere uymayarak nefsin arzuları peşinde geçen dünya haya-

tının acı neticesi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade edilir: 

“O gün gerçek hükümranlık, çok merhametli olan Allah’ındır. Kâfir-
ler için ise o, pek çetin bir gün olur. O gün, yanlış yollarda ömrünü tüketen 
zâlim kimse, (pişmanlık ve çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne 

olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım! Yazıklar olsun ba-
na, keşke falan kimseyi dost edinmeseydim!” (Furkân, 26-28) 
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Hz. Âdem’den itibaren birçok peygamber tarafından tebliğ edilen din yolu, 

kemâlini Hz. Peygamber � Efendimiz’de bulmuştur. Artık Allah’ın kabul ettiği 

tek din, Kur’ân ve Sünnet’in ortaya koyduğu Đslâm olmuştur. Peygamber Efendi-

miz’in son günlerinde Vedâ Haccı’nda inen âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“…Bugün kâfirler, sizin dininizi (yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Ar-

tık onlardan korkmayın, benden korkun! Bugün size dininizi ikmâl ettim, 
üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak Đslâm’ı seçtim…” (Mâi-

de, 3) 

Bundan sonra Đslâm’dan başka din aramak, karanlık bir gaflet rehberliğin-

de hazin bir âkıbete doğru yol almaktır. 

Đslâm, Allah tarafından gönderilen hak din olduğundan, ilâhî vaad gereği 

nûrunu tamamlayıp geniş bir hâkimiyet alanına sahip olacağında şüphe yoktur. Bu 

nûru söndürmek isteyenlerin çabaları ise neticesiz kalmaya mahkûmdur. 

Rasûlullah � bir seferden döndüğünde kızı Fâtıma’nın yanına uğramıştı. 

Hz. Fâtıma g muhterem babasının yüzünü gözünü öptükten sonra ağlamaya baş-

ladı. Peygamber Efendimiz �: 

“–Neyin var, niye ağlıyorsun?” diye sordu. Hz. Fâtıma g: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, benzinizi sararmış, elbiselerinizi eskimiş, sizi de 

yorgun ve bitkin bir vaziyette görüyorum!” dedi. 

Rasûlullah � sevgili kızına şöyle buyurdu: 

“–Fâtıma, Allah � babanı öyle bir dinle gönderdi ki Allah bu dini yeryü-

zündeki bütün evlere ve çadırlara ulaştıracak, kabul edenlere izzet bahşedecek, 

onunla mücadele edenleri ise zillete düşürecektir! Öyle ki bu din, gecenin kapla-

dığı bütün bölgelere ulaşıp yayılacaktır.” (Hâkim, I, 664/1797; Heysemî, VIII, 263) 

Bugün bazı insanlar, Đslâm’ı karalamak isteyen kötü niyetli kişilerin tesi-

rinde kalarak veya Đslâm’ı tam olarak öğrenip hazmedememiş cahil insanların 

hâline bakarak bazı menfi kanaatlere varmaktadır. Bu sebeple müslümanların en 

mühim vazifelerinden biri, Đslâm hakkında doğru hüküm ve kanaatler hâsıl edecek 

şekilde en sahih bilgileri insanlığın istifadesine sunmak, Đslâm’ın güleryüzünü, 

zerâfet ve nezaketini güzelce temsil edecek örnek bir şahsiyet sergilemek ve neti-

cede tercihi insanların hür iradelerine bırakmaktır. Müslümanların en azından in-

sanlığı Đslâm aleyhtârı kasıtlı menfi propagandalardan kurtarması zaruridir. 

Đslâm’ı doğru olarak anlattıktan sonra tercih, insanların hür irâdelerine bırakılma-

lıdır. Zira Cenâb-ı Hak; akıl, idrak, tefekkür gibi kabiliyetlerle tezyin ederek imti-

han için dünyaya gönderdiği insana böyle davranılmasını arzu etmektedir. 
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Đşte biz de bu yoldaki samimî gayret ve hizmetlere bir nebze de olsa iştirak 

edebilmek için elinizdeki eseri hazırladık. 

Din, Allah’ın insanlara en büyük rahmet tecellîsidir. Efendimiz’in risâleti-

nin “Âlemlere Rahmet”  olarak vasfedilmesi1 bunun açık bir delilidir. Dolayısıyla 

en mühim hizmetlerden biri, bu ilâhî rahmetin kullara ulaştırılmasına vesile ol-

maktır. 

Nebiyy-i Ekrem � şöyle buyurmuştur: 

“Allah’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi 

hidayete erdirmesi, senin için, en kıymetli dünya malı olan kırmızı develerden da-

ha hayırlıdır.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 9; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 34) 

Öncelikle böyle bir çalışmaya bizi teşvik edip her türlü maddî ve manevî 

imkânı sağlayan ve eserin başına çok kıymetli bir takriz yazma lûtfunda bulunan 

pek muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocamız’a; 

Kitabı okuyup tashih etme zahmetine katlanan pek muhterem Ahmet Taş-

getiren, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ve Prof. Dr. Ömer Çelik hocalarıma; 

Dr. Faruk Kanger, Selim Biçen ve Abdurrahman Đslâm beylere; 

Eserin hazırlanmasına yardımı dokunan diğer bütün kardeşlerime sonsuz 

teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Cenâb-ı Hak bu çalışmayı hepimiz için sadaka-i câriye eyleyip dâreyn 
saâdetimize vesile kılsın!.. 

Âmîn!.. 

Dr. Murat KAYA 

Nisan 2012 

Üsküdar 

                                                 
1 Enbiyâ, 107. 
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TAKR ĐZ 

 

Osman Nûri Topbaş 

 

Biz âciz kullarını îmânın neşve ve huzuru ile merzuk kılan Allah Teâlâ’ya 
hamd ü senâlar olsun! 

Đnsanlığı zulmetten nûra gark etmeye vesîle olan Kâinâtın Fahr-i 
Ebedîsi’ne salât ü selâm olsun! 

Tarih boyunca; Kur’ân ve sünnetin zâhirî ve rûhânî yapısını lâyıkıyla haz-

medip, Đslâm’ı hâl ve davranışlarında aşk ve vecd ile yaşadıkları demlerde müs-

lümanlar, cihanşümûl bir fazîletler medeniyeti sergilediler. Coşkun bir îman aş-

kıyla dolan samimî mü’min gönüller, tek bir yürek hâline geldi. 

Fakat bu mazhariyetlere rağmen onlar; Đslâm’dan uzaklaşıp dünyevî ve 

nefsânî arzulara daldıkları demlerde de, ilâhî rahmet ve yardımdan mahrum kaldı-

lar, sahip oldukları üstünlük ve îtibârı kaybettiler. 

Mü’min nesillerin, Đslâm’ı başlarına tâc ettikleri dönemlerde yükselişleri-

nin en müşahhas misallerinden biri, mübârek ecdâdımız Osmanlılardır. Onlar, 

Đslâm’ın münbit bağrında büyük bir ihtişâma ulaştılar. Ancak bu hâl; asırlar sonra, 

maalesef Đslâm’ın muazzez rûhuna sırt dönüş ve mecâzî muhabbetlere aldanarak 

aşk-ı ilâhîyi kaybediş yüzünden, tersine döndü. Yazık ki bu durum, sonunda gönül 

âlemlerini çoraklaştırdı; koca bir milleti, zilletin nice ağır imtihanlarına dûçâr etti. 

Kendi öz benliğinden, yani rûhânî yapısından kaçış sûretiyle Batı taklitçiliğine sı-

ğınma sevdâsı, had safhaya vardı. O muhteşem yapıdan uzaklaşıldı. Nefsâniyetin 

hodgâmlığı, ruhları kendine esir etti.  

Neticede Batı âlemi, aslını kaybetmiş bâtıl bir dînin kıskacına rağmen, 

Đslâm’ın engin ve yüksek ilmî kaynaklarından istifâde ile muvaffakıyet zemîninde 

yükselirken, hattâ nice hidâyet tezâhürlerine sahne olurken, bütün bir Đslâm dün-

yası olarak bizler, kaba kuvvete, yani nefsin hoyratlığına râm olduk. Din, toplum 

için hamle gücü, huzur ve kuvvet kaynağı olmaktan çıktı; yerine şeklî merasim-

lerden ibaret ruhsuz bir iskelet kaldı. Âbide şahsiyetler, yetişmez oldu. 

Oysa Đslâm’ın bereketiyle, bir zamanlar;  

Aşk ve vecd kahramanı Bedr’in arslanları yetişmişti.  

Rûhundan iklimlere rahmet taşıran Alparslanlar yetişmişti.  
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Kıtalara medeniyet köprüleri kuran ve Peygamber müjdesine nâil olma uf-

kuyla insanlık tarihinde yepyeni bir çağ açan Fâtihler yetişmişti.  

Çanakkale’nin, Rumeli’nin ve Anadolu’nun mübârek şehidleri ve gâzî 

cengâverleri yetişmişti. 

Şimdi ne yazık ki onları yetiştiren ruh heyecanı zaafa uğradı. 

Ne yazık ki, bu zaaftan kurtuluş çaresi de yeni zaaflara bağlandı. Bu çareyi 

kimileri, Batı’yı da Batı yapan muhteşem kültür hazînelerimizi terk etmekte ve 

bâtılın penâhı (sığınağı) olan feylesofların insanlığa hiçbir zaman huzur ve saâdet 

getirememiş olan ütopik, nazarî ve hayâlî teorilerinin karanlık ve çıkmaz sokakla-

rında arar oldu. 

Böylece Đslâm’ı önce amelî olarak gönüllerden sökmek, sonra da îtikâdî 

bakımdan çökerterek rûhâniyetinden uzaklaştırmak isteyenlere âdeta gün doğdu. 

Đslâm coğrafyasının kısmetine de gece karanlığı düştü. 

Bu hâl dolayısıyla; müslümanların îtikad, ibâdet ve muâmelâttaki ruh he-

yecanını ve gönül feyzini kaybetmesinden son derece muzdarip olan Pakistan’ın 

mânevî bânîsi Muhammed Đkbal’in şu feryâdı boşuna değil: 

“Yazıklar olsun! Artık aşkın vecd ve heyecanı kalmadı... Artık müslüman-

ların damarlarındaki kan dahî kurudu. Namazlara bakın; saflar eğri, secdeler 

ruhsuz, kalplerde huzur yok! Đçten gelen o ilâhî cezbe kaybolmuş!..” 

Yazık ki îman neşvesine dâir bu kayboluşlarla birlikte Đslâm dünyasında 

dehşetli bir yozlaşma ve ahlâk erozyonu baş gösterdi. O kadar ki, günümüzde -

tâbir câizse- Hazret-i Âdem’den bugüne kadar ilâhî kahra uğramış ne kadar kötü 

kavim varsa onların rezil hâllerinden devamlı mülevves rüzgârlar esiyor. Helâk 

edilmiş her kavmi temsil eden insanlar türedi.  

Toplumlarda artık; Lût kavminin hayvandan daha aşağı derecedeki ahlâk-

sızlarından da var; Âd ve Semûd kavminin kibir ve gururlarına zebûn olup; “Biz-
den daha güçlü kim var?” diyerek ilâhî kahrı üzerlerine çeken zorbalarından da 

var; Hazret-i Şuayb kavminin, sahtekârlığı sanat hâline getiren bedbahtlarından da 

var; tanrılık iddiasına kalkışan Firavun ve Nemrut tiplerinden de var; onlarla şer 

yarışı yapan yandaşlarından da var ve daha nice helâke uğramış kavimlerin, aşağı-

lar aşağısı rezillerinden de var.  

Gitgide, Đslâm’ın muhteşem rûhânî yapısına yabancı kalanlar artıyor. 

Menfî televizyon ve internet yayınlarının emzirdiği insanlar artıyor. Azgın bir sele 

kapılarak nereye sürüklendiğinin farkında olmayan âvâre kütükler gibi şaşkın yı-

ğınlar da artıyor. 
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Bu tespitleri ümitsizlik olsun diye değil, üzerimize düşen vazifelerin ve 

hizmetlerin ehemmiyetini ve ciddiyetini daha iyi kavramak için görmeli, anlama-

lıyız. Çünkü vâkıa ve hâdiseler kavrandığı nisbette gerekli olan güzellikleri ye-

şertme gayreti gönüllerde dirilmeye başlar.  

O gayret diri oldukça da; unutturulmak istenen şanlı mâzîmizdeki faziletle-

rin, güzelliklerin ve ihtişamın hasretini sînelerinde duyanlar, dâimâ mevcut olur. 

Toplumdaki fitne ve fesattan yürekleri sızlayanlar mevcut olur. Hakk’ın vaad etti-

ği mesut günlere kavuşma ve cihânı yeniden bir medeniyet cenneti hâline getir-

menin arzu, heyecan ve azmi içinde olanlar mevcut olur. 

Dolayısıyla bugün gayret ve himmetin teksif edilmesi gereken en mühim 

saha, insanımızın îmânına hizmet etmektir. Yaşanan îman ve ahlâk erozyonu için-

de ziyan olan nesillerin ıztırâbını vicdanlarımızda mutlaka duymak zorundayız. 

Zira günümüzde Đslâm’ın rûhâniyetiyle terbiye ve istikamet verilmeyen temiz fıt-

ratlar, yanlış ve bozuk yerlere akmaktadır. 

Bu sebeple bugün, önceki devirlere göre dürüstlük, doğruluk ve Đslâm kim-

liğini taşıyabilmek daha kıymetli; fazîletler sergileyen güzel ahlâk, daha değerli; 

mütevâzı bir gönülle kulluk, çok daha makbul ve bunları ikāme edecek, yerinde 

hizmetler de daha lüzumlu. Zira Đslâm nazarında bir insanın ihyâsı, bütün insanlı-

ğın ihyâsı kadar kıymetli bir hizmettir. Bir insana yapılacak en büyük hizmet de, 

onun Đslâm ile şereflenmesine vesîle olabilmektir. 

Unutmamak gerekir ki zor zamanlarda ve tehlikeli yerlerde hizmet gören-

lere mahrumiyet zammı ve fedâkârlık primi verildiği gibi, Đslâm ahlâkının zaafa 

uğradığı ve insanî vasıfların baş aşağı olduğu günümüzün şu zorlu ortamında ya-

pılan güzel ameller ve hizmetlere de aynı şekilde özel ecirler ve mükâfatlar vardır.  

Dolayısıyla bizler de, son birkaç asırdır gaflet ve mâsiyet tozlarının taba-

kalaşarak karanlığa gömdüğü Đslâm medeniyetini yeniden ihyâ etmek mecbûriye-

tindeyiz. Şâir Mehmed Âkif’in mısralarında ifâde ettiği; “Kur’ân’dan ilhâm alarak 

Đslâm’ı asrın idrâkine anlatma”2 mevsimindeyiz.  

Nitekim insanlığın ıslahı ve kurtuluşu yolunda Allah için yapılan güzel 

hizmetleri yüce Rabb’imiz; “��ً�َ)َ �*ً+ْ,َ / kendisine verilmiş güzel bir borç” ola-

rak ifâde buyurmakta ve karşılığını ebedî âlemde kat kat fazlasıyla lutfedeceğini 

beyân etmektedir. (Bkz. el-Bakara, 245; el-Mâide, 12; el-Hadîd, 11, 18; et-Teğâbün, 17; el-Müzzemmil, 20) 

Bir kimse alacağı mahsûlün miktarını bilirse, tohum saçarken gösterdiği 

fedâkârlığı gözünde büyütmez. Üstelik daha fazla kâr elde edebilecek olduğunu 
                                                 
2 Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhâmı 
Asrın idrâkine söyletmeliyiz Đslâm’ı!.. (M. Akif Ersoy) 
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düşünüp kazanç fırsatını az değerlendirdiği için pişman olur; “Keşke vaktinde da-

ha fazlasını yapabilseydim!” hasreti içinde kalır. Dünyada böyle olduğu gibi, 

kıyâmet günü bu hasret daha da yüksek olacaktır.  

Bu bakımdan, bizlere lutfedilmiş olan şu kazanç mevsiminde gayretlerimi-

zi artırmak mecbûriyetindeyiz. Zira kalbini nefsânî arzuların şerrinden koruyup 

son nefesine kadar Hakk’a kulluk üzere yaşayanlar, dünyanın en bahtiyar insanla-

rıdırlar. Bu sebeple, binbir imtihan tecellîleri içinde yaşadığımız şu âhir zamanda, 

ashâb-ı kirâmın îman vecdine ulaştırıcı bir vesîle olarak, Đslâm’ın azamet ve bü-

yüklüğünü, bilhassa mânevî perspektiften en doğru şekilde idrâk etmeye ve bu 

idrâk ile yaşamaya son derece muhtâcız.  

Buna dünyamız itibarıyla muhtacız. Âhiretimiz itibarıyla muhtacız. Aklı-

mız itibarıyla, gönlümüz ve rûhumuz itibarıyla muhtacız. Yani her bakımdan 

muhtacız. Çünkü yaratılışımız itibarıyla, fıtratımız itibarıyla muhtacız. Çünkü; 
 

ĐSLÂM FITRAT DÎN ĐDĐR 

Şüphesiz ki Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna en büyük ikramı, “Đslâm” ve 

“Îman” nîmetidir. Zira insan fıtratı, ilâhî hakîkatlerle yoğrulmuş ve kudsî istîdat-

larla tezyîn edilmiştir. Bu itibarla insanın kalp âleminin derinliklerinde, hak duy-

gusu ve şiddetli bir inanç ihtiyacı, fıtraten mevcuttur. 

Peygamber Efendimiz � de bir hadîs-i şerîflerinde bu hakîkati şöyle ifâde 

buyurmuşlardır: 

“Her doğan çocuk, Đslâm fıtratı üzere (temiz ve günahsız olarak, tevhîde 

meyilli bir şekilde) doğar. Daha sonra anne babası onu (inançlarına göre) ya hris-

tiyan, ya yahudî ya da mecûsî... yapar.” (Buhârî, Cenâiz, 92; Müslim, Kader, 22. Krş. Buhârî, Tefsîr, 

30) 

Her insanın iç âleminde müsbet ve menfî temâyüller bir arada bulunmak-

tadır. Bununla birlikte, Allah Teâlâ’nın rahmetinin gazabını geçmiş olmasının bir 

netîcesidir ki, insan yaratılış itibarıyla hakka ve hayra daha fazla meyillidir. 

Diğer taraftan yine bu hadîs-i şerîf, çevre şartlarının ve toplumun, çocukluk 

çağındaki insanlara ne kadar çok tesir ettiğini göstermektedir. Öyle ki, ilk çocukluk 

yıllarındaki o sâfiyet, berraklık ve temizlik dikkatle korunmadığı takdirde, insanın 

fıtratındaki hakka ve hayra meyletme irâdesi, şuur altına itilir, zamanla da kay-

bolmaya yüz tutar. 

Đlâhî tebliğler, insanı dünya hayatında daldığı gaflet uykusundan uyandıra-

rak, ebedî hakîkatlere teşne eyler. Özündeki îman temâyülü körelmemiş olanlar, 

bu tebliğlere tabiî ve fıtrî bir kabûl ile râm olurlar. Bunun aksine, fıtratındaki îman 
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temâyülünü tamamen şuur altına gömmüş olanlar da, nefsânî girdaplar içinde 

helâk olurlar. 

Đslâm, bu fânî imtihan âlemine öyle bir îman muhabbeti, Cenâb-ı Hak ile 

dost olabilme heyecanı ve O’na vuslat neşvesi getirmiştir ki, hakîkî mü’minler 

için bundan daha büyük bir mânevî lezzet ve gönül huzûru yoktur. 

Öyle ki, îman kalbe tam olarak yerleştikten sonra, hiçbir dünyevî baskı ve-

ya menfaat, onun üstüne çıkamaz. Îman nîmetiyle perverde olan gönüller, yaratı-

lışlarındaki öz cevheri koruyarak Rabb’e aşk ve şevk ile kavuşabilme heyecanı 

içinde yaşarlar. Îmanlarını muhafaza adına, hiçbir bedeli ödemekten çekinmezler.  

Zira îmânı aşk ile yaşayan mü’minlerin gönüllerindeki Rabb’e vuslat iş-

tiyâkı karşısında, bütün fânî haz veya ıztıraplar erir, âdeta yok hükmünde kalır. 

Artık cefâlar safâya, zahmetler de rahmete dönüşür. Bu kıvama nâil olan kimsenin 

güzel hâli, zarâfeti, nezâketi, kalbî derinliği ve firâseti, îmânına delil olacak bir 

vasfa bürünmüştür. Zaten bütün imtihanlar da, bu güzelliği inkişâf ettirmek ve 

îmânı Hak katında delilli hâle getirmek içindir. 

ÎMANIN DELÎL Đ 

Âyet-i kerîmelerde buyrulur: 

“ Đnsanlar yalnız «inandık» demekle hiç imtihan edilmeden bırakıla-
caklarını mı sandılar? 

Şânım hakkı için onlardan öncekileri de imtihan ettik. Elbette Allah, 
(dîn ve îman dâvâsında) sâdık olanlarla yalancıları bilmektedir.”  (el-Ankebût, 2-3) 

Unutmamak gerekir ki “ÎMAN ” en büyük dâvâdır. Her dâvâ ve iddiâ, is-

patlanmaya muhtaçtır. Đspat için de, delil ve şâhide ihtiyaç vardır. Cenâb-ı Hak da, 

bu âlemde biz kullarını îmanda sadâkat ve samîmiyet husûsunda her vesîle ile im-

tihan ederek onun bedelini ödememizi ve ona gerçekten sahip olduğumuzu ispat 

etmemizi istemektedir. 

Bir kimse ne kadar “ben merhametliyim, sabırlıyım” dese de, hayatında 

sabır ve merhamet tezâhürleri yoksa, bu tamamen lafızda kalmış kuru bir iddiâ 

demektir. Fakat “şefkat alâ halkillâh” ( ِ �ِ- اّ�ْٰ.َ �َ��َ /ُ0َ1َ  yani bütün mahlûkâta (ا2ّ�ََ

Hâlık’ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakıp imkânları nisbetinde bu yolda bütün 

gayretiyle hizmet edebiliyorsa, o insan gerçekten merhametlidir. Yani bir kimse, 

kendisi için istediğini, diğer mahlûkat için ne nisbette istiyorsa, kendi imkânlarını 

paylaşmaya ne kadar hazırsa, şefkat ve merhamette o kadar merhale kat etmiş ve o 

kadar Hazret-i Peygamber’in ahlâkına bürünmüş demektir.  
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Peygamber ahlâkıdır ki; yakılmış bir karınca yuvası görmek, O’nu dehşete 

getirmiş ve hüzne gark etmiştir. Çünkü O, bütün âlemlere rahmet olarak gönde-

rilmiş olduğundan bu vasıfla müseccel bir merhamet ve şefkat âbidesiydi. O’nun 

yolunda aşk ile yürüyenler de aynı husûsiyetlerle muttasıf oldular. Nitekim torba-

sının üzerinde bir karınca gören Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri de, yüreğindeki şef-

kat ve merhamet sebebiyle, o karıncayı tekrar yuvasına götürüp bırakmadan huzur 

bulamamıştır. 

Đşte ahlâkın şâhidi, o ahlâkın gerektirdiği davranışlardır.  

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz’in bir vazîfesinin de “şâhitlik” oldu-

ğunu bildirmektedir. Allâh’ın hak ve hakîkat olduğuna, mü’minlerin îmânına, 

kâfirlerin de küfrüne, dünya ve âhirette şâhitlik etmek... 

Âyet-i kerîmelerde buyrulur:  

“Ey Peygamber! Biz Sen’i hakikaten bir şâhit, bir müjdeleyici ve bir 
uyarıcı olarak gönderdik. Allâh’ın izniyle, bir dav etçi ve nur saçan bir kandil 
olarak (gönderdik). Allah’tan büyük bir lutfa ereceklerini mü’minlere  müjde-

le.” (el-Ahzâb, 45-47)  

Bu müjdeye nâil olmak için ümmet-i Muhammed olarak bizlere düşen, bir 

ömür O Zirve Şâhid’e yaklaşmak ve bunun için de O’nun ahlâkı üzerinde yoğun-

laşmaktır. Bu ise, adım adım O’nu takip etmekle mümkündür ki her bakımdan 

buna mecbûruz. Çünkü âyetteki şâhitlik vazîfe ve mes’ûliyeti, mü’minler üzerine 

de terettüb etmektedir. Bu hususta âyet-i kerîmelerde şöyle buyurulur: 

“De ki: (Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Rasûlü de mü’minler 

de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allâh’a döndürüleceksi-
niz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”  (et-Tevbe, 105) 

“ Đşte böylece sizin insanlığa şâhitler olmanız, Rasûl’ün de size şâhit 
olması için sizi mûtedil bir millet kıldık…”  (el-Bakara, 143) 

Đfâdeler gayet açık... 

Cenâb-ı Hak, biz mü’minlerin, îmanda, îtikadda, muâmelâtta, ahlâkta, 

velhâsıl dînin her noktasında “Allâh’ın yeryüzündeki şâhidi”  olmamızı arzu et-

mektedir. 

Bu ilâhî arzuyu yerine getirmek için îmânın birinci şartı olan “Allâh’a 

îmân”ın da hayata intikal ettirilerek şâhitlendirilmesi gerekir.  

En öz târifiyle “îman; kalb ile tasdîk, dil ile ikrar” dır. Yani önce kalbin, 

îman umdeleri hakkındaki bütün inkâr ve şüphe marazlarından arınmış olarak ve 

mutmain bir hâlde tasdîki gerekir. Buna göre sırf sözde kalan, kalbe nakşolmayan, 
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amellere aksetmeyen, kişinin hayatının bütün safhalarında belirleyici olmayan bir 

îmânın sıhhatinden söz edilemez.  

Đnsan, îman sâyesinde “mü’min” olur. Cenâb-ı Hakk’ın 99 esmâsından biri 

olan “el-Mü’min” (�"3ا��) kelimesinin ilâhî mânâsı, gönüllerde îman nûru mey-

dana getiren, kendine sığınanlara eman verip onları koruyan, îtimad telkin eden, 

vaadine güvenilen demektir. Bu ismini îman edenlere bahşeden Hak Teâlâ; bu-

nunla, yani “mü’min” sıfatıyla vasıflanan kullarında, ona göre tecellîler görmeyi 

murâd etmektedir. Zira bu da îmanda sadâkatin bir delîlidir. 

Yine; “Allâh’a inandım” demek, hayatın her safhasında;  

“Allah benim bu hâlimden, bu fiilimden, bu duygu ve düşüncemden râzı 

mıdır? Allâh’ın Rasûlü � benim yanımda olsa, acaba bana tebessüm mü ederdi, 

yoksa benden yüzünü mü çevirirdi?” hâlet-i rûhiyesi içinde olabilmektir. Îmânın 

özü budur. Onun kemâli de; kalbin, bu şuur ve idrâk ile hassâsiyet kazanmasıdır. 

Allâh’a îmâna bağlı olarak zarûrî diğer bütün îman esaslarını da aynı çer-

çevede değerlendirmek gerekir. Yani Allâh’a îmandan sonra meleklerin, mukad-

des kitapların, peygamberlerin, âhiretin, kaderin, hayır ve şerrin Allah’tan olduğu-

nun, ölümden sonra dirilişin muhakkak gerçekleşeceğinin tasdîk edilmesi ve onla-

rın mâhiyeti hakkında kalpte bir şuur oluşması îcâb eder.  

Bütün bunlardan gelen mesajların; akılda, kalpte, vicdanda, iz’anda, 

velhâsıl bütün idrak melekelerinde yüksek bir irâde hâline gelerek, kişinin hâl ve 

davranışlarını kontrol altına alması ve doğru yöne istikâmetlendirmesi gerekir. Đş-

te îman, ancak o zaman taklitten tahkîk kıvâmına yükselir. 

Aksi hâlde şâirin; “Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.” dediği gibi, hâl ve 

davranışlarla te’yîd edilmeyen bir îman iddiâsı, kuru bir laf kalabalığından öteye 

gidemez.  

Asr-ı saâdetteki îman aşkı, ibâdet şevki, Allah yolunda hizmet ve “îlâ-yı 

kelimetullah” heyecanı, Đslâm’ın, tıpkı sabahın fecri gibi süratle ve berrak bir şe-

kilde dünyaya yayılmasıyla neticelenmiştir. O devirdeki zâhirî ve bâtınî fetihlerin 

yoğunluğu ve elde edilen inkişaf karşısında, günümüz Đslâm dünyasındaki atâlet, 

dağınıklık, karmaşa ve heyecan kaybının bâtınî sebebini, ağızlarla gönüllerin fark-

lı konuşmasında ve şekil planından ruh planına intikal edememekte aramak 

lâzımdır.  

Bu sebeple bugün, îmânın tahakkukunda asıl kalp ile tasdik cihetine ağırlık 

vermek gerekmektedir. Çünkü kalben tasdik noktasındaki pürüzler aşılmadığı tak-



 21 

dirde, dil ile ikrar bir kıymet ifâde etmez. Neticede sağlam bir îman temeli tesis 

edilmeden de düzgün bir Đslâm şahsiyeti oluşmaz. 

Buna paralel olarak dînî tahsil de, sırf kitap satırlarındaki bilgilerin kuru 

kuruya zihne depolanmasıyla gerçekleşmez. Bunun içindir ki Kur’ân-ı Kerîm, dînî 

bilgileri sırf zihne istifleyerek onu kalben hazmedemeyen, hâl ve davranışlarına 

aksettiremeyenleri, kitap yüklü merkepler olarak tasvir etmektedir.3  

Çünkü din, her şeyden önce bir muhabbet işidir. Öyle ki, samimî bir mu-

habbet olmadan, sadâkat de, teslîmiyet de, itaat de ilâhî rızâya muvafık değildir. 

Çünkü satırlardaki bilgilerin, sadırlarda hissedilmesi, aklen ve rûhen hazmedilme-

si ve bunun en tabiî neticesi olarak da sâlih ameller sûretinde fiillere aksetmesi ve 

“takvâ”  hayatının yaşanması îcâb eder. Bu da ancak muhabbetle mümkündür. Zi-

ra muhabbet, takvânın vazgeçilmez anahtarıdır. Đşte bu “takvâ”, o kadar mühimdir 

ki; 

Kur’ân-ı Kerîm’de, muhtelif kalıplarda, 258 yerde geçmektedir. Gerek si-

yak-sibak itibarıyla, gerekse mâhiyet itibarıyla onunla kasdedilen mânâları özetle 

tarif edecek olursak: 

Takvâ; Allâh’a kul olma sanatıdır.  

Takvâ; değişen şartlar ve hayatın med-cezirleri karşısında muvâzene-

yi/dengeyi bozmamaktır.  

Takvâ; Hazret-i Peygamber � Efendimiz’in ahlâkından ve kalbî hassâsi-

yetlerinden nasîb alabilmektir. 

Takvâ; nefsânî ihtirasları dizginleyip rûhânî istîdatları inkişâf ettirmektir.  

Takvâ; helâl-haram ölçülerine riâyette hassâsiyet kazanıp; kalbi, günah 

kirlerinden korumaktır.  

Takvâ; Đslâm’ın şartlarını huşû ile îfâ edebilmek, îmânın heyecanını yaşa-

yabilmektir. 

Takvâ; gönüllerin bir nazargâh-ı ilâhî hâline gelmesidir.  

Yani kulluğun özü olan takvâ; îman, ibâdet, muâmelât ve ahlâkta âhenkli 

bir bütünlüğün oluşarak hayatın her safhasında Đslâm şahsiyetinin sergilenmesidir.  

Bütün bu tariflerin tecellîsi için de, Cenâb-ı Hakk’ın bizlere bahşettiği bü-

tün nîmetlere karşı büyük bir şükran ve minnet hissi içerisinde aşk ve iştiyak ile 

kulluk mukâbelesinde bulunma gayreti zarûrîdir. Nîmetler içerisinde de bilhassa 

îman nîmetinin bedelini ödeme gayreti daha çok zarûrîdir. 

                                                 
3 Bkz. el-Cum’a, 5. 
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ÎMAN NÎMET ĐNĐN BEDELĐ 

Bedeli ödenmeyen bir şeye sahiplik iddiâsında bulunmak, abesle iştigaldir. 

Îman sahibi olmak da onun uğrunda her türlü bedeli ödemeyi göze almak demek-

tir. 

Âmentü esasları, Allâh’a îmanla başlar. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde 

Allâh’a îmânın nasıl bir sadâkat ve teslîmiyet ile tatbik edilmesi gerektiğinin zirve 

numûnelerini bildirmektedir: 

Meselâ Firavun’un sihirbazları… 

Gördükleri apaçık mûcizeler karşısında Allâh’a îmanla şereflendiler. Tan-

rılık iddiasında bulunan zâlim Firavun, kendi sihirbazlarının Hazret-i Mûsâ’ya ve 

Rabb’ine îman etmeleri üzerine aşırı bir şekilde öfkelendi ve îmanlarından vazge-

çiremeyince de onların ellerini ve kollarını çaprazlama kestirdi. Hurma dallarına 

astırdı.  

Fakat o bahtiyarlar, Firavun’un bu tahammül üstü eziyetlerine maruz kal-

dıklarında aslâ yılmadılar ve;  

“–Senin zulmün dünyaya âittir, sen hükmünde ve davranışlarında serbest-

sin, nasıl olsa bizler Rabb’imize döndürüleceğiz!” diyerek îman cesaretiyle mey-

dan okudular. Zâlim Firavun’dan aslâ merhamet dilenmediler. Đslâm şahsiyet ve 

vakârını korudular. Yalnızca Allâh’a güvenip sığındılar. Şehîd olmadan önce de: 

“…Yâ Rabbî! Üzerimize sabır yağdır; canımızı müslüman olarak al!” 
(el-A’râf, 126) diyerek Cenâb-ı Hakk’a ilticâ ettiler.  

Yani onlar, îmân ile şereflendikten sonra, ne Firavun’un dünyevî saltanatı-

na meylettiler ne de onun tehditlerine aldırdılar. Onları endişelendiren asıl mesele; 

beşerî bir acziyet ve zaaf göstermeden, îmandan bir tâviz vermeden, “Âmentü 
billâh ”ı hakkıyla yaşamak ve Rab’lerine selîm bir kalp ile kavuşabilmekti. Bu se-

beple Cenâb-ı Hakk’a ilticâlarında; 

“–Aman yâ Rabbî! Bizi bu iptilâdan kurtar, bu seferlik bizi affet, canımızı 

bağışla!” diye dünyevî bir telâş içine düşmek yerine; “–Yâ Rabbî! Üzerimize sa-
bır yağdır ve canımızı müslüman olarak al.” dediler. Neticede de şehâdetin 

lâhûtî hazzı içerisinde Rab’lerine kavuştular. 

Yine Îsevîliğin ilk yayıldığı dönemlerde Romalılar, Yunanlılar ve putpe-

restlerle birleşip ehl-i îmânı arenalarda ve sirklerde aslanlara parçalatıyorlardı. O 

mü’minler ise, aslanların dişleri arasında hayatta kalmanın değil, bilâkis îmanları-

nı kurtarmanın mücâdelesini veriyorlardı. Çünkü onlar, bu ağır zulme sabredip 
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Allah indindeki yüce mükâfâtı tercih ediyorlardı. Îman lezzeti, bütün ıztırapları te-

sirsiz hâle getiriyordu.  

Yâsîn-i Şerîf’in 13 ile 27’nci âyet-i kerîmeleri arasında anlatılan Habîb-i 
Neccâr kıssası da, bu hususta câlib-i dikkattir. Habîb-i Neccar, îman ile şereflen-

mesi ve halkı irşâda çalışmasından dolayı kavmi tarafından taşlanarak şehîd edil-

mişti. O, öldürüleceğini hissettiği anda bile bir tâvize yönelmedi. Îman kuvvetiyle 

sabrettiği bu ağır imtihan, kalbinde herhangi bir zaaf çatlağı meydana getirmedi. 

Bu dünyaya âit perdelerin kapandığı son nefesinde, gideceği âleme âit pencereler 

açılıp nâil olacağı ilâhî lutuflar kendisine gösterilince de, Kur’ânî ifâdeyle: 

“…Âh ke şke kavmim, Rabb’imin beni bağışlayıp ikramlara gark etti-
ğini bilseydi!”  dedi. (Yâsîn, 26-27) Yani kendisini şehîd eden kavminin, gafletine ve 

zavallılığına acıdı. 

Yine zâlimler, îmanlarını suç sayarak Ashâb-ı Uhdûd’u da içi ateş dolu 

hendeklere atıyorlardı. O sâdık mü’minler, bu zulme rağmen inançlarından vaz-

geçmediler ve dâvâları uğruna korkusuzca ölüme yürüyerek îmanlarının bedelini 

Hak Teâlâ’ya minnetle ödediler. Zira Allah’tan hakkıyla korkanlar, başka hiçbir 

şeyden korkmazlar.  

Bu hususta Đslâm tarihi sayısız misallerle doludur.  

Önceki ümmetlerin sergilediği numûneler yanında sahâbe-i kirâmın hayatı 

da bambaşka dâsitânî örnekler ihtiva eder. Bu itibarla bizzat Cenâb-ı Hak, “Âmen-

tü” esaslarının tatbikâtında sahâbe-i kirâmı bizlere örnek göstermekte ve âyet-i 

kerîmede onları şöyle methetmektedir: 

“ (Đslâm dînine girme husûsunda) öne geçen ilk Muhâcirler ve Ensâr ile 

onlara güzellikle tâbî olanlar var ya, işte Allah onlardan râzı olmuştur, onlar 
da Allah’tan râzı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemi-
ninden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Đşte bu, büyük kurtulu ştur.”  
(et-Tevbe, 100) 

Diyebiliriz ki, ashâb-ı kirâm ve onların izinden yürüyen bahtiyarların îman 

hayatı, bu âyet-i kerîmenin en mufassal tefsiri mâhiyetindedir. Çünkü onlar, Haz-

ret-i Peygamber’in terbiyesinde öyle olgunlaştılar ki, son nefeslerine kadar îmânı 

aşk ile yaşadılar ve her hâlükârda Allah yolunda canlarını ve mallarını cömertçe 

sarf ettiler.  

Bilhassa ilk müslümanlar... 

Müptezel bir devr-i câhiliyyenin muhteşem bir asr-ı saâdete dönüşmesine 

vesîle olan vefâkâr, fedâkâr ve teslîmiyetli gönüller. En sert rüzgârlarda bile eğil-
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meyen, vakur insanlar. En çetin sarsıntılarda bile yıkılmayan, îmânı sağlam yürek-

ler. 

Đşte onlar; Mekke devrinde hicrete kadarki on üç sene boyunca îmanlarının 

bedelini en yoğun şekilde ödediler. En ağır imtihanlardan geçtiler. Açlık, zulüm, 

ambargo, işkence, hicret, maldan-mülkten, âile ve çocuklardan ayrılık ve nihâye-

tinde candan fedâkârlık gibi birçok meşakkate karşı gönülleri bir sabır ve sebat 

harmanı oldu. 

Đslâm’dan önce eline bir iğnenin batmasından bile korkan Hazret-i Sü-
meyye -radıyallâhu anhâ-; îmânın ulvî hazzını tattıktan sonra, müşriklerin, kızgın 

demirlerle vücûdunu dağlamalarına rağmen büyük bir tahammül gösterdi. Samimî 

îmânından aslâ tâviz vermedi. Vahşî hayvanların bile yapmayacağı işkencelere 

mâruz kaldı. Sonra da bir ayağı bir deveye, diğer ayağı da başka bir deveye bağla-

narak canavarca parçalandı, fecî bir şekilde şehîd edildi.  

Kocası Hazret-i Yâsir de yaşlı ve zayıf bir kimse olmasına rağmen, ta-

hammül ötesi bir sabır gösterdi, nihâyetinde o da şehâdet şerbetini içti. Böylece 

Yâsir âilesi, Đslâm’ın ilk şehîdleri oldu, îmanlarının bedelini, onu aşkla yaşayarak 

canlarıyla ödediler. 

Hazret-i Bilâl ’in tevhîd mücâdelesi de dâsitânî bir numûnedir: 

Bilâl � azgın ve gözü dönmüş müşriklerin ağır işkenceleri altında siyah 

derisinden kırmızı kanlar akarken, vücûdu bir pelteye döndüğü hâlde, putperestliği 

reddederek; “Ehad, Ehad, Ehad!” diyordu. Acı ve ıztıraptan ziyâde, Allâh’ın yer-

yüzündeki şâhitlerinden olabilmenin mânevî hazzını yaşıyordu. 

Hazret-i Ömer � hilâfeti döneminde, ilk müslümanlardan Habbâb bin 

Eret � ile sohbet ederken: 

“–Ey Habbâb! Allah yolunda çektiğin işkenceleri biraz anlatır mısın?” 

demişti. 

Bunun üzerine Hazret-i Habbâb: 

“–Ey mü’minlerin emîri, sırtıma bak!” dedi. 

Hazret-i Ömer onun sırtına bakınca hayretler içinde kaldı: 

“–Ömrümde böylesine harap edilmiş bir insan sırtı hiç görmedim.” dedi. 

Habbâb � sözlerine şöyle devam etti: 

“–Kâfirler ateş yakarlar ve beni elbisesiz olarak korların üzerine yatırırlar-

dı. Ateş, ancak sırtımdan eriyen yağlarla sönerdi.” (Đbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, II, 115) 
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Đşte Đslâm’ın ilk yıllarında müşrikler mü’minlere böyle işkence ederler, fa-

kat yine de istedikleri küfür sözlerini söyletemezlerdi. Zira îman heyecanı, bütün 

dünyevî ıztırapları bertarâf ediyordu. 

Bugünkü insanlığın dünyada biraz daha rahat ve uzun yaşayabilme arzu ve 

endişesine mukâbil, “Âmentü” esaslarını hayatlarının mihveri kılmış olan sahâbe 

neslinin en büyük arzusu; îmanlarının bedelini ödeme gayreti içinde, yüz akıyla, 

vicdan huzuruyla ve selîm bir kalp ile âhirete intikâl edebilmekti. 

Ashâb-ı kirâm için hayâtın en zevkli ve mânâlı anları, insanlara tevhîd me-

sajını ilettikleri, yani “emr bi’l-mâruf, nehy ani’l-münker” vazîfesini îfâ edebildik-

leri zamanlardı. Bir sahâbînin, îdâm edilmek üzere iken kendisine üç dakîka za-

man tanıyan bedbahta teşekkür etmesi ve; 

“−Demek ki sana hakkı tebliğ edebilmek için üç dakikalık vaktim var. 

Umulur ki hidâyet bulursun.” diyebilmesi, sahâbedeki şuur ve aşk ufkunu yansıt-

ması bakımından ne kadar müthiştir. 

Đşte Hazret-i Peygamber terbiyesinde yetişen sahâbe nesli! 

Đşte onlarda Đslâm nîmetinin büyüklüğünü gerçek mânâda idrak!  

Đşte onlar bu idrak ve aşk ile her iki dünyada da izzet ve şeref kapılarını 

aralamayı bildiler. Fânî ömürleri; 

“Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na lâyık bir takvâ i le korkun! Ve an-
cak müslümanlar olarak can verin!” (Âl-i Đmrân, 102) emrine riâyetle geçti. 

Đşte onlar, gerçek ve ebedî hayata böyle nâil oldular. Daha yaşarlarken bile 

Hazret-i Peygamber � tarafından cennetle müjdelendiler. 

Müjdelendiler çünkü;  

Onlar , mü’mini kemâle erdiren akıl ve kalp fonksiyonlarını büyük bir 

âhenk içinde ve müştereken kullanmayı bildiler. Heyecan ve muhabbeti canlı tuta-

rak tefekkürde derinleştiler. Bu cihânın bir imtihan dershânesi olduğunun idrâki 

içinde yaşadılar. Kalpler, ilâhî azamet ve kudret akışlarına âşinâ oldu. O câhiliye 

toplumu, gerçek bir ilim ve irfan toplumu hâline geldi. Emr bi’l-mârûf ve nehy 

ani’l-münker için Çin’e, Semerkant’a ve arkadan gelenler de Endülüs’e kadar git-

tiler. 

O sahâbe nesli, insanlığın ebedî kurtuluşu için dünyevî rahatlarını terk et-

tiler. O zamanın zor şartları içinde çok kısa bir sürede Đslâm sancağını büyük bir 

coğrafyada dalgalandırdılar. Tahammül ötesi zorluklar, onlara aslâ bezginlik ve 

yorgunluk vermedi. 
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Çünkü onlar, bıraktıkları fazîlet mîrâsıyla çağları şekillendirdiler. Đnsan-

lığa bir asr-ı saâdet ikram ettiler. 

Çünkü onlar, dostluğun merkezine Allah ve Rasûl’ünü yerleştirdiler. Ha-

yatlarına Allâh’ın rızâsını kazanma istikâmetinde yön verdiler. Gönülleri; “Allah 

bizim nasıl olmamızı ister, Rasûlullah bizi nasıl görmek ister?” düşüncesinin ulvî 

heyecanı içindeydi.  

Çünkü onlar, Kur’ân mûcizesinin canlı birer misâli idiler.  

Çünkü onlar, düşüncenin ve idealin merkezine tevhîdi yerleştirip, kalpten 

dünyevî menfaatleri, yani ilâhları atmaya muvaffak oldular. Mal ve can, vâsıta 

hükmüne girdi. Riyâzat hâlinde bir hayat yaşadılar. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve 

gösteriş, onların tanımadığı bir hayat tarzıydı.  

Çünkü onlar dâimâ; “Yarın bu nefsin konağı mezar olacaktır. Esas hayat, 

âhiret hayatıdır!” hakîkatlerini idrak hâlinde idiler. Bu sebeple dünya nîmetlerini 

kendi nefislerine tahsis etmekten ve haddinden fazla kullanmaktan kaçındılar. 

Îmânın lezzet ve heyecanı ile, nîmetleri insanlığın hidâyet ve saâdeti için vâsıta 

olarak kullandılar.  

Çünkü onlar, Allah Rasûlü’nün ahlâkıyla ahlâklandıkları için Allâh’ın 

kullarına Hakk’ın şefkat ve merhamet nazarı ile bakan, diğergâm, dürüst, âdil, 

ganî gönüllü, risâlet nûru ile dolu müstesnâ mü’minler oldular. Kalplerinde mer-

hamet enginleşti. Hizmet hayat tarzı oldu.  

Çünkü onlar, her türlü işkenceye, baskıya, zulme mâruz kaldılar, lâkin 

inandıkları değerlerden asla tâviz vermediler. Allâh’ın gönderdiği âyetleri yaşaya-

bilmek için mallarını, mülklerini, yurtlarını bırakarak hicret ettiler, bu uğurda her 

şeylerini fedâ edebilmeyi bildiler. 

Bildiler ki; îman nîmetinin bedelini ödemek ve îmanda sadâkati ispatlamak 

uğruna gösterilecek fedâkârlık ve gayretlerden geri kalmak, kişinin mânen helâki-

ne bile sebebiyet verebilir.  

Nitekim; Ebû Hayseme � Tebük Seferi’nin zorluğu sebebiyle başlangıçta 

Medîne’de kalmış, yola çıkan Đslâm ordusuna iştirâk etmemişti. Birgün, bahçesin-

deki çardakta âilesi kendisine mükellef bir sofra hazırlamıştı. Ebû Hayseme bu 

manzarayı görünce bir an Allah Rasûlü � ve ashâbı seferdeyken kendisinin ne 

hâlde olduğunu düşündü. Yüreği sızladı ve kendi kendine: 

“–Onlar bu sıcakta Allah yolunda çilelere katlanmaktayken, benim bu yap-

tığım olacak şey mi!” dedi.  
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Bu nedâmetle, kendisi için hazırlanan sofraya hiç el sürmeden derhal yola 

düştü, Tebük’te Đslâm ordusuna katıldı. 

Ebû Hayseme’nin geldiğini gören Allah Rasûlü � onun bu davranışından 

hoşnud oldu ve: 

“–Yâ Ebâ Hayseme! Neredeyse helâk olacaktın!..” buyurarak onun affı 

için Cenâb-ı Hakk’a duâ etti. (Đbn-i Hişâm, IV, 174; Vâkıdî, III, 998) 

Zira Allah yolundaki o sefer, katılanların îmanda sadâkatlerinin tescîli, 

mâzeretsiz olarak geride kalanlarınsa îmanda samîmi olmadıklarını ölçen ilâhî bir 

eleme idi. Allah yolundaki bütün gayret ve hizmetlere de bu gözle bakmak îcâb 

eder. Yani Allah yolunda hizmet imkânı olup da bunda gaflet ve ihmâlkârlık gös-

termek, kâmil bir îmanla kābil-i te’lif olmayan bir davranıştır. 

Sahâbe-i kirâma yetişerek onların izinden yürüyen “tâbiîn” neslinin güzîde 

bir kumandanı olan Ukbe bin Nâfî g’in şu hâli de pek ibretlidir:  

Tevhîd sancağını Afrika ’ya taşıyan Hazret-i Ukbe, Kayravan’ı zaptedince 

oraya idâreci tayin ettiği Züheyr bin Kays’a: 

“–Ben nefsimi Allâh’a sattım. Allâh’ı inkâr edenlerle cihâd etmeye son ne-

fesime kadar devam edeceğim.” diyerek yüreğindeki îlâ-yı kelimetullah heyecanı-

nı ifâde etti. Hakîkaten, nâil olduğu sayısız zaferler neticesinde pek çok beldeyi 

fethetti. Sonunda sınırlar okyanusa dayandı. Ukbe -rahmetullâhi aleyh- ellerini 

yüce dergâha açarak: 

“–Yâ Rabbî! Şu okyanus olmasaydı muhakkak ki Sen’in yolunda cihâd 

ederek önümdeki beldelerde ilerlemeye devam ederdim.” dedi.4 Böylece îmânı 

aşkla yaşayan bir mü’minin gönül ufkunu sergiledi. 

Yine böyle bir îman vecdi içerisinde peygamber müjdesine nâil olmak için 

Đstanbul surlarına tırmanan Fâtih’in askerleri:  

“–Bugün şehîd olma sırası bize geldi.” diyerek canlarını cömertçe fedâ et-

mekten çekinmemişlerdi. 

Đşte bütün bunlar, îman esasları olan “Âmentü”nün davranışlara intikâli, 

hayata geçirilmesi ve gerçek mânâda yaşanması husûsundaki zirve misallerden 

yalnızca birkaçıdır. “Âmentü” ne kadar güzel idrak edilir ve hayata ne kadar yan-

sırsa insanın hayatında o kadar güzellik bütünlüğü ve âhengi meydana gelir. Yani 

insanın hayatı tevhîd tecellîleri ve bereketiyle dolar. Çünkü; 
 

ĐSLÂM TEVHÎD DÎN ĐDĐR 
                                                 
4 Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, Beyrut, 1385, IV, 105-106. 
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«  45َ  ِ6 %َ�ِٰ6 َ5ّ  ُ اّ�ٰ » kelime-i tevhîdini yaşamak; ulûhiyet-ubûdiyet husûsunda 

kalbi yalnızca Allâh’a tahsîs edebilmektir. Allah, “Ehad”dır. Bu, ikinciye ihtimâli 

olmayan “bir” mânâsındadır. 

Dolayısıyla Allâh’ın zâtına âit vahdâniyete, yani bir ve tek oluşuna îman, 

ikinci bir varlığa ihtimal bile bırakmayacak muhtevâda kat’î olmalıdır. Đslâm, bu-

nu ister ve bunu emreder. Bu, Đslâm’a dâhil oluşta birinci adımdır. 

Tevhîd cümlesinin ilk kısmı, «  45َ  َ%�ِٰ6 »’dir. Bu, kalpte mekân bulan maddî-

mânevî bütün ilâhları şümûlüne alan bir reddediştir.  

Tevhîdin mekân bulacağı kalp, önce ona muhâlif bütün varlıklardan, dün-

yevî ve nefsânî kirlerden arındırılmalıdır. Bu husus da, samîmiyet ve ihlâs ile ger-

çekleştirilmelidir. Yani tevhîd akîdesini, küçük şirk olan “riyâ” ile zedelemekten 

de sakınmak îcâb eder. Zira riyâ, sırf Allâh’a tahsis edilmesi gereken niyet ve 

amellere bir fânîyi ortak etmektir. Bu durumda insan, zâhiren tek bir ilâha kulluk 

ediyormuş gibi görünse de, hakîkatte nefsânî arzularının ve dünyevî menfaatleri-

nin kulu olmaya başlar. Yani farkında olmasa bile, Allah’tan gayrısına kul olma 

hamâkatine düşer.  

Đnsanın en büyük bedbahtlığı da, Hâlık’ını bırakıp kendisi gibi mahlûk 

olan fânîlere ve nefsânî arzularına kul olmasıdır. Nitekim âyet-i kerîmede: 

“Hevâ (ve heveslerini) kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? 
(Rasûlüm!) ona Sen mi vekil olacaksın?” (el-Furkân, 43) buyrulmaktadır.  

Âyetteki sual, tevhîd akîdesinin, hiçbir şekilde ve aslâ ortaklığa tahammü-

lü olmadığının ifâdesidir. Çünkü bir ve tek olan yüce Allâh’a ne bir fânî ortak ola-

bilir, ne de put hâline gelmiş nefsânî arzular! 

Nitekim kelime-i şehâdet, her şeyden önce bu hakîkatin îlânıdır. 

Diğer taraftan; kelime-i şehâdette, Allah’tan gayrı bir ilâh bulunmadığına 

şâhitlikten sonra Hazret-i Muhammed � Efendimiz’in Allâh’ın “kulu” ve 

“Rasûlü” olduğuna da şâhitlik etmekteyiz. Yani Cenâb-ı Hak, bizlere en sevgili 

kulu olan Rasûlü’nü tasdîk ettirirken, O’nun “kulluk ” vasfını da bilhassa tebliğ 

etmiş olmaktadır.  

Kulluk... 

Hakk’a mîrâc etmeye, yani vuslata en büyük fırsat ve insanoğluna bahşedi-

len en büyük saltanat...  
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Allâh’a bu vasıfla ve lâyıkıyla kul olabilenler, Allah’tan gayrısına kulluk 

etmekten kurtulurlar. Zaten insanın, Allâh’a kulluktan daha büyük bir saltanatı 

hiçbir zaman olmamıştır.  

Peygamber Efendimiz � de “Kul Peygamber” olarak enbiyâ sultanı ol-

muştur. Dolayısıyla gerçek tevhîdin, yani yalnızca Allâh’a kulluğun zirvesi, Haz-

ret-i Peygamber � Efendimiz’dir. Bizler de, O tevhîd dâvetçisinin ümmetiyiz.  

Her şeyde yegâne örneğimiz, O. Bilhassa kullukta, emsalsiz bir nümûne-i 

imtisal O. Bu bakımdan Cenâb-ı Hak, kelime-i şehâdetin; “ve eşhedü enne Mu-

hammeden abdühû ve Rasûlüh” kısmında, biz ümmet-i Muhammed’e en büyük 

fiilî kıstas ve emsalsiz örnek şahsiyet kıldığı Peygamber Efendimiz’i örnek alarak, 

O’nu kalben ve fiilen tasdik etmemizi istiyor. 

Çünkü insan, terbiyeye muhtaç olarak dünyaya geliyor. Hayat yolculuğun-

da da en büyük insan terbiyecileri ve muallimleri olan peygamberler ve onların 

vârislerinin rahle-i tedrîsinde ve kulluk iklimlerinde olgunlaşabiliyor. Aksi hâlde 

hevâ ve hevese tapan ahmaklardan olup ilâhî gazaba uğrayarak hüsrandan hüsrana 

sürükleniyor. Bu gerçeği ifâde sadedinde Efendimiz � buyurur ki: 

“Yeryüzünde tapılan sahte tanrılardan Allâh’ın en çok buğz ettiği, hevâ ve 

hevestir.” (Heysemî, I, 188) 

O hâlde; en başta yapılması gereken, tevhîdin rûhuna zıt olan süflî arzuları 

terk ederek nefsin tezkiyesi ve mâsivâdan arınmak sûretiyle de kalbin tasfiyesi-

dir. Kalp tertemiz olacak ki, onda, kelime-i tevhîdin «  ِ6 َ5ّ  ُ اّ�ٰ » sırrı, yani Cenâb-ı 

Hakk’ın cemâlî sıfatları kâmilen tecellî etsin. 

Ancak o zaman kalp, Cenâb-ı Hak ile beraberlik istikâmetine girer. Neti-

cede, kâmil bir Đslâm karakteri teşekkül eder. Bu karakter, insanı Allâh’ın yeryü-

zündeki halîfesi ve şâhidi olma şeref ve bahtiyarlığına yüceltir.  

Velhâsıl; tevhîdin hakîkatine varmanın yegâne yolu, mânevî terbiyedir. 

Bu terbiye de, kalplerin mütehassısı olan Hak dostu mürşid-i kâmil lerin irşâdına 

gönül vermeye bağlıdır.  

O mürşid-i kâmiller ki, “veresetü’l-enbiyâ”dırlar. Yani peygamberlerin 

vârisleridirler. Yani Hak dostu olan âlimler ve âriflerdir.  

Onlar; zâhir ve bâtınını ikmâl etmiş, kalbî merhaleler kat ederek nebevî ir-

şad ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir.  

Yani onlar; Hazret-i Peygamber ve O’nun ashâbını görme şerefine nâil 

olamayanlar için, fiilî ve müşahhas birer fazîlet rehberidirler. 
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Onlar; gönül tahtının yalnızca Hakk’a tahsis edilmesi için, talebelerini, 

dünyevî muhabbet merhalelerinde takılı kalmaktan kurtarmaya gayret ederler.  

Zira bir ilâha kulluk meyline doğuştan sahip olan insan, bu temâyülünü 

doğru yere hasredemezse, bu defa onun gönlünde dünyevî muhabbetler ilâhlaş-

maya başlar. Yazık ki başına buyruk bir gidişat içerisinde keyfince bir fayda ve 

rahatlık umarken kendisini ebedî bir hüsranın ortasında buluverir. Bu tıpkı; kay-

nağından pırıl pırıl ve berrak bir şekilde çıkan bir menbâ suyunun, doğru istikâmet 

verilmediği için yanlış yerlere akarak, oralarda hebâ olmasına benzer. Bereketli 

toprakları inbât edip yeşerteceği yerde, çöl ortasında zâyî olup gider. 

Đnsanı böylesine harab eden ve kalplerde putlaşan dünyevî muhabbetler 

nelerdir? 

Kiminde mal-mülktür, kiminde makam-mevkîdir, kiminde evlât, kiminde 

ise karşı cinstir.  

Bunlar, insanoğlu için aslında iki uçlu bıçak gibidir. Yani hem istifâdeye 

mebnî birer imkândır, hem de kalpte putlaştığı takdirde ebedî felâket ve hüsrandır. 

Dolayısıyla içindeki her çeşit putu kırarak gönlü yalnızca Hakk’a has kılmak, 

zarûrîdir. Bunu başarabilenler, Hakk’ın Halîli, yani “dostu” olurlar. Nitekim Đbra-

him � bu hususta müstesnâ bir numûnedir: 

Rivâyete göre Allah Teâlâ, Hazret-i Đbrahim ’i dost edinince melekler: 

“–Ey Rabb’imiz! Đbrahim Sana nasıl dost olabilir? Nefsi, malı ve evlâdı 

var. Kalbi bunlara meyyâldir...” dediler. Bunun ardından şu ibretli imtihan manzara-

larına şâhid oldular: 

Đbrahim � mancınıkla ateşe atılacağı zaman melekler heyecanlandı. Bir 

kısmı Allah Teâlâ’dan Hazret-i Đbrahim’e yardım etmek için izin istedi. Melekler, 

Hazret-i Đbrahim’e bir isteği olup olmadığını sorunca, Đbrahim �: 

“–Dost ile dostun arasına girmeyin! Rabb’im ne dilerse ben ona râzıyım! 

Kurtarır ise, lutfundandır. Eğer yakar ise, kusurumdandır. Sabredici olurum 

inşâallah!..” buyurdu.  

Daha sonra Cebrâîl � geldi:  

“–Bana bir ihtiyacın var mı?” diye sordu. 

Đbrahim �: 

“–Sana ihtiyacım yok. Ateşi ancak yandıran söndürür. Allah bana kâfîdir; 

O ne iyi vekildir!” buyurdu. (Bkz. Beyhakî, Şuab, II, 29; Ahmed bin Hanbel, Zühd, s. 80; Taberî, Tarih, I, 

242; Đbn-i Esîr, el-Kâmil, I, 99) 
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Nitekim Halîlullâh’ın bu yüce teslîmiyet ve tevekkülü üzerine, O daha ate-

şe düşmeden Allah Teâlâ emretti: 

“–Ey ateş, Đbrahim’in üzerine serin ve selâmet ol!” (el-Enbiyâ, 69) 

Bu emirle birlikte Đbrahim -aleyhisselâm-’ın düştüğü yer, bir anda gülista-

na döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. 

Daha sonra; Đbrahim �, Allâh’a verdiği andı yerine getirmek için oğlu 

Hazret-i Đsmail’i kurban etmeye götürürken melekler yine heyecanlandılar: 

“–Bir peygamber, istikbalde peygamber olacak evlâdını kurban etmeye gö-

türüyor!” dediler. 

Đsmail � ise, babası Hazret-i Đbrahim’e: 

“–Babacığım! Emrolunduğun işi yap! Đnşâallah beni sabredenlerden bulur-

sun. Bıçağını iyi bileyle; hemen kessin; can vermek kolay olur... Bıçağı çekerken de 

yüzüme bakma! Belki babalık şefkati ile geciktirebilirsin. Benim üzüntüm, kendi 

elinle kurban ettiğin evlâdının acısını ve hasretini, ömür boyu unutamayacak ol-

mandır.” dedi. 

Baba-oğul, teslîmiyet okyanusunun girdaplarında mücâdele ederken, 

Cebrâîl -aleyhisselâm- yetişti, bıçağı köreltti, cennetten koç indirdi. 

Allah Teâlâ Hazret-i Đbrahim’e sayılamayacak derecede koyun sürüleri 

ihsân etti. Cebrâîl �, insan sûretinde gelerek sordu: 

“–Bu sürüler kimin? Bana bir sürü satar mısın?”  

Đbrahim �: 

“–Bu sürüler Rabb’imindir. Şu anda benim elimde emanet olarak bulunu-

yor. Bir kere zikredersen, üçte birini; üç kere zikredersen hepsini al, götür!” dedi. 

Cebrâîl �; « وٌس َر7َُّ�� َوَرّبُ  َوا�ّ+ُوحِ  >َِ;/ِ اْ�َ��َ ُ�ّ&ُ�ٌح ,ُّ�ُ » “Bizim Rabbimiz, Rûh’un 

ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh, cümle eksikliklerden pâk ve 

yücedir.” deyince Đbrahim � da: 

“–Al öyleyse, hepsi senin, al götür!” dedi. 

Cebrâîl �: 

“–Alamam, zira ben insan değilim, Cibrîl’im!” dedi. 

Đbrahim �: 
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“–Sen Cibrîl’sen, ben de Halîl’im (Allah’ın dostuyum). Verdiğimi geri 

alamam.” dedi. 

Nihayet Đbrahim �, sürülerin hepsini sattı. Mülk alıp vakfetti. (Bursevî, 

Rûhu’l-Beyân, [Bakara, 262]) 

Hâsılı; Đbrahim �, kalplerde en çok taht kuran üç husustan, yani can, 

evlât ve maldan ağır bir imtihana tâbî tutuldu. Bunların hepsinde de Cenâb-ı 

Hakk’a teslîmiyet gösterdi. Cenâb-ı Hakk’a olan muhabbet ve teslîmiyetin, her 

şeyin üstünde olduğunu sergilemiş oldu.  

Rabb’imiz onu şöyle medhetti: 

“…Ey Đbrahim, rüyâna sadâkat gösterdin. Biz, ihsan sahiplerini böyle 
mükâfatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır.  

Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler 
arasında ona iyi bir nâm bıraktık. Đbrahim’e selâm, dedik.” (es-Sâffât, 104-109) 

Böylece, Hazret-i Đbrahim �’ın Hak ile dostluğu tescil edildi. 

Tescil edilen bu dostluğun bize öğrettiği gerçek ise şu: 

Kalbin yalnızca Cenâb-ı Hakk’a tahsîs edilmesinin ve O’nunla dostluğun 

netîcesi, O’nun rızâsına mukâbil bütün meşakkatlerin gönülde tesirsiz hâle gelme-

sidir. Bu hâlin Rasûl-i Ekrem � Efendimiz’deki sayısız misâllerinden biri şöyle-

dir: 

Fahr-i Cihân Efendimiz, Đslâm’ı tebliğ etmek için Tâif ’e gittiği zaman, 

câhil ve putperest Tâif halkı önce alay ettiler, sonra hakârete başladılar. Ardından 

da kölelerini Allah Rasûlü’nün geçtiği yolların iki kenarında sıra yapıp O’nu 

hakâretlerle taşlattılar. Böylece şehirden çıkana kadar Allah Rasûlü � Efendi-

miz’e eziyetlerine devam ettiler. Hattâ kölelerini arkasından yollayarak bir müd-

det daha taş yağmuruna tuttular. Âlemlerin şânına yaratıldığı O Peygamberler 

Sultânı’nın mübârek ayakları kan içinde kaldı, ayakkabıları kanla doldu. Atılan 

taşlardan O’nu korumaya çalışan fedâkâr sahâbî Hazret-i Zeyd de yaralandı.  

Varlık Nûru � Efendimiz geri dönmüş, mahzun ve mağmum bir hâlde yü-

rüyordu. O’nunla birlikte, yerler mahzun, gökler mahzun, melekler de mahzundu. 

Cenâb-ı Hak, Habîb’ini tesellî için Cebrâîl -aleyhisselâm- ile Dağlar Meleği’ni 

gönderdi. Dağlar meleği, oradaki iki dağı Tâiflilerin başına geçirip onları helâk 

edebileceğini, bunun için bir emrini beklediğini Hazret-i Peygamber � Efendi-

miz’e arz etti. O ise buna râzı olmadı: 
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“Hayır, ben Cenâb-ı Hak’tan onların soylarından sadece Allâh’a ibâdet 

edecek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim.” bu-

yurdu. (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, Cihâd, 111) 

Uğradığı bu fecî muâmele karşısında bile bedduâ etmeyip kavminin 

hidâyetini dileyen O Merhamet Peygamberi, mübârek ellerini dergâh-ı ilâhîye 

açarak şu niyazda bulundu: 

“Allâh’ım! Kuvvetimin zaafa uğradığını, çâresizliğimi, halk nazarında hor 

ve hakir görülmemi Sana arz ediyorum. 

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, 

çektiğim mihnet ve belâlara aldırmam! 

Đlâhî! Sen kavmime hidâyet ver; onlar bilmiyorlar.  

Đlâhî! Sen râzı oluncaya kadar affını diliyorum...” (Đbn-i Hişâm, II, 29-30; Heysemî, 

VI, 35) 

Bu şekilde, Hazret-i Peygamber Efendimiz � de, ceddi Hazret-i Đbrahim 

gibi Cenâb-ı Hakk’a olan kalbî sadâkatini tescil ettirdi. Allah yolunda başına ge-

len hiçbir cefâdan yılmadı, dâimâ Rabb’inin kendisinden râzı olmasını diledi.  

Vefât ederken de büyük bir vecd ve hasret içinde; “Refîk-ı Âlâ, Refîk-ı 

Âlâ!” yani “Yüce Dost, Yüce Dost!” diye diye Cenâb-ı Hakk’a olan kavuşma iş-

tiyâkını ve diğer taraftan da Đslâm şahsiyet ve karakterini hülâsa eden Kitap ve 

Sünnet’i, ümmetine kıymeti ölçülemeyecek bir hidâyet mîrâsı olarak bıraktı.  

O hidâyet mîrâsını da ibâdet hayatındaki kâbına varılmaz en güzel örnek-

lerle müzeyyen bir hâlde bizlere armağan etti. Böylece hâliyle de kāliyle de beyan 

etmiş oldu ki, Đslâm’ın güzelliği, ibâdet hayatına yansıdığı ölçüde tecellî eder. 
 

ĐSLÂM’DA ĐBÂDET HAYATI 

Đslâm’ın kalbî ciheti, yukarıda bahsettiğimiz “Âmentü” esaslarıdır. Amelî 

kısmı ise, Kur’ân ve Sünnet’in, ibâdet, muâmelât ve hukûka dâir hükümleridir.  

Îmânın mü’minde zirveleşmesi, amel-i sâlih dediğimiz Allah rızâsını gâye 

edinen niyet ve davranışlara bağlıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde îman 

ve amel-i sâlih beraberce zikredilmiştir. 

Çünkü îman, sırf nazariyat ile kemal bulmaz. Onun kemâli, kalpte hissedi-

len hakîkatler ile ve ibâdetleri gereken rûhâniyeti içinde edâ edebilme neticesinde 

gerçekleşir. Đbâdetler ve amel-i sâlihlerle tezyîn edilmeyen bir îman, mahfazasız 

bir mum ışığı gibidir ki, nefsânî ve şeytânî fırtınalar karşısında dâimâ büyük bir 

tehlike ve risk altındadır.  
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Bu itibarla, dînimizi ve îmânımızı, ibâdet ve sâlih amellerle âdeta mânevî 

bir zırh gibi muhâfaza altına almak mecbûriyetindeyiz. 

Unutmamalıyız ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O’nun -hâşâ- bizim 

ibâdetimize de ihtiyacı yoktur. Fakat Cenâb-ı Hakk’a kulluk ve itaatimizi ifâde 

edebilmek, O’na olan şükür borcumuzu ödemeye çalışmak, O’nun rızâsına ka-

vuşmak, rûhânî hayatımızı yükseltmek, kalb-i selîme nâil olabilmek, O’na takar-

rub (yakınlık) kazanabilmek, O’nunla dostluğun huzur ve saâdetini tadabilmek 

için, O’nun bizlere bildirdiği en ulvî yol olan ibâdetleri ve amel-i sâlihleri edâ et-

meye bizim ihtiyacımız vardır. Đhtiyaç bizim olduğu için de onu gidermeye yöne-

lik olarak emredilmiş ibâdetler ve amel-i salihler de, aslında bizlere müstesnâ bi-

rer ilâhî lutuftur. Hatta sudan da havadan da kıymetli ikramlardır. Çünkü rûhun ih-

tiyacı, bedenin ihtiyacından daha önce ve mühimdir.  

Hazret-i Mevlânâ bu hususta ne güzel buyurur: 

“Teni fazla besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verile-

cek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak! Yücelere gidecek ve şereflenecek 

olan, odur..” 

“Bedenine yağlı-ballı şeyleri az ver. Çünkü tenini besleyen, nefsânî arzu-

lara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor.”  

“Rûha mânevî gıdâlar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve rûhî gıdalar 

sun da, gideceği yere güçlü-kuvvetli gitsin!” 

Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmede; “…Secde et ve yaklaş!”  (el-Alak, 19) diye 

ferman etmektedir. Ve bu emr-i ilâhîsine itaat ederek ihlâs ve samimiyetle secde-

ye kapanıp O’na yönelen ârif ve âşık gönülleri de, husûsî bir yakınlık ve dostluk 

ile mükâfatlandırmaktadır. Nitekim bunu bir hadîs-i kudsîde şöyle beyan etmekte-

dir: 

“Her kim Ben’im bir dostuma düşmanlık ederse, Ben de ona karşı harp 

îlân ederim. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli herhangi bir şeyle 

Bana yakınlık kazanamaz. Kulum Bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibâdet-

lerle mütemâdiyen yaklaşır. Nihayet Ben onu severim. Kulumu sevince de Ben 

onun (âdeta) işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi 
ve konuşan dili olurum. Ben’den her ne isterse, onu mutlaka veririm. Bana sığı-

nırsa, onu korurum…” (Bkz. Buhârî, Rikâk, 38; Ahmed, VI, 256; Heysemî, II, 248) 

Bu beyanında Cenâb-ı Hak bildirmektedir ki, kendisine takarrub (yakın-

laşma) yolu, ancak ibâdet ve sâlih amellerdir. Makbul ibâdet ve amel-i sâlihler de, 

ancak huşû içerisinde, yani kalbî derinlikle, rûhânî duyuşlarla ve âdâbına riâyet 

ederek edâ edilenlerdir. 
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Yani Cenâb-ı Hak bizden, ruh ve beden âhengi içinde bir ibâdet arzu edi-
yor. “…Secde et ve yaklaş!”  (el-Alak, 19) emriyle, alnımız secdeye varırken kalbimi-
zin de Allâh’ın huzûrunda tazarrû ve niyaz hâlinde ve ihsan duygusu içinde bu-
lunmasını istiyor. Zira insanı hakîkî mü’minliğin kemâline erdiren, beyin ve kalp 
fonksiyonlarının müşterek kullanılmasıdır. 

Bu kıvamda, yani huşû içerisinde ibâdetlerin îfâsı, “ihsan” hâli üzere ya-

şamayı gerektirir. Efendimiz � ihsan hâlini şöyle tarif etmişlerdir: 

“… Đhsan, Allâh’ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi O’na ibâdet etmen-

dir. Sen O’nu görmesen de O seni görüyor…” (Müslim, Îmân, 1)  

Yani ihsan hâli, dâimâ ilâhî kameraların müşâhedesi altında bulunduğu-

muzun kalpte bir şuur ve idrak hâline gelerek, kulluğu huşû içinde îfâ edebilmek-

tir. 

Velhâsıl bütün ibâdetlerin kalbî hassâsiyetler içerisinde edâ edilmesi îcâb 

eder. Şüphesiz ki ibâdetlerin en başta geleni de; dînin direği, mü’minin mîrâcı ve 

Cenâb-ı Hak’la mülâkâtı olan:  

Namaz 

Rabb’imiz, sırf şeklen ve bedenen edâ edilen, rûhun iştirâk etmediği bir 

namazı kabûl etmiyor. Hattâ: 

“Yazıklar olsun o namaz kılanların hâline ki, onlar namazlarını ciddi-
ye almazlar.” (el-Mâûn, 4-5) buyuruyor. 

Râzı olduğu bir namazı ise şöyle bildiriyor: 

“Muhakkak ki (şu) mü’minler felâh bulmu ştur: Onlar, namazlarında 

huşû içindedirler.”  (el-Mü’minûn, 1-2) 

Namazda huşûun zirvesini de Peygamber Efendimiz � şöyle ifâde buyur-

muşlardır: 

“…Namazını, (hayata) vedâ eden bir kimsenin namazı gibi kıl!..”  (Đbn-i Mâce, 

Zühd, 15; Ahmed bin Hanbel, Müsned, V, 412) 

Namazda vücûdun kıblesi Kâbe olduğu gibi, kalbin kıblesi de Cenâb-ı Hak 

olmalıdır. Zâhirî ve bâtınî âdâbına riâyetle kılınan namaz; kulu yanlışlıklardan, 

aşırılıklardan, hudutların dışına çıkmaktan koruyan bir zırh olur. Âyet-i kerîmede: 

“…Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”  (el-

Ankebût, 45) buyrulmaktadır. Yani kişi, namaz kıldığı hâlde şayet kötülüklerden gere-

ği gibi sakınmıyorsa, bu hâl, kıldığı namazın makbul bir namaz olmadığını veya 

en azından fireli bir namaz olduğunu gösterir. 
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Zira bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: 

“Bir kul namaz kılar, fakat namazının ancak onda biri, dokuzda biri, se-

kizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri veya yarısı ken-

disi için yazılır.” (Ebû Dâvud, Salât, 123-124/796; Ahmed, IV, 321) 

Yani ancak rûhânî duyuşlar içinde, huşû ve huzur ile kılınan namazın ecri 

zirveleşir ve kötülüklerden alıkoyar. Bu husustaki noksanlığı nisbetinde, namazı-

nın bir kısmı -tâbir câizse- ıskartaya çıkar, boşa gitmiş olur. 

Namazın boşa gitmemesi için; Cenâb-ı Hak, kullarının, kalp ve beden 

âhengi içinde, vuslata merhale olacak bir ibâdet hayâtı yaşamalarını murâd etmek-

tedir. Bu murâd-ı ilâhî de, hiç şüphesiz sâdece namaz ibâdetine mahsus olmayıp, 

oruç, hac, infak gibi bütün ibâdetlerin zemînini teşkil etmektedir. Çünkü her 

ibâdetin insan rûhuna kattığı ayrı ayrı mânevî gıdalar vardır. Tâbiri câizse, bede-

nin alması gereken farklı vitaminler gibi, rûhun da farklı ibâdetlerden beslenmesi 

zarûrîdir. Her birinin de ayrı bir ehemmiyet derecesi vardır. Namazın ayrı, orucun 

ayrı… 

Oruç 

Oruç, sadece belli bir süreliğine aç kalmak değildir. Oruç yalnızca mide ile 

tutulmaz. Bütün uzuvların bu ibâdete iştirâk etmesi îcâb eder.  

Đslâm’ın beş temel esâsından biri olan orucu; yalan, gıybet, kovuculuk gibi 

zaaflarla zedeleyerek ecrini asgarî seviyeye düşürmek, büyük bir israftır. Peygam-

ber Efendimiz � şöyle buyurur:  

“Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o 

kimsenin yemesini-içmesini bırakmasına kıymet vermez.” (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)  

Bu sebeple oruçta ağza bir şey girmemesine dikkat etmek kadar, ağızdan 

yanlış bir ifâdenin çıkmamasına da dikkat edilmelidir.  

Âdâbına riâyetle tutulan bir oruç, kulu rûhen bir riyâzat iklîmine götürür. 

Bu riyâzat neticesinde de gönüldeki merhamet ve şefkat hisleri inkişâf eder ve 

Cenâb-ı Hakk’ın “Rahmân” sıfatından hisse alınır.  

Yine oruç, gönüllerdeki ihtiras ve tamâ fırtınalarını dindiren ve sabır me-

ziyetini tâlim eden bir terbiye mektebidir. Böyle bir oruç, cehenneme karşı âdeta 

bir kalkan hâline gelir. 

Yine kâmil mânâda edâ edilen bir oruç ibâdeti; Allâh’ın verdiği nîmetlerin 

kadrini düşündüren, hamd ve şükr e sevk eden, yoksulların hâlinden anlamayı öğ-

reten, muhtaçların “acıyın bize” feryatlarına karşı gönüllerde merhamet akisleri 
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uyandıran, şefkat ve merhameti bütün fânî sevdâların üzerine yükselten, kimsesiz 

bîçârelere yardım hissini canlandıran ve rûhu incelten ulvî bir kulluk şuurudur.  

Çünkü samimî yapılan her ibâdetin, diğer ibâdetleri de şevkle îfâ etmeye 

yönelik sayısız faydaları vardır. Meselâ namaz oruca şevktir, oruç da zekâta... 

Zekât 

Đslâm’da, mal-mülk ne ferde, ne de topluma âittir. Mülk, Cenâb-ı Hakk’a 

âittir. Kul, ancak onun belli bir süreliğine tasarrufçusudur.  

Âyet-i kerîmede buyrulur: 

“Ey insanlar! Allâh’a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık 
olan ancak O’dur.”  (Fâtır, 15) 

Zekâtlar, mülkün Allâh’a ait olduğu idrak ve şuurunun bir ifâdesidir. 

Mü’min, Allâh’ın verdiği nîmetleri îtinâ ile kullanmalıdır. Zira bir gün mutlaka 

ondan dolayı hesaba çekilecektir. Âyet-i kerîmede buyrulur: 

“Nihâyet o gün (dünyada faydalandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette 

hesâba çekileceksiniz.” (et-Tekâsür, 8) 

Bu hakîkat, bütün mü’min gönüllerde; beden, ruh, eşya, dünya ve hayat 

eksesinde bize verilen sayısız nîmetler hakkında, derin bir tefekkür ve muhâsebe-

ye vesile bir hayat düstûru olmalıdır. Tâ ki her nîmeti ilâhî bir emanet şuuru içeri-

sinde değerlendirebilme hassasiyetine sahip olabilelim. Tâ ki mâlî ibadetlerimizde 

de gerekli edep ve erkâna riâyet edebilelim. 

Zira bütün ibâdetlerde olduğu gibi zekât ve sadaka ibâdetinde de zâhirî ve 

bâtınî usûl ve âdâba riâyet elzemdir. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden ezâ gelen sadakadan daha ha-
yırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hilim sahibidir. Ey îmân edenler! 
Başa kakmak ve incitmek sûretiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın…” 
(el-Bakara, 263-264) 

Dolayısıyla, riyâ ve ucup gibi kalbî marazlar neticesinde hayırları başa 

kakmak sûretiyle muhtâcı incitmek veya minnet altında bırakmak, yapılan hayırla-

rın ecrini imhâ etmek demektir. Güzel bir ev inşa edip de ardından onu yakmak ne 

kadar abesse, yapılan hayırları âdâbına uygun yapmayıp ecrini imhâ etmek de ay-

nıdır. Onun için nefsin hoyratlığını bertaraf ederek Cenâb-ı Hakk’ın rızasına 

muvâfık hareket etmek zarûrîdir.  

Yine bu cümleden olarak; bir mü’min, zekâtı ehline verebilmek için titiz 

bir gayret içinde bulunmalıdır. Zira Cenâb-ı Hak böyle kullarını medhederek:  
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“Onlar ki zekât vermek için faâliyet gösterirler.”  (el-Mü’minûn, 4) buyur-

maktadır. Bu da kalpteki ihlâs ve huşûun bir alâmetidir. 

Zekât ve sadakalarımızı ehline verebilmek, çok mühim bir mazhariyettir. 

Bunun için ciddî bir araştırma yapmak ve muhtaçları sîmâlarından tanımayı 
kalbî bir hassâsiyet hâline getirmek, Rabb’imizin en mühim emirlerindendir.5 

Yani kalp, şefkat ve merhamette o kadar incelik, zarâfet ve nezâket kesbetmeli ki, 

âdeta bir röntgen gibi, karşılaştığı muhtaçların ıztırâbını sîmâlarından okuyabilme-

lidir. 

Aslında zekât ve sadakayı, ona en lâyık kimselere verebilmek, onun hangi 

yollardan kazanıldığına da bağlıdır. Diğer bir ifâdeyle zekât, sadaka ve infakların 

sarf yerleri, kazancın helâliyet derecesini gösteren aynalar mesâbesindedir. 

Çünkü bu ibâdet, zâhiren mâlî olarak gerçekleşiyor görünse de, aslında o 

da mânevî bir mâhiyet ve rûhâniyet zemininde güzellik ve faziletini inkişâf ettir-

mekte ve kalbî kıvam ile makbul olmaktadır. Tıpkı hac ibâdeti gibi... 

Hac 

Bütün dünya mü’minleriyle tek yürek hâline gelinen hac ibâdeti de, giyilen 

bembeyaz ihramlarla bir nevî kefen iklîmine girmektir. Đbrahim -aleyhisselâm-’ın 

teslîmiyetinden hisse alabilmektir. Hac ve umre, Hakk’a teslîmiyet hâli ile rûhânî 

meziyet ve istîdatların tekâmül ettirilmesidir. 

Hac ibâdetinde, insanların hak ve hukûkuna dikkat etmemek, mâlâyânî ile 

meşgul olarak rûhâniyet ve feyzi dağıtacak davranışlarda bulunmak, bu ibâdetin 

ecrini zâyî etmektir. 

Bütün ibâdetler gibi hac ve umreler de kalbî hassâsiyetlerle îfâ edilmelidir. 

Öyle ki bu ibâdet, bembeyaz ihramlar içerisinde meleklerin letâfetinden hisse al-

ma gayretidir. Kadın-erkek mü’minler, tavaf, sa’y ve vakfe yaparken refesten, ya-

ni lâubâlî hâllerden korunmalı, devamlı ayaklarının ucuna bakarak fısk u fücûrdan 

ve münâkaşadan berî kalmalıdır.  

Yine ihramlı iken bir av avlanmamalı, avcıya av gösterilmemeli, bir ot, 

hatta kasıtlı olarak bir kıl bile koparılmamalıdır. Đhrâma girenler, belli bir vakit 

bâzı helâllerin bile yasaklanması vesîlesiyle, şüpheli ve haramlardan ne kadar 

uzak durmak gerektiğinin bir başka telkînini gönüllerinde hissederler. Orada Ya-

ratan’dan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, nezâket ve bilhassa gönül kırmama 

ve kırılmama hassâsiyetinin şuur ve idrâki içinde olurlar. Böylece kalpler incelir, 

nezâket ve zarâfette zirveleşir, Đslâm’ın güler yüzünü temsîl edecek kıvâma ulaşır. 

                                                 
5 Bkz. el-Bakara, 273. 
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Bunun için her hâlükârda ilâhî emir ve yasaklara riâyet şarttır. Bilhassa da 

hac ibadetinde. Çünkü mâlî ve bedenî bir ibâdet olan hac için gereken maddî meb-

lağ da helâlden kazanılmış olmalıdır.  

Hadîs-i şerîfte, haram parayla hacca giden kimse; «Lebbeyk» dediğinde 

kendisine; «Sana, ne lebbeyk ne de sa’deyk. Çünkü senin kazancın haram, azığın 

haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan günahkâr olarak dön! Hoşlan-

mayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı üzül!» şeklinde bir karşılık verileceği 

beyan buyrulur. (Heysemî, III, 209-210) 

Bu bakımdan hac yapacak kimselerin her şeyden önce bu mânevî itâba 

muhâtap olmaktan sakınmaları gerekir. Tâ ki, onun özüne ve rûhuna uygun bir 

hac nasîb olsun. 

Mevlânâ Hazretleri, gerek hac, gerek namaz, gerekse diğer ibadetleri 

rûhuna uygun bir şekilde edâ etmeye ışık tutacak bir bakış açısıyla, meselenin 

özünü, şu veciz cümleyle hulâsa eder: 

“Keçinin gölgesini kurban etme!” 

Çünkü işin özünü, aslını ve rûhunu unutup da gölgesiyle meşgul olmak, 

her hâliyle boş bir hamâkattir. Đbâdetleri rûhâniyetinden uzak, gâfilâne edâ edive-

rip geçmek ve onların kalbî cihetine nüfûz edememek, onlardan umulan fayda ve 

bereketin zâyi edilmesine sebep olur. Geriye sadece boş bir yorgunluk kalır.  

Bu sebeple mü’min, yaptığı ibâdetleri de ihsan kıvâmında, yani Allâh’ı gö-

rüyormuşçasına bir gönül hassâsiyetiyle, özenerek, en güzel kıvamda yapmaya 

gayret etmelidir. 

Unutmamalı ki, içinde yaşadığımız maddî âlem, fânîdir. Hakîkî hayat olan 

âhirete kıyasla dünya, bir gölgeler âlemi, hayal ve rüyâ diyârıdır. Dünya hayatında 

yaşanacak kullukta da sırf zâhirde kalmak, işin özüne nüfûz edememek, taklitten 

tahkîke intikal edememek, insanı menzil-i maksûda vâsıl olmaktan alıkoyar. 

Bu tıpkı, ceviz yemek isteyen birinin, kabuğu kırarak onun içini açmaya 

mecbur oluşuna benzer. Hakk’ın rızâsına ulaşmak için de, kulluğun sırf zâhiriyle 

yetinmemek, onun rûhuna da nüfûz edebilmek şarttır.  

Bütün ibâdetler, kalp ve beden âhengi içinde îfâ edilmesi hâlinde bir kıy-

met ifâde eder. Çünkü o zaman kalbe de işler, rûha da işler. Đnsanın bütün fiil ve 

davranışlarına da işler. Müthiş bir muâmelât güzelliği ve mükemmelliği meydana 

gelir... 

MUÂMELÂT  
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Muâmelât, Đslâm’ın en mühim esaslarından biridir. Fakat ne yazık ki, çok-

tan beri bütün Đslâm âleminde materyalist ve rasyonalist telâkkîlerin esiri olan in-

sanların menfî telkinleri neticesinde, yüce Đslâm dîninin muâmelât yönü, ekseri-

yetle ihmâl edilmiştir. Bu sebeple, Đslâm’ı doğru anlayıp hayatın her safhasına in-

tikal ettirebilmek için, evvelâ bu dînin “muâmelât”ına dâir kâidelerini öğrenmek, 

fevkalâde önem arz etmektedir.  

Zira Đslâm, muharref hristiyanlıktaki gibi sadece kulun kalbi ile Allah ara-

sına hapsedilmiş, hayatın diğer sahaları üzerinde tatbikâtı olmayan bir sistem de-

ğildir. O, hayatın bütününü kuşatan bir dünya görüşü ve davranış kâideleri 

manzûmesi tebliğ etmiştir. Toplumları oluşturan fertlerin şahsî ve gündelik haya-

tından âile hayatına, akrabâlık ve komşuluk münâsebetlerinden ticârî ve iktisâdî 

faâliyetlerine, tâlim, terbiye ve irşâd hizmetlerinden ictimâî huzur ve âsâyişi temin 

eden muâşeret kâidelerine kadar her sahada, insanların vazîfe, mes’ûliyet ve hak-

larını, bunların ihlâli durumunda tatbik edilmesi gereken cezâî müeyyideleri tan-

zim etmiştir. Hayatın hiçbir sahasını boş bırakmadan insanlar arası münâsebetleri, 

birtakım temel kâideler ışığında bütün teferruâtıyla düzenlemiştir. 

Bir müslüman, ferdî hayatını Đslâm çizgisinde yaşamak mecbûriyetinde ol-

duğu gibi, ictimâî hayatını, yani diğer insanlarla muâmelelerini de Allâh’ın emir-

lerine uygun tarzda düzenlemek zorundadır. Yani Đslâm’ı hayatının her safhasına 

hâkim kılmalıdır. Buna muvaffak olamayan bir kimse, sâlih bir mü’min kıvâmına 

ulaşamaz.  

Nitekim Peygamber Efendimiz � şöyle buyurmuşlardır: 

“Kötü muâmele sahibi olan kimse, cennete giremez.” (Tirmizî, Birr, 29/1946) 

Hazret-i Ömer � da şöyle der: 

“Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; 

–Konuştuğunda doğru söylüyor mu, 

–Kendisine bir şey emânet edildiği zaman emânete riâyet ediyor mu, 

–Dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.” (Bey-

hakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 288; Şuab, IV, 230, 326) 

Yani mü’minin mânevî seviyesi, ferdî hayatı ile birlikte ictimâî muâmele-

lerinin de düzgün olmasıyla kemâle ermektedir. 

Muâmelât denildiğinde, âile-akrabâ ve komşulukta, ictimâî ve iktisâdî sa-

hada, velhâsıl hayatın her safhasındaki beşerî münâsebetlerde adâlet, kul hakkına 

riâyet, affedicilik, yardımlaşmak, kısacası mükemmel bir sûrette edepli olmak gibi 

esaslar akla gelir. 
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Şimdi bunların bir kısmı üzerinde kısaca duralım: 

Âile hayatı 

Đnsan, fıtratı îcâbı bir âile kurmaya ve o âile içinde yaşamaya muhtaçtır. 

Lâkin âile yuvasının huzur ve saâdeti için de, âile fertlerinin, üzerlerine düşen hak 

ve vazifeleri bilmeleri ve bunlara uymaları zarûrîdir. 

Baba, hanımını ve çocuklarını en güzel şekilde terbiye edip ihtiyaçlarını 

helâlinden temin ederek onları iki cihan saâdetine hazırlamalıdır. Evlâtlarına mal-

mülk mîrasından ziyâde, sağlam bir karakter ve şahsiyet mîrâsı bırakmalıdır. 

Anne, efendisine karşı vazifelerinde hassas davranmalı, evine ve çocukla-

rına sahip çıkmalıdır. “Yuvayı kuran dişi kuştur.” darb-ı meselince, kanaatkâr 

davranarak israftan kaçınmalı ve her hususta büyük bir dirâyetle hareket etmelidir. 

Yuvasının muallimi olmalı, ilâhî bir emânet olan yavrularına Đslâm’ın nezâket ve 

zarâfetini telkin etmelidir. 

Anne-baba, çocuklarına karşı adâletli davranmalı, bizzat örnek olarak gü-

zel bir terbiye vermelidir. Kusursuz bir evlât yetiştirmenin, kusursuz bir anne-

baba olmaya bağlı olduğunu unutmamalıdır. 

Âilede çocuklar, Kur’ân’ın bereket ve feyiz dolu ikliminden, bilhassa 

peygamber kıssalarından ve bu kıssalardaki ilâhî mesajlardan haberdâr olarak ye-

tişmelidir. Anne-babaları onlara, her şeyden evvel zarûrî olan dînî bilgileri öğret-

melidirler. Daha sonra da tercih edecekleri meslekle alâkalı Đslâmî hükümleri öğ-

renmelerine yardımcı olmalıdırlar. 

Yine çocuklar, anne babalarına karşı son derece hürmet ve muhabbet his-

leriyle dolu olmalı, onlara itaat ederek hizmetlerine koşmalıdırlar. 

Şüphesiz ki âile fertlerinin ebedî saâdeti kazanmaları için gayret göster-

mek, en mühim mes’ûliyettir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey îmân edenler! Kendinizi ve çoluk-çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve 
taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz!..” (et-Tahrîm, 6) 

Dolayısıyla dünyada nefsâniyet ateşlerinden korunmalıyız ki, âhirette ce-

hennem ateşine sürüklenmeyelim. 

Âile içindeki dînî ve uhrevî mes’ûliyetlerden sonra dünyevî mes’ûliyetler 

gelir. Peygamber Efendimiz � bir hadîs-i şerîflerinde şu îkazda bulunmuşlardır: 

“Ki şinin, geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmâl etmesi, 

ona günah olarak yeter.” (Müslim, Zekât, 40; Ebû Dâvûd, Zekât, 45) 
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Allah Rasûlü � Efendimiz de, âilesinin rızkını temin için lüzûmu kadar 

çalışmış, bu yolda gösterilen gayretlerin, ibâdet ve infak yerine geçtiğini beyân 

etmiştir. 

Âilede huzur ve saâdet için, evin reisi, hanımından habersiz uzun yolcu-

luklara çıkmamalıdır. Yine eve, habersiz ve kim olduğunu bilmediği yabancı 

misâfirler getirmemelidir. Hanımından, meşrû ölçülerin dışında nâmahremlerin 

karşısına çıkmasını ve onlara hizmet etmesini istememelidir. Âilesini mümkün 

mertebe karışık ortamlardan uzak tutmalıdır. 

Âile içinde hanımın takvâ ve istikâmeti de; kocasını, çocuklarını, akrabâla-

rını ve hattâ komşularını hayır ve hasenâta teşvik edecek mâhiyette olmalıdır. 

Sâliha bir hanım, etrafına saâdet saçan, cennet kokulu bir çiçektir. Fahr-i Kâinât 

Efendimiz ne güzel buyurur: 

“Sâliha kadın, kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindirir, kocasının meş-

rû isteklerini yerine getirir ve onun olmadığı yerde hem malını, hem de nâmusunu 

muhâfaza eder.” (Đbn-i Mâce, Nikâh, 5) 

Allah Rasûlü � kocalarının haklarına güzelce riâyet eden kadınlara şu 

müjdeyi vermiştir: 

“Kocası kendisinden memnun olduğu hâlde ölen kadın cennete girer.” (Tir-

mizî, Radâ‘, 10/1161; Đbn-i Mâce, Nikâh, 4) 

Akıllı bir hanım, beyinin ahlâkını, alışkanlıklarını ve kendisinden bekledi-

ği davranışları kısa zamanda kavrar. Evinin ve kendisinin temiz ve düzenli olma-

sına dikkat eder. Beyini devamlı güler yüzle karşılar. Sabah giderken duâlarla 

uğurlar. “Kazancın az da olsa helâlinden olsun, helâl olarak ne getirirsen ben râzı-

yım!” diye îkazda bulunur. Yemeğini zamanında hazırlar. Kocasının sevip hoş-

landığı şeyleri yapmaya gayret eder. Kanaatkâr ve tutumlu olur. 

Mü’minler, nefse ve şeytana fırsat vermeden huzurlu âile yuvalarını ayakta 

tutmaya çalışmalıdırlar. Âile fertlerinin haklarını güzelce îfâ etme gayreti içinde 

olmalıdırlar. Bu haklar îfâ edilmediğinde, kıyâmette acıklı bir azâba dûçâr oluna-

cağı muhakkaktır. O günkü hesâbın şiddetinden, herkes birbirinden kaçmak ister, 

ancak nâfile!.. 

Cenâb-ı Hak şöyle îkaz buyurur: 

“Kıyâmet günü ki şi kardeşinden, annesinden, babasından, hanım ve 
çocuklarından kaçar. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi var-
dır.”  (Abese, 34-37) 

O gün insanlar yakınlarından, hak talebinde bulunmasınlar diye kaçmak is-

teyeceklerdir. Dünyada Allah Teâlâ’nın rızâsı istikâmetinde yaşayanların yüzleri 
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sevinçten parlarken, vazifelerini ihmâl edenlerin yüzleri de korku, hüzün ve piş-

manlıktan simsiyah kesilecektir. 

Velhâsıl huzurlu bir âile yuvası için, âile fertlerinin birbirlerine karşı mu-

habbet, fedâkârlık, şefkat ve merhamet hislerini önde tutmaları îcâb eder. Ev ha-

yatında akıllarını hislerinin önünde tutan kişiler, kuru bir beraberlikten başka bir 

şey elde edemezler. Böylelerinin evleri “âile yuvası” olmaktan çıkıp sırf duvarlar-

la ihâta edilen, menfaat beraberliğine dayalı bir “mesken” hâline gelir.  

Dolayısıyla o meskeni, bir cennet köşkü hâline getirmek, bütün aile fertle-

rinin ortak vazifesi olmalıdır. Elbette ki bu da, cennete yakışır muâmelat ölçüleri 

içerisinde gerçekleşir. Bu gerçekleştiğinde de âilede öyle bir ulvî huzur teşekkül 

eder ki, o, insanın bütün çevresine aynı şekilde yansır. Gerek dostlar arasındaki 

münâsebetlerde, gerek akrabâlar arasındaki münâsebetlerde bambaşka bir huzur, 

saâdet ve güzellik yaşanmaya başlar.  

Akrabâlık münâsebetleri 

Kişinin akrabâ ve yakınlarıyla alâkasını devâm ettirmesi, onları koruyup 

gözetmesi, yani sıla-i rahimde bulunması, dînimizin çok ehemmiyet verdiği esas-

lardan biridir. Zira Cenâb-ı Hak, akrabâları birbirlerine mîrasçı kılmış, birtakım 

haklar ve vazifelerle aralarındaki bağları kuvvetlendirmiştir.  

Akrabâ çevresi, insanı maddî ve mânevî kötülüklerden muhafaza ettiği gibi 

muhtelif hayır ve sâlih amellerin işlenmesinde de yardımcı olur. Dolayısıyla müs-

lüman, dînî ve dünyevî hususlarda yakınlarına faydalı olmak ve hayırlı işlerde on-

lardan istifâde edebilmek için akrabâlık bağlarını muhâfaza etmeli ve “sıla-i ra-

him” vazifesini hiçbir zaman ihmâl etmemelidir. 

Akrabâlarla münâsebetler, merhamet ve şefkat temelleri üzerinde binâ 

edilmelidir. Şu hadîs-i şerîf bu hususta mühim bir ölçü tâlim etmektedir: 

“Akrabâsının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözet-

miş sayılmaz. Akrabâyı koruyup gözeten kişi, kendisiyle alâkayı kestikleri zaman 

bile, onlara iyilik etmeye devam edendir.” (Buhârî, Edeb, 15; Ebû Dâvûd, Zekât, 45; Tirmizî, Birr, 

10) 

Bunun aksine, akrabâlarıyla bağını keserek onlarla ilgilenmeyen kişiler 

için de hadîs-i şerîflerde pek çok îkaz ve tehditler vârid olmuştur: 

“Âhirette cezâsını ayrıca vermekle beraber, dünyada Allah Teâlâ’nın ça-

bucak cezâlandırmasını en fazla hak eden günahlar, zulmetmek ve akrabâyı ihmâl 

etmektir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 43; Tirmizî, Kıyâme, 57) 

“Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allâh’a arz olunur. Fakat ak-

rabâsıyla alâkasını kesen kimsenin amelleri kabul edilmez.” (Ahmed, II, 484) 
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“Akrabâsıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.” (Buhârî, Edeb, 11; Müslim, Birr, 

18, 19) 

Yine akrabâya yapılan infâkın, hem sadaka hem de akrabâyı koruyup gö-

zetme sevâbı olduğunu bildiren Efendimiz � iyilikte bulunmada tâkip edilmesi 

gereken sırayı şöyle beyân etmiştir: 

“Harcamaya kendinden başla. Artanı çoluk-çocuğuna sarf et. Âilenden bir 

şey artarsa, bunu da yakınlarına harca. Bunlardan arta kalanı da, önündeki, sa-

ğındaki, solundaki (muhtaçlara) ver!” (Müslim, Zekât 41; Nesâî, Zekât 60, Büyû 84) 

Hadîs-i şerîfte beyan edilen, kendinden çevreye doğru yayılması gereken 

harcama tâlimatı, merhale merhale üzerimizdeki hakları da ifâde etmektedir. Çün-

kü insan hayatın alışkanlıkları arasında üzerindeki pek çok hakkın farkına bile va-

ramamaktadır. Đçlerinde de bilhassa komşuluk hakkı, neredeyse bugünün dünya-

sında sıfırlanmış bir vaziyete düşmüştür. 

Komşuluk hakkı 

Cenâb-ı Hak, komşuluk hukûkuna riâyeti ısrarla emretmiştir. Zira insan, 

akrabâlarından çok, komşularıyla beraberdir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“…Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kim-
selere ihsân ile muâmele edin, iyi davranın…” (en-Nisâ, 36) 

Âyette bahsedilen “yakın kom şuya iyilik etmek” , evi yakın olan veya 

hem yakın komşu, hem akrabâ, hem de din kardeşi olan kimselere güzel muâme-

lede bulunmak, yardım etmek ve hatâlarına karşı sabırla tahammül göstererek on-

ları affetmektir. 

Uzak komşuya iyilik etmek ise, evi uzak olan veya akrabâlık bağı bulun-

mayan yahut müslüman olmayan kimselere el uzatmak ve gönlümüzü açmaktır. 

Peygamber Efendimiz � üzerimizdeki hakları itibârıyla komşuları üçe 

ayırmıştır: 

1. Sadece bir hakkı olan komşular: Gayr-i müslimler. Bunların sadece 

komşuluk hakkı vardır. 

2. Đki hakkı olan komşular: Müslümanlar. Bunların hem komşuluk, hem de 

din kardeşliği hakkı vardır. 

3. Üç hakkı olan komşular: Akrabâ olan müslümanlar. Bunların da hem 

komşuluk, hem din kardeşliği, hem de akrabâlık hakkı vardır.6 

                                                 
6 Bkz. Đbn-i Hacer, Fethü’l-Bârî, Dâru’l-Fikr, Fuat Abdülbâkî neşri, ts., X, 456; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 146. 
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Đslâm, insânî muâmeleleri yakından uzağa doğru tanzim etmiştir. Bu se-

beple daha yakın olanın daha fazla hakkı vardır ki, insan tabiatının îcâbı da bu-

dur.7 

Bütün insanların güzel komşularla yaşamak istediğini düşünerek evvelâ 

kendimiz güzel bir komşu olmalı, daha sonra da sâlih komşular arasında oturmaya 

gayret etmeliyiz. Zira müslümanı dünyada bahtiyar eden şeylerden biri de sâlih 

komşudur.8 Bu sebepledir ki Fahr-i Kâinât Efendimiz �: 

“Devamlı ikâmet ettiğiniz yerde kötü komşudan Allâh’a sığınınız! Göçebe 

olduğunuz yerdeki komşu nasıl olsa bir müddet sonra sizden ayrılır.” buyurmuş-

tur. (Nesâî, Đstiâze, 44)  

Bu hususta meşhur olan; “Ev alma komşu al!” sözü, hayırlı komşular ara-

sında yaşamanın, mânevî hayatımız açısından da ne kadar ehemmiyetli olduğunu 

açıkça göstermektedir.  

Bunlarla birlikte, komşuların ufak tefek hatâ ve sıkıntılarına da katlanmak 

gerekir. Zira Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği kişilerden biri de, komşusunun eziyetlerine 

Allah rızâsı için katlanan kimsedir.9  

Peygamber Efendimiz � komşu hakları husûsunda şöyle buyurmuştur: 

“Cebrâîl bana, dâimâ komşu hakkını tavsiye ederdi. Öyle ki ben, komşula-

rı birbirine mîrasçı kılacak zannetmiştim!” (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140) 

“…Komşuna ihsanda bulun ki (kâmil bir) mü’min olasın...” (Tirmizî, Zühd, 

2/2305; Đbn-i Mâce, Zühd, 24) 

Ebû Zer � şöyle der: 

“Dostum Rasûlullah � bana şöyle vasiyet etti: 

«Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden 

geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde ikrâm et!»” (Müslim, Birr, 143) 

Hadîs-i şerîf muktezâsınca komşu hakkını îfâya, yokluk dahî mâzeret de-

ğildir. Đmkânı dar olan kişi de gücü nisbetinde komşusunu kollamak durumunda-

dır. Zira Rasûlullah � Efendimiz’den şöyle bir ihtar vârid olmuştur: 

“Komşusu açken tok yatan, mü’min değildir.” (Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167) 

Sahâbe-i kirâmın bu hadîs-i şerîfe ittibâ ederek yaşadıkları komşuluk 

hukûkundan bir misâli Đbn-i Ömer � şöyle anlatır: 
                                                 
7 Bkz. Buhârî, Şüf’a 3, Hibe 16, Edeb 32. 
8 Bkz. Ahmed, III, 407. 
9 Bkz. Ahmed, V, 176. 
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“Yedi ev vardı, hepsi de yoksuldu. Birisi bu evlerden birine bir koyun kel-

lesi gönderdi. Ev sahibi, komşusunun daha muhtaç olduğunu düşünerek kelleyi 

diğer komşuya gönderdi. Đkinci komşu da aynı düşünceyle kelleyi üçüncü komşu-

ya gönderdi. Bu şekilde kelle yedi ev arasında dolaştıktan sonra tekrar ilk hediye 

edildiği eve gönderildi.” (Hâkim, II, 526) 

Bu, fazîletler medeniyetini oluşturan ne kadar hassas, derin ve mânâlı bir 

Đslâm ahlâkıdır! Mühim olan, işte o diğergâmlık ve ahlâk ölçüleri içerisinde ola-

bilmek… 

Đslâm’ın güleryüzünü temsil eden bu ve benzeri güzellikler o kadar mü-

himdir ki, aksi durumlara karşı hayli ikaz ve tehditler vârid olmuştur. Çünkü en 

küçük bir menfî davranış bile, Đslâm’ın özüne sıçratılan bir lekedir. Hele komşula-

ra huzursuzluk vermek gibi bir gaflet, büyük bir îman zaafıdır. Çünkü Đslâm 

ahlâkı itibârıyla komşular, öncelikle birbirlerinin şerrinden emîn olmalıdırlar.  

Nitekim bir gün Peygamber Efendimiz �: 

“–Vallâhi îmân etmiş olmaz. Vallâhi îmân etmiş olmaz. Vallâhi îmân etmiş 

olmaz!” buyurmuşlardı.  

Sahâbîler: 

“–Kim îmân etmiş olmaz, yâ Rasûlâllah?” diye sordular.  

Efendimiz �: 

“–Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse!” bu-

yurdular. (Buhârî, Edeb, 29; Müslim, Îmân, 73; Tirmizî, Kıyâmet, 60) 

Yine Peygamber Efendimiz � komşu haklarını şöyle açıklamışlardır: 

“Bir ki şi, ehline ve malına gelecek kötülükten korktuğu için kapısını kom-

şusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa, o komşu, gerçek mü’min değildir. Aynı 

şekilde şerrinden emîn olunmayan komşu da gerçek mü’min değildir. 

Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musun? Senden yardım dilediğinde 

yardım etmen, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını görmen, 

hastalandığında ziyâret etmen, bir hayra kavuştuğunda tebrik etmen, musîbete uğ-

radığında tâziyede bulunman, öldüğünde cenâzesine katılman, izni olmadıkça 

binânı onun binâsından daha yüksek yapıp rüzgârına mânî olmaman, çorbandan 

az da olsa ona da göndermek sûretiyle tencerenin kokusuyla onu rahatsız etme-

mendir. Bir meyve satın aldığında ona da hediye et, eğer bunu yapamazsan mey-

veyi evine (komşuna göstermeden) gizlice getir. Onu çocuğun da dışarı götürüp, 

komşunun çocuğunu özendirmesin.” (Beyhakî, Şuab, VII, 83; Kurtubî, V, 120-123) 



 47 

Hadîs-i şerîfteki tembihler, mü’minlere, hayatın gerçeklerine göre nasıl 

yaşayacaklarının düsturlarını ve ölçülerini vermektedir. Çünkü çevreye ve içtimâî 

gerçeklere umursamaz ve âmâ davranmak, mü’minler için mümkün değildir.  

Hiç kimse tamamen münferit bir hayat yaşayamaz. Herkes bir cemiyet ile 

az veya çok, bir şekilde münâsebet kurmaya muhtaçtır. Bu sebeple de herkes, 

içinde bulunduğu ortamı menfî ve müsbet bütün yönleriyle dikkate alarak sosyal 

ve ictimâî hayatını düzenlemek mecbûriyetindedir. 

Sosyal ve ictimâî hayat  

Cenâb-ı Hak, kullarının toplum içinde yaşamasını irâde buyurmuş ve 

onları birbirlerine muhtaç bir vaziyette yaratmıştır. Namazları cemaatle kılmayı, 

fakirlere zekât vermeyi ve imkân bulanların, bütün Đslâm âleminin bir nevî yıllık 

kongresi mâhiyetinde olan hacca giderek farklı milletlerden din kardeşleriyle 

tanışıp kaynaşmalarını ve böylece ictimâîleşmelerini telkin etmiştir.  

Bütün bunlar, insanların Allâh’a kullukta yardımlaşmaları ve birbirlerini 

teşvik etmeleri içindir. Bu sebeple Cenâb-ı Hak ictimâî hizmetlere büyük ecirler 

lutfetmiştir. 

Nitekim Allah Rasûlü � ashâbına: 

“−Bugün kim bir cenâze namazına iştirâk etti?”  

“–Bugün kim bir yoksulu doyurdu?” 

“–Bugün bir hasta ziyâretinde bulunan var mı?” diye sorar ve: 

“–Kim bu sâlih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer.” 

buyururdu. (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 12) 

Peygamber Efendimiz � bu sualleriyle bir mü’minin sırf ferdî muhtevâda 

kalmayıp ictimâîleşmesinin, yani bencillikten sıyrılıp diğergâm ve cömert bir 

gönle sahip olmasının zarûretini ifâde etmişlerdir.  

Nitekim bir hadîs-i şerîflerinde de:  

“Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir.”  buyurmuş-

lardır. (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, II, 131/907; Beyhakî, Şuab, VII, 361) 

Peygamber Efendimiz � ictimâî ibâdetlerde de ümmetine bizzat en güzel 

örnek olmuştur. Bunun bir misâli şöyledir: 

Rasûlullah � Efendimiz’e hizmet eden yahudî bir çocuk vardı. Bir gün 

hastalandı. Efendimiz onu ziyârete gitti. Yahudî çocuk ve babası, bu nezâket ve 

alâkaya hayran oldu. Efendimiz, yahudî çocuğa: 
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“–Müslüman ol!” buyurdu.  

Çocuk, yanında duran babasına, izin ister gibi baktı. Babası da yıllardır 

güzellik ve iyilikten başka bir şeyini görmediği Allah Rasûlü’nü kastederek: 

“−Oğlum, Ebu’l-Kâsım’a itaat et!” dedi. Bunun üzerine çocuk, müslüman 

oldu.  

Rasûlullah � hastanın yanından çıkarken: 

“−Onu ateşten kurtaran Allâh’a hamdolsun.” diyerek duyduğu nihâyetsiz 

sevinci ifâde buyurdu. (Buhârî, Cenâiz, 80) 

Çocuk bir müddet sonra vefât etti. Yahûdiler ona sahip çıkmak isteyince 

Rasûlullâh �: 

“−Biz ona sizden daha yakınız” buyurdu. Daha sonra Nebî � onu yıkadı, 

kefenledi, kokuladı ve namazını kıldırdı. (Abdürrazzâk, Musannef, VI, 34-35) 

Hazret-i Peygamber � Efendimiz’in hasta ziyaretindeki edebi de çok ince 

idi. Hastanın yanında ümitvar konuşmak ve güzel şeyler söyleyerek ona moral 

vermek gerektiğine dikkat çekerek şöyle buyurmuşlardır: 

“Bir hastanın yanına girdiğiniz zaman onun eceli hakkında (rahatlatıcı ve 

ferahlatıcı) güzel şeyler söyleyin. Bu sözler hastanın başına gelmesi mukadder 

olan bir şeyi geri çevirmez, fakat onun gönlünü hoş eder.” (Tirmizî, Tıb, 35/2087) 

Yine Efendimiz � diğer bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır: 

“Hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman güzel sözler söyleyiniz. 

Zira melekler sizin duâlarınıza «âmin» derler.” (Müslim, Cenâiz, 6) 

Hadîs-i şerîften de anlaşılacağı üzere Đslâm, insanı dâimâ diğergâmlığa, 

yani başkalarını da düşünmeye sevk eder. Kişinin şahsî kurtuluşunun, başkalarının 

da kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiğini telkîn eder.  

Đslâm toplumunda fertler birbirinden maddî ve mânevî bakımdan mesul-

dür. Mü’min, mü’mine zimmetlidir. Toplum bünyesi, böylesine yüce bir 

mes’ûliyet ve merhamet ağı ile örülmüştür.  

Îmânın en büyük meyvesi olan merhamet de, elde var olanı, mahrumlarla 

paylaşmayı, onların mahrûmiyetini telâfî etmeye çalışmayı gerektirir.  

Nitekim Đslâm’ın bu güzelliklerinin kâmil mânâda yaşandığı Halîfe Ömer 

bin Abdülaziz zamanında, toplumdaki bu merhamet ağının hassâsiyet, derinlik ve 
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sağlamlığı sebebiyle, zenginler zekât verecek fakir bulamaz hâle gelmişlerdir. Bu-

nun üzerine Halife de bu paralarla pek çok köle alıp âzâd etmiştir.10 

Müslümanın, din kardeşine tebessüm etmesi, selâm vermesi, yoldaki taşı 

kaldırması, yabancıya yol göstermesi, yükünü taşıyamayana yardım etmesi, bil-

meyene öğretmesi, helâlinden rızık kazanarak âilesini geçindirmesi, mâtemlerin 

civârında bulunup kalbi kırıkları tesellî etmesi, infakta bulunması ve emsâli bütün 

hayırlar, mü’min için kıymetli birer ictimâî ibâdet ve hizmettir.  

Lutuf ve rahmetinin büyüklüğü sebebiyledir ki Cenâb-ı Hak, kullarına ha-

yır yollarını kolaylaştırmış ve bu hizmetlerin karşılığında büyük mükâfatlar vaad 

etmiştir. Bu itibarla kâmil mü’minler, cennete girinceye kadar hiçbir hayra doy-

mazlar. 

Ecdâdımız Osmanlı da, ictimâî hizmetlerin ehemmiyetini çok iyi idrâk et-

miştir. Bu sebeple de şahsî ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdikleri gayret ve 

himmetten daha fazlasını, halkın istifâde edeceği eserleri inşâ etmek için göster-

mişlerdir. 26 bin küsur vakıf kurarak insanlara yapılan müstesnâ hizmetlerin yanı-

sıra, nebâtâta ve dağlardaki vahşi hayvanlara bile şefkat ve merhamet elini uzat-

mışlardır. Gereksiz yere yaş bir ağaç dalının koparılması yasaklanmış, bir karın-

cayı bile öldürmekten sakındıran gönül terbiyesi verilmiş, böylece dağın-taşın, 

kurdun-kuşun bile huzur içinde yaşadığı bir toplum meydana getirilmiştir.  

Ne yüce bir gönül hassâsiyetidir ki, köle ve câriyelerin kırdıkları eşyalar 

sebebiyle azarlanıp incitilmemesi için, insan haysiyetini koruyan, kalpleri ihyâ 

eden vakıflar kurulmuştur. Ne muazzam bir ufuktur ki, Şam’ın tatlı suyunu Hare-

meyn’deki hacılara götürmek için vakıflar kurulmuştur. Günümüzün menfaatpe-

rest ve bencil zihniyetlerinin kat’iyyen kavrayamayacağı, daha nice nezâket ve 

zarâfet timsâli davranış güzellikleriyle bir fazîletler medeniyeti meydana getiril-

miştir.  

Velhâsıl, kâmil bir îmânın ilk meyvesi, Yaratan’dan ötürü yaratılanlara 

gösterilen şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin en güzel tezâhürü de 

mahlûkâta hizmettir. Bu sebeple ictimâî hizmetler, Allâh’ın mahlûkâtına şefkat ve 

merhamet esâsı üzerine binâ edilmiştir. Bu esaslara binâen halka yapılan bütün 

hizmetler, umûmî mânâsıyla Hakk’a ibâdet mâhiyetindedir. Onun içindir ki Đslâm, 

ticârî ve iktisâdî hayatı da hizmet ve diğergâmlık temelleri üzerinde inşâ etmiştir. 

Ticârî ve iktisâdî hayat 

Đslâm’da mülk, Allâh’ındır. Haksız menfaat, fâiz, istismar, karaborsa, 

gabn-i fâhiş (kandırmak sûretiyle değerinin çok üstünde satış yapmak) ve toplu-

mun zararına olan satışlar yasaktır.  
                                                 
10 Bkz. Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, Fıkhu’s-sîre, s. 434. 
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Peygamber Efendimiz Medîne’ye hicret edince, vatandaşlık esaslarını ve 

hukûkunu tâyin ve tespit ettikten hemen sonra, Medîne çarşısını tanzim etmiştir.  

Nitekim Rasûlullah � buğday satan bir adama rastlamış ve ona: 

“–(Malını) nasıl satıyorsun?” diye sormuştu. Adam da kendince anlatır-

ken o esnâda Rasûlullah � Efendimiz’e: 

“–Elini onun (buğdayın) içine daldır!” diye vahyedildi. 

Allah Rasûlü � de elini daldırdı ve buğdayın ıslak olduğunu gördü. Bunun 

üzerine: 

“–( Đnsanların görmesi için ıslak olanı üst tarafına koysaydın ya!) Aldatan 

bizden değildir.”  buyurdu. (Ebû Dâvûd, Büyû, 50/3452; Ahmed, II, 242; Müslim, Îmân, 164) 

Yine, Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

“En temiz kazanç, şu vasıflara sahip olan ticâret erbâbının kazancıdır: 

–Konuştuklarında yalan söylemezler, 

–Kendilerine îtimâd edildiğinde ihânet etmezler, 

–Söz verdiklerinde sözlerinden dönmezler, 

–Bir şey satın alırken o malı yermezler, 

–Bir şey satarken onu aşırı bir şekilde övmezler, 

–Borçları olduğunda geciktirmezler ve 

–Alacakları olduğunda, zor durumda olan borçluyu sıkıştırmazlar.” (Beyhakî, 

Şuab, IV, 221)  

Sahâbeden Cerîr bin Abdullah  � bir at satın almak istemişti. Beğendiği 

bir at için satıcı beş yüz dirhem fiyat teklif etti. Cerîr � bu ata altı yüz dirhem ve-

rebileceğini, hatta sekiz yüz dirheme kadar fiyatı yükseltebileceğini ifâde etti. 

Çünkü atın değeri yüksek olup, satıcı bunun farkında değildi. Kendisine: 

“–Atı, beş yüz dirheme alman mümkün iken, niçin sekiz yüz dirheme ka-

dar fiyatı yükselttin?” diye soruldu. Cerîr � şu muhteşem cevabı verdi: 

“–Biz alışverişte hile yapmayacağımız husûsunda Allâh’ın Rasûlü’ne 
söz verdik.”11 

                                                 
11 Đbn-i Hazm, el-Muhallâ, Mısır 1389, IX, s. 454 vd. 
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Görüldüğü üzere Đslâm iktisâdî sistemi, ticâretin temelini doğruluk ve dü-

rüstlük ile fert ve cemiyete hizmet anlayışı üzerine kurmuştur. Gerçekten de Đslâm 

iktisâdı, insanın problemini çözmekle işe başlar. Paylaşmak ve bilhassa ihtiyaç 

sahiplerine faydalı olmak şarttır, farzdır. 

Gerek kapitalist, gerekse sosyalist sistemlerin yapısında ise kalbî meziyet-

lere, vicdânî fazîletlere yer yoktur. Birinde mülk toplumundur, birinde ferdindir. 

Her ikisinde de çıkarcı ve sömürücü bir zihniyet hâkimdir. Fertler, bir çarkın dişli-

si olarak telâkkî edilir. 

Đslâm ise, her meselede olduğu gibi servet karşısında da kulu, Allâh’a karşı 

mesul addeder. Zira Allah Teâlâ, her şeyi insana emânet olarak vermiştir. Âyet-i 

kerîmede: 

“Nihâyet o gün (dünyada faydalandığınız) nîmetlerden muhakkak he-
saba çekileceksiniz!..” (et-Tekâsür, 8) buyrulmaktadır. 

Đşte servet, bu hesap ve mes’ûliyet ölçüleri içerisinde elde edilmelidir. 

Hiçbir yanlış adımın, doğru bir mâzeret ve niyeti olamaz. Hele; “Ben ileride daha 

çok hayır yapmak için kazanıyorum.” diyerek haram-helâl ölçülerini çiğnemek, en 

hayırsız bir yöneliştir, nefsin aldatmacasıdır. Çünkü Đslâm; “ Đstediğin gibi kazan, 

istediğin gibi harca!”  şeklinde bir anlayışı aslâ kabûl etmez. Kapitalizmin temeli-

ni teşkil eden; “Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin!” mantığını da Đslâm, kesin 

olarak reddeder. 

Mü’min, paranın mahkûmu değil, hâkimi olmalıdır. Bu da Hâkimler 

Hâkimi’nin emrine uymakla olur. Tembelliğe kaçmayan bir kanaatle olur. Yani is-

raf ekonomisine yönelik ticaretten de sakınarak olur. Çünkü israf, konfor ve lük-

sün artması, fertleri de toplumu da perişan etmektedir.  

Topluma bir bakın: Niceleri maddî bakımdan alabildiğine imkânlar elde 

etmiş, fakat hâlâ huzursuz. Kimisi cinnet geçiriyor. Eskiye nazaran zenginlik ve 

refah seviyesi hayli arttı, ancak buhranlar, ihtiraslar ve taşkınlıklar daha da fazla-

laştı. Âile hayatları târumâr oldu. Boşanmalar arttı. Yavrular perişan. Bir nesil, âi-

le sıcaklığından mahrum kaldığından, saâdeti sokaklarda arar hâle geldi ve sokak-

ların insafına itildi. Yani haram-helâl tanımayan, bencil, kapitalist sistem, toplu-

mumuza huzur getiremedi. 

Bu sebeple, insanların maddeye râm olduğu günümüzde, mü’minlerin her 

zamankinden daha ziyade yüksek bir ahlâkî yapıya sahip olması, Allah korkusuyla 

hareket etmesi, bir gün ilâhî mahkemede hesap vereceği şuuruyla kul hakkına son 

derece riâyet etmesi ve mes’ûliyet hissi içinde bulunması zarûrîdir.  

Zira Đslâm, gerek ferdî gerekse ictimâî bakımdan hak ve adâlet ölçülerini 

çok yüksek hassâsiyetler etrafında tanzim etmiştir. 
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Hak ve adâlet 

Adâlet, Đslâm’da o kadar ehemmiyetlidir ki, her hususta ona riâyet emre-

dilmiştir. Đnsanlar adâleti hâkim kıldıklarında, Allâh’ın râzı olduğu huzurlu ve 

rûhânî bir kulluk hayâtı yaşarlar. Adâlet ortadan kalktığında ise, dünya üzerinde 

hak, hukuk, insaf ve dengeden bahsetmek mümkün olmaz. 

Adâlet, devletleri ayakta tutan temel direktir. Öyle ki; “Küfr ile pâyidâr 

olunur, fakat zulm ile olunmaz!” sözü, bir darb-ı mesel hâline gelmiştir. Bütün 

idârenin adâlet ile kâim olduğunu ifâde sadedinde de; “Adâlet mülkün temelidir.” 

denilmiştir. 

Cenâb-ı Hak, peygamberlerini de, insanları Allah’tan uzaklaştıran, menfaat 

ve haksızlık üzerine kurulu zulüm düzenlerine son vermek ve yeryüzünde hakkı 

ve adâleti hâkim kılmak için göndermiştir. 

Âyet-i kerîmelerde buyrulur: 

“Allah Teâlâ, adâleti, ihsânı, akrabâya yardım etmeyi kesinlikle em-
reder; çirkin i şleri, fenâlık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye 
size öğüt verir.” (en-Nahl, 90) 

“Allah size, mutlaka emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar 
güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.”  (en-Nisâ, 

58) 

Mü’min, sadece hüküm verirken değil, ölçüp tartarken, şâhitlik yaparken, 

hâsılı her zaman ve her hususta âdil olmalıdır. Öfkeliyken de sâkinken de adâlet-

ten ayrılmamalıdır.12  

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“Ey îmân edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, anne ba-
banız ve akrabânız aleyhinde bile olsa Allah için şâhitlik eden kimseler olun. 
(Haklarında şâhitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara 
(sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adâletten sapmayın...”  (en-Nisâ, 135) 

Bir adam Rasûlullah � Efendimiz’in önüne oturdu ve şöyle dedi: 

“–Ey Allâh’ın Rasûlü! Benim kölelerim var. Durmadan bana yalan söylü-

yor, ihânet ve isyân ediyorlar. Ben de onları azarlıyor ve dövüyorum. Onlar yü-

zünden benim durumum ne olacak?” 

Allah Rasûlü � şöyle buyurdu: 

                                                 
12 Bkz. Heysemî, I, 90. 
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“–Onların sana karşı yaptıkları hıyânet, isyan ve yalanlar ile senin onlara 

verdiğin cezâ hesaplanacak. Eğer senin verdiğin cezâ, onların suçuna eşit olursa 

senin lehine ya da aleyhine bir şey yoktur. Eğer senin verdiğin cezâ, onların su-

çundan az ise, bu lehine fazîlet olacaktır. Eğer verdiğin cezâ, onların suçunu 

aşarsa o fazlalığı ödemek zorunda kalacaksın ki, bu senden kısas yoluyla alına-

caktır.”  

Adam bir kenara çekilerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bunun üzeri-

ne Rasûlullah � şöyle buyurdu: 

“–Allah Teâlâ’nın; «Biz, kıyâmet günü için adâlet terâzileri kurarız. 
Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi 
kadar dahî olsa, onu (adâlet terâzisine) getiririz. Hesap gören olarak Biz yete-
riz.»13 kavl-i celîlini okumuyor musun?”  

Adam bunun üzerine şöyle dedi: 

“–Vallâhi yâ Rasûlâllah, hem kendim hem de onlar için birbirimizden ay-

rılmaktan daha hayırlı bir yol kalmadı. Şâhid olunuz, onların hepsi de hürdür.” 
(Tirmizî, Tefsîr, 21/3165) 

Açıkça görüldüğü üzere, köle de bir insan olduğundan, Đslâmî kâidelere 

göre sahibi ona yediğinden yedirmeli, giydiğinden giydirmeliydi, ağır yük yükle-

memeliydi, hele ki zulümde bulunmamalıydı. Nitekim Đslâm’ın getirdiği bu yük-

sek hak ve adâlet duygusu sâyesinde köle edinmek, neredeyse köle olmak 

mânâsına geldi ve eskiden beri devam edegelen kölelik müessesesi, tedrîcen ve 

kendiliğinden ortadan kalktı. 

Bir kimse Hak dostlarından birinin yanında zâlim Haccâc’a, zulmü sebe-

biyle hakâret etmişti. Hak dostu ona şu dersi verdi: 

“–Ona hakârette o kadar ileri gitme! Zira Cenâb-ı Hak, malına ve canına 

kıydığı kimselerden dolayı Haccâc’a cezâ verecektir. Fakat iş bu kadarla kalmaz. 

Sonra Cenâb-ı Hak, Haccâc’ın hakkını alarak onun haysiyetine tecâvüz edenlere 

de cezâlarını verir.” 

Yani bir kul zulme uğrar, sonra kendisine zulmedene o kadar hakâret eder 

ve kötü şeyler söyler ki, zâlimin günahı seviyesine çıkar. Hattâ daha da ileri gittiği 

için zâlimin ondan alacağı olur ve bu sebeple mazluma kısas yapılır.14 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“…Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Al-
lah’tan korkun ve bilin ki Allah müttakîlerle berab erdir.”  (el-Bakara, 194) 

                                                 
13 el-Enbiyâ, 47. 
14 Babanzâde Ahmed Naîm, Đslâm Ahlâkının Esasları, Đstanbul 1963, s. 86. 
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“E ğer cezâ verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle cezâ verin. 
Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.”  (en-Nahl, 126) 

Yani Đslâm cezâ hukûkunda her şey ağırlığı ölçüsünde bir karşılık görür. 

Bir hakkı ve hukûku yerine getirirken, ona intikam veya nefret duygusu karıştıra-

rak haddi aşmanın, bir başka haksızlık ve hukuksuzluk olduğu beyan edilmiştir. 

Đrbâz bin Sâriye � anlatıyor: 

Rasûlullah � ile Hayber Kalesi’ne inmiştik. Beraberinde ashâbından baş-

ka kimseler de vardı. Hayber’in lideri, inatçı ve kurnaz birisi idi. Allah Rasûlü’ne 

gelerek: 

“–Ey Muhammed! Merkeplerimizi kesmeye, meyvelerimizi yemeye, ka-

dınlarımızı dövmeye sizin ne hakkınız var!?” dedi.  

Rasûlullah � Efendimiz gazaplanarak: 

“–Ey Đbn-i Avf, atına bin ve şöyle nidâ et: «Haberiniz olsun, cennet sadece 

mü’minlere helâldir, namaz kılmak üzere toplanın!»” dedi. 

Cemaat toplandı. Rasûlullah � onlara namaz kıldırdı. Sonra da ayağa kal-

kıp şunları söyledi: 

“–Sizden biri, koltuğuna kurulup Allâh’ın, Kur’ân’dakilerin hâricinde ha-

ramlarının bulunmadığını mı zannediyor? Haberiniz olsun, vallâhi ben nasihatte 

bulundum, (Kur’ân’da olmayan bâzı şeyler) emrettim, birçok şeyleri de yasakla-

dım. Bunlar, Kur’ân’ın bir misli kadar, belki de daha fazladır.  

Allah Teâlâ Hazretleri, Ehl-i Kitâb’ın evlerine izinsiz girmenizi helâl kıl-

mamıştır. Kadınlarını dövmenizi, borçları (olan cizyeyi) verdikten sonra meyvele-

rini yemenizi de helâl kılmamıştır.” (Ebû Dâvûd, Harâc, 31-33/3050) 

Hayber zaferinden sonra Peygamber Efendimiz � Abdullah bin 

Revâha’yı cizyeleri tahsil etmek üzere oraya gönderirdi. Abdullah bin Revâha da, 

alınması gereken hurma miktârını titizlikle hesap ederek bunu onlardan tahsil 

ederdi. 

Hayber arâzisini işleyen yahudîler, Abdullah bin Revâha’nın gösterdiği bu 

titizlik sebebiyle rahatsız oldular. Hattâ bir ara kendi lehlerine müsâmahalı dav-

ranması için rüşvet teklif ettiler. Kadınlarının süs eşyalarından onun için biraz 

mücevherat topladılar ve: 

“–Bunlar senin, vergimizi hafiflet, taksim esnâsında bizim lehimize davran 

ve bize göz yum!” dediler.  
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Abdullah � bu harekete çok kızdı. Onlara: 

“–Ey yahudî topluluğu! Vallâhi birçok menfîlikleriniz sebebiyle Allâh’ın 

mahlûkâtı içinde sizden daha fazla kızdığım başka bir varlık yok! Ancak bu kız-

gınlığım beni size zulmetmeye sevk etmez! Sizin bana teklif ettiğiniz rüşvete ge-

lince; o, haramdır. Biz onu yemeyiz!” dedi.  

Yahudîler, Abdullah bin Revâha’yı takdîr edip: 

“–Đşte bu adâlet ve doğruluk sâyesinde gökler ve yer nizâm içinde ayakta 

durur.” dediler. (Muvatta’, Müsâkât, 2) 

Đslâm düşmanlarına karşı bile kılı kırk yararcasına bir adâleti emreden 

dînimiz ne yücedir! Müslüman, kâfire bile yapılsa, zulümden mutlaka hesâba çe-

kileceğini düşünerek dâimâ adâlet üzere hareket etmelidir. 

Böylesine yüce prensiplerle mü’min gönülleri yoğuran Đslâm ahlâkı; ne 

güzel, ne mükemmel, ne muhteşem ve ne kadar gerekli, ne kadar hayâtî... Bilhassa 

Đslâm dışı ahlâk anlayışlarının insanları zaafa uğrattığı ve toplumu tefessühe sü-

rüklediği şu âhirzaman hengâmında Đslâm ahlâkının kıymetini daha iyi idrak et-

mek, bunun için de lâyıkıyla bilmek ve yaşamak, vazgeçilmez bir zarûrettir!.. 
 

ĐSLÂM AHLÂKI 

Birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfte beyan buyrulduğu üzere Đslâm 

ahlâkını, edep, hayâ, iffet, sabır, şükür, rızâ, merhamet, şefkat, affedebilmek, doğ-

ruluk, vefâ, muhabbet, cömertlik ve emsâli nice kalbî meziyetler teşkil eder. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz � bir hadîs-i şerîflerinde buyurmuşlardır ki: 

“Cibrîl bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: «Bu dîn (yani 

Đslâm), Zâtım için seçip râzı olduğum bir dîndir. Ona ancak cömertlik ve güzel 

ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe, onu bu iki hasletle yücelti-

niz!»”  (Heysemî, VIII, 20; Ali el-Müttakî, Kenz, VI, 392) 

Görüldüğü üzere güzel ahlâk, dînî yaşayışta böylesine hayâtî bir ehemmi-

yeti hâizdir. 

Öte yandan Cenâb-ı Hakk’ın bizlere üsve-i hasene, yani en güzel örnek 

şahsiyet olarak armağan ettiği Hazret-i Peygamber � Efendimiz: 

“Ben başka bir maksatla değil, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gön-

derildim.”15 buyurarak, vazîfesinin temel hikmetini ifâde etmiş ve güzel ahlâkın 

ehemmiyetini vurgulamıştır. Gerçekten de Rasûlullah � Efendimiz’in bütün hâl-

                                                 
15 Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed, II, 381; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, X, 192. 
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leri, her bakımdan zirve örnekler, hasletler ve güzellikler meşheridir. Öyle ki, 

Cenâb-ı Hak: 

“ (Ey Rasûlüm!) Hiç şüphesiz ki Sen, yüce bir ahlâk üzeresin!” (el-Kalem, 4) 

buyurarak bu hakîkati te’yîd etmiştir. 

Peygamber Efendimiz � Cenâb-ı Hakk’ın, kullarında tecellî eden bir sanat 

hârikasıdır. Zira O, en alt tabakadan en üst tabakaya kadar bütün topluma en güzel 

misaldir. 1400 sene evvelinden kıyâmete kadar gelecek bütün insanlık, her türlü 

problemini O’nun nebevî hayatında çözerek huzura kavuşabilir.  

Peygamberler, dünyevî bir miras bırakmazlar. Rasûlullah � Efendi-

miz’den ümmetine kalan asıl miras da, O’nun şahsiyet, kimlik ve takvâsıdır. Bu 

mirasa sahip çıkmak; Đslâm şahsiyetinin aynası olan “nebevî ahlâk” ile ahlâklana-

rak O’nu her zaman ve mekânda O’na yakışan bir vakar ile temsil etmekle müm-

kündür. Bu hâlin bizler için bir takvâ imtihanı olduğunu unutmamak gerekir. 

Đslâm, beşerî ve felsefî ekoller gibi, nazarî, ütopik, hayâlî ve uygulanamaz 

bir sistem değildir. Filozoflar ve teorisyenler, ortaya koydukları fikirleri; “bana 

göre böyledir” diyerek beyan ederler. Peygamberler ise; “Allah böyle emrediyor.” 

diyerek bütün beşerî izâfetlerden ve zaaflardan berî olan mutlak hakîkatleri tebliğ 

ederler. Bu itibarla hakka ve hayra ulaşmak için, aklın dar hudutları içinde fikir 

üreten feylesofların izâfî teorileri içinde boğulmamak, ilâhî hakîkatlere gönül 

vermek îcâb eder. 

Cenâb-ı Hak, râzı olduğu kâmil insan modelini Peygamber Efendimiz’in 

şahsiyetinde sergilemiş, bizlere de O’nun ahlâkıyla ahlâklanmayı, O’nu kendimize 

kıstas almayı hedef göstermiştir. Bu hedefe en fazla yaklaşanlar, sahâbe neslidir. 

Onlar, “Ki şi, sevdiğiyle beraberdir.”16 hadîsinin mânâsını en güzel şekilde anla-

yıp yaşamışlardır. 

Đki kalp arasında âdeta bir cereyan hattı olan muhabbet, sevdiğine râm olup 

ona itaat etmeyi gerektirir. Seven, sevdiğine benzer. Eğer sevdiğine benzemiyorsa, 

sevdiğini iddia edip de ardından sevdiği kimsenin dediklerinin zıddını yapıyorsa, 

bu durumda insan ya sevgisinde samimî değildir, ya da yaptığında... 

Allah Rasûlü’ne muhabbetin alâmeti de, O’na benzemeye ve O’nun 

ahlâkından hisse almaya çalışmaktır. Sahâbe nesli, canlarından çok sevdikleri Al-

lah Rasûlü ile âhirette de beraber olabilmek için; O’nun gönül dokusundaki hissi-

yatta, O’nun sünnetini yaşayışta ve ahlâkında da O’nunla beraber olmaya gayret 

göstermişlerdir. Hepsi, cömertlikte, diğergâmlıkta, nezâkette, zarâfette, incelikte, 

kendi imkân ve istîdatları nisbetinde Allah Rasûlü’ne benzemeye çalışmışlardır. 

                                                 
16 Buhârî, Edeb, 96. 
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Hazret-i Ömer’in şu hâli, bu hususta ne kadar ibretli bir misaldir: 

Hazret-i Ömer’in halîfeliği zamanında pek çok yer fethedilmiş, 

mü’minlerin refah seviyesi yükselmişti. Fakat Ömer � bu zenginliğe karşı müs-

tağnî kalmıştı. Devletin ihtişâmına, Beytülmâl’in zenginliğine rağmen, müstesnâ 

bir istiğnâ hâlinde yaşıyor, yamalı elbisesiyle hutbe okuyordu. Bazen borçlanıyor, 

sıkıntı içinde hayâtını idâme ettiriyordu. Çünkü o, hazîneden ancak kifâyet miktarı 

bir tahsisat almayı kabul ediyor ve bununla da zor geçiniyordu.  

Ashâbın ileri gelenleri onun bu hâline üzüldüler. Halîfenin nafakasını ar-

tırmayı düşündüler. Fakat bunu teklif etmekten çekindikleri için Hazret-i Ömer’in 

kızı ve aynı zamanda Hazret-i Peygamber’in zevcesi olan Hafsa vâlidemize baş-

vurdular. Đsimlerini vermeyerek babasına bu teklifi arz etmesini istediler.  

Hafsa vâlidemiz, ashâbın bu teklifini babasına açtı. Allah Rasûlü’nün gün 

boyu açlık çekip de karnını doyuracak bir tek hurma bile bulamadığı günlere17 

şâhid olmuş bulunan Hazret-i Ömer � kızı Hafsa’ya: 

“–Kızım! Rasûlullâh’ın yeme-içme ve giyimde hâli nasıldı?” diye sordu. 

“–Kifâyet miktarı (ancak yetecek kadar) idi.” cevâbını alınca, Hazret-i 

Ömer � sözüne şöyle devâm etti: 

“– Đki dost (Rasûlullah � Efendimiz, Ebû Bekir) ve ben, aynı yolda giden 

üç yolcuya benzeriz. Birincimiz makâmına vardı. Diğeri aynı yoldan giderek bi-

rinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla 

yükle gidersem, onlara yetişemem! Yoksa sen, bu yolun üçüncüsü olmamı istemez 

misin?” dedi. (Bkz. Ahmed, Zühd, s. 125; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 128; Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Târih-i 

Đslâm, I, 367) 

Ebû Kursâfe �, Rasûlullah � Efendimiz’in hâl ve davranış güzellikle-

rinden bir kısmını şöyle nakleder: 

Ben, annem ve teyzem, Rasûlullah � Efendimiz’e bey’at edip yanından 

ayrıldığımızda, annem ve teyzem bana: 

“–Yavrucuğum, bu zât gibisini hiç görmedik! Yüzü ondan daha güzel, 

elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki 
mübârek ağzından nur saçılıyordu.” dediler. (Heysemî, VIII, 279-280) 

Ashâb-ı kirâm da Peygamber Efendimiz’in bu güzelliğini, nezâketini ve 

zarâfetini kendi hayatlarına tatbik etmenin gayreti içinde olmuşlardır. 

Sahâbeden Ebu’d-Derdâ’nın hanımı Ümmü’d-Derdâ şöyle anlatır: 

                                                 
17 Bkz. Müslim, Zühd, 36. 
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“Ebu’d-Derdâ �, bir söz söylediğinde muhakkak tebessüm ederdi. Bir 

gün ona: 

«–Đnsanların seni ayıplamasından korkuyorum!» dedim. O ise: 

«–Rasûlullah � bir söz söylediğinde muhakkak tebessüm ederdi.» dedi.” 
(Ahmed, V, 198, 199) 

Ashâbın gönül dokusunu ahlâkî güzelliklerle işleyen Rasûlullah � bir gün: 

“–Sizden biri, Ebû Damdam gibi olmaktan âciz midir?”  diye sordu. Ora-

daki sahâbîler: 

“–Ebû Damdam kimdir?” diye sordular. Peygamber Efendimiz � de şöy-

le buyurdu: 

“–Sizden önceki kavimlerden birine mensup idi. «Bana hakâret eden ve dil 

uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helâl ediyorum.» derdi.” (Ebu Dâvûd, 

Edeb, 36/4887) 

Ne güzel bir gönül kıvâmı…  

Kendisi aleyhine yapılacak dedikodu, gıybet, hakâret gibi hazmedilmesi 

çok zor hatâları peşinen affettiğini Allâh’a arz ediyor. Bunu da Cenâb-ı Hakk’a 

duyduğu engin ve nihâyetsiz muhabbet sebebiyle yapıyor. Allâh’ın kullarının, 

kendisi yüzünden hesap gününde zor duruma düşmesini istemiyor. Günahkâr bile 

olsalar, Allâh’ın kullarını rahatlatmanın Yüce Rabb’imizi hoşnud edeceğini düşü-

nüyor. Đnsanlığın hodgâm, egoist ve “ben” merkezli bir hayata sürüklendiği gü-

nümüzde, toplum olarak bu ahlâktan hisse almaya ne kadar da muhtacız…  

Đncitmemek, incinmemek ve affedebilmek, Đslâm ahlâkının fârik vasıfla-

rındandır. Kendine yapılan haksızlık ve cefâları Allah için unutup onların üzerine 

bir şal atabilmek, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını, rahmetini, af ve mağfiretini celbeden 

en kıymetli davranış güzellikleridir.  

Nitekim Cenâb-ı Hak, affedebilmenin fazîletini ifâde sadedinde âyet-i 

kerîmede şöyle buyurmaktadır: 

“…Allâh’ın sizi ba ğışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayı-
cıdır, çok merhametlidir.”  (en-Nûr, 22) 

Affın gerçek sahibi, Allah �’dur. Dolayısıyla mü’min, affede affede 

Allâh’ın affına lâyık hâle gelmenin gayreti içinde olmalıdır. Rûhun gerçek zaferi, 

şahsına karşı işlenen hata ve kusurları affetmektir. Kendisinde affetme irâdesini 

gösterememiş mefluç bir ruh, hangi yüzle ilâhî af ve mağfireti dileyebilir?!  
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Đslâm ahlâkıyla olgunlaşan bir mü’minin gönlünde kin ve intikam duygula-

rına yer kalmaz. Bilâkis îman muhabbetiyle çarpan yüreğindeki Cenâb-ı Hakk’ın 

sevgisi ve O’nun affına vuslat arzusunun şiddeti nisbetinde Allâh’ın kullarına 

dâimâ affetme fazîletini tevzî eder.  

Nitekim ârif ve âşık gönüllerde müstesnâ bir yeri olan Hallâc-ı Mansur taş-

lanırken: 

“Yâ Rabbî! Benden evvel beni taşlayanları affet!” diye yalvararak büyük 

bir gönül îsârı sergilemiştir. 

� 

Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiş olan Rasûlullah � Efendimiz, 

ashâbının ahlâkî terbiyesi husûsunda son derece titiz davranırdı. Hazret-i Âi şe 

vâlidemiz O’nun bu hassâsiyet misallerinden birini şöyle nakleder: 

“Rasûlullah � Efendimiz’e, yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy 

yoktu. Ashâbından birinin herhangi bir hususta azıcık yalan söylediğini duysa, 

onun tevbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahâbîden uzak tutar, onunla 

fazla görüşmek istemezdi.” (Đbn-i Sa’d, I, 378) 

Rasûl-i Ekrem � Efendimiz, son derece mütevâzı idi. Bu hâliyle de 

ashâbına en güzel numûne idi.  

Enes � buyuruyor ki: 

“Rasûlullah � hastaları ziyâret eder, cenâzelerde bulunur, kölelerin dâvet-

lerine gider, merkebe binerdi. Hayber’in fethedildiği ve Benî Kureyza üzerine yü-

ründüğü gün, yuları hurma liflerinden olan bir merkebe binmişti. Altında da liften 

yapılmış bir semer vardı.” (Tirmizî, Cenâiz, 32/1017; Đbn-i Mâce, Zühd, 16; Hâkim, II, 506/3734) 

“…Bineğinin terkisine insanları bindirir, yemeğini yere koyup yerdi…” 
(Hâkim, IV, 132/7128) 

Ebû Mûsâ � da şöyle buyurur: 

“Rasûlullah � merkebe biner, kaba yünden elbise giyer, oturup koyunun 

sütünü sağar, misafirleriyle ilgilenir, onlara hizmet ve ikram ederdi.” (Hâkim, I, 

129/205) 

Cerîr  � da şöyle anlatır:  

“Mekke’nin fethedildiği gün Rasûlullah � Efendimiz’in huzuruna bir 

kimse gelmişti. Adamcağız, Allah Rasûlü’nün maddî ve mânevî heybetinden deh-
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şete kapılıp titremeye başladı. Onun bu hâlini gören Rasûlullah � gayet yumuşak 

ve tatlı bir lisanla: 

«–Sâkin ol, sıkılma! Ben bir hükümdar değilim. Ben Kureyş kabîlesinden, 

kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum!» buyurdu.” (Đbn-i Mâce, Et‘ime, 30; Hâkim, III, 

50/4366; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, V, 69) 

Yine Efendimiz � kendilerini Allah yoluna adamış fakir sahâbîler olan 

Ashâb-ı Suffe’ye büyük ehemmiyet verdi. O’nun, Allah ve Rasûlü’ne samîmiyetle 

bağlı siyâhî bir köleye gösterdiği ihtimâma, Ensâr ve Muhâcirlerin ileri gelenleri 

bile gıpta etti. Đşte sahâbe-i kirâm, O’nun bu ahlâkını görerek, duyarak, yürekle-

rinde hissederek yetişti.  

Bir gün Hazret-i Hasan � Kâbe’yi tavaf etmiş, ardından Makâm-ı 

Đbrâhîm’de iki rekât namaz kılmıştı. Sonra yanağını Makâm’a koyup ağlamaya ve 

şöyle münâcât etmeye başladı: 

“Yâ Rabbî, Sen’in küçük ve zayıf kulun kapına geldi. Allâh’ım, âciz hiz-

metçin kapına geldi. Yâ Rabbî, dilencin kapına geldi. Sen’in yoksulun kapına gel-

di!”  

Bu niyazı defalarca tekrar ettikten sonra oradan ayrıldı. Yolda kuru ekmek 

parçalarıyla karınlarını doyurmaya çalışan yoksul insanlara rastladı. Selâm verdi. 

Onlar da Hazret-i Hasan’ı mütevâzı yemeklerine dâvet ettiler. Hasan � yoksul-

larla birlikte oturdu. Peygamber nesline sadaka yemek câiz olmadığı için o azîz 

sahâbî: 

“–Bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseydim sizinle birlikte yerdim.” dedi.  

Đkramlarını kabul edemediği yoksulların gönüllerini almak için de, onları 

evine götürdü, yemek yedirdi, elbiseler giydirdi ve ceplerine de bir miktar para 

koydu.” (Ebşîhî, el-Müstatraf, Beyrut 1986, I, 31) 

Allah Rasûlü’nün mânevî terbiyesi ile yetişmiş olan Hazret-i Hasan � 

yine bir gün Medîne bağlarından birine uğramış ve orada zenci bir köle görmüştü. 

Köle elindeki ekmekten bir lokma kendisi yiyor, bir lokma da önündeki 

köpeğe veriyordu. Böylece ekmeğini köpekle paylaşmıştı. Hasan �: 

“–Neden onu küçük bir parçayla savmadın da ekmeği yarıdan ikiye böl-

dün?” diye sordu. Köle: 

“–Gözlerim onun gözlerinden hayâ etti de onu az bir ekmekle savama-

dım!” dedi. Bunun üzerine Hasan �: 

“–Delikanlı, sen kimsin?” diye sordu.  
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Köle: 

“–Ebân bin Osman’ın hizmetçisiyim.” dedi.  

Hasan �: 

“–Peki bu bağ kime ait?” diye sorunca, köle: 

“–Ebân bin Osman’a ait.” karşılığını verdi.  

Hazret-i Hasan: 

“–Sakın buradan bir yere ayrılma, birazdan buraya, senin yanına dönece-

ğim” diyerek oradan ayrıldı ve bağın sahibi olan Ebân’ın yanına vardı. Hem bağı 

hem de o zenci köleyi satın aldı. Ardından tekrar kölenin yanına dönerek: 

“–Delikanlı! Seni satın aldım.” dedi. Bunun üzerine köle ayağa kalkarak: 

“–Başım-gözüm üstüne! Đtaat; Allâh’a, Rasûlü’ne ve sanadır.” dedi.  

Bu sözleri duyan Hazret-i Hasan �: 

“–Sen artık Allah için hürsün! Bu bağı da sana hibe ediyorum!” dedi. Köle 

de: 

“–Efendim, bu bahçeyi, beni rızâsı için âzâd ettiğin Cenâb-ı Hakk’a hibe 

ediyorum!” diye bir infakta daha bulundu. (Đbn-i Manzûr, Muhtasaru Tarîhi Dımeşk, VII, 25) 

Velhasıl köle kâbına erilemeyecek bir şekilde faziletler üzerine faziletler 

sergiledi. 

 Đşte sahâbîlerine böyle bir gönül kıvâmı telkin etmiş olan Allah Rasûlü � 

ümmetinin muhtaçlarını, hastalarını, zor durumda olanlarını dâimâ düşünür ve: 

“Ben her mü’mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse 

ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bı-

rakırsa, o borç bana aittir; yetimlere bakmak da benim vazîfemdir.” buyururdu. 
(Müslim, Cum’a, 43) 

Kendisi böylesine diğergâm olan Allah Rasûlü � ashâbını da bu ahlâk ile 

yetiştirdi. Nitekim bir gün, sabah namazını kıldıktan sonra ashâbına dönüp: 

“– Đçinizde bugün oruçlu olan var mı?” buyurdu. 

Hazret-i Ömer �: 

“–Yâ Rasûlâllah! Dün gece oruç tutmak aklıma gelmedi, onun için şimdi 

oruçlu değilim.” dedi. 
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Hazret-i Ebû Bekir  �: 

“–Dün gece ben oruç tutmayı düşündüm ve sabaha oruçlu olarak çıktım.” 

dedi. 

Rasûlullah �: 

“– Đçinizde bugün bir hasta ziyâretinde bulunan var mı?”  buyurdu. 

Hazret-i Ömer �: 

“–Yâ Rasûlâllah! Sabah namazını kıldık ve yerimizden hiç ayrılmadık, na-

sıl hasta ziyaret edebilelim ki?” dedi. 

Hazret-i Ebû Bekir �: 

“–Duydum ki kardeşim Abdurrahman bin Avf rahatsızlanmış. Mescide 

doğru çıktığımda, durumu nasıl diye bakmak için yolumu o tarafa uğrattım.” dedi. 

Rasûlullah �: 

“– Đçinizde bugün bir yoksulu doyuran var mı?” buyurdu. 

Hazret-i Ömer �: 

“–Yâ Rasûlâllah! Namazı şimdi kıldık ve yerimizden hiç ayrılmadık?!” 

dedi. 

Hazret-i Ebû Bekir � ise: 

“–Mescide girdiğimde, ihtiyacını arz eden birini gördüm. Oğlum Abdur-

rahman’ın elinde bir parça arpa ekmeği vardı. Onu alıp yoksula verdim.” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah �: 

“–Seni cennetle müjdelerim.” buyurdu. 

Hazret-i Ömer bir iç çekti ve: 

“–Âh cennet!” dedi. 

Rasûlullah � Hazret-i Ömer’i de memnun edecek bir söz söyledi. Ardın-

dan: 

“–Allah Ömer’e rahmet eylesin, Allah Ömer’e rahmet eylesin! Ne zaman 

bir hayır yapmak istese Ebû Bekir muhakkak onu geçer.”  buyurdu. (Heysemî, III, 163-

164. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Zekât, 36/1670; Hâkim, I, 571/1501) 

Kur’ân-ı Kerîm’de buyrulur:  
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﴾8﴿ َرDَِ7ّ َ<�ْرCَْ@  َواِٰ��﴾ Aْ�>َ BَCْ+َ>َ﴿7َ�@ْ?  َ<ِ�َذا  

“Boş kaldın mı hemen (başka bir) işe koyul ve yalnız Rabb’ine yönel.” 
(el-Đnşirah, 7-8) 

Âyet-i kerîmeler mûcibince, mü’min dâimâ bir hayır işini bitirip diğer bir 

hayır işine koşmalı, ömrünün sonuna kadar, devamlı artan bir hizmet aşkı içinde 

bulunmaya gayret etmelidir. Rabb’imizin tâlimâtı da, Peygamber Efendimiz’in ar-

zusu da bu şekildedir.  

Sayısız güzel ahlâk telkinleriyle ashâbını müstesnâ bir gönül ufkuna taşı-

yan Peygamber Efendimiz � kıyâmete kadar gelecek ümmeti için, hayatın her 

safhasında en güzel örnektir. Nice ayakların îman zemininden kaydığı; varlık, bol-

luk, zafer gibi nefsi kabartıp azgınlığa sevk edebilecek durumlarda, gurur, kibir ve 

ucuba kapılmamakta en güzel örnek, O’dur. Bunun zıddına sabırların zorlandığı 

müşkil durumlarda da isyâna düşmemek, metânetini korumak, rızâ ve tevekkül 

hâlini muhâfaza etmekte de en güzel örnek, yine O’dur. 

Allah Rasûlü � tahammül ötesi bir meşakkat ve çile kumkuması olan 

Hendek harbinde, ıztırap, yorgunluk, açlık, soğuk, karanlık ve düşmana karşı ver-

dikleri zorlu mücâdele esnâsında: 

“Allâh’ım! Hayat, ancak âhiret hayâtıdır. Ensâr ve Muhâcirler’e nusret 

eyle!..” (Buhârî, Meğâzî, 29) niyâzında bulunuyordu. Dünyadaki bütün ıztırap ve yor-

gunlukların, ebedî saâdet dolu bir hayat karşısında değersiz olduğunu ifâde ede-

rek, ashâbına âhireti hedef gösteriyordu. Böylece sabır, sebat, rızâ, teslîmiyet ve 

tevekkül ile gönüllerdeki metânetin ve rûhî muvâzenenin muhâfazasını tebliğ edi-

yordu. 

Yine Mekke fethi de, müslümanların yirmi sene çektikleri çile, ıztırap ve 

zulümlerden sonra Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine lutfettiği en büyük zaferdi. Ancak 

Rasûlullah � Efendimiz, Mekke’ye muzaffer bir kumandanın gururuyla ve zafer 

işâretleriyle değil, devesinin üzerinde secdeye kapanmış olarak ve bir şükür edâsı 

içinde girmiştir. En cüz’î bir benlik tezâhürüne bile karşı koymak üzere: 

“Ey Allâh’ım! Gerçek hayat, ancak âhiret hayatıdır!” niyâzında bulun-

muştur. (Bkz. Vâkıdî, II, 824; Buhârî, Rikâk, 1) 

Ashâb-ı kirâmdan Utbe bin Gazvân’ın şu hâli de, sahâbe neslinin Peygam-

ber Efendimiz’in dünyaya bakış tarzını ve tevâzuunu gönüllerine nasıl nakşettikle-

rinin güzel bir misâlidir: 
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Bir gün Utbe � bir hutbe îrâd etti. Allâh’a hamd ü senâda bulunduktan 

sonra şöyle dedi: 

“…Şüphesiz ki dünya geçici olduğunu bildirmiş ve hızla gelip geçmiştir. 

Ondan geriye kalan, kabın dibinde kalan su gibidir ki, sahibi de onu bir yudumda 

içiverir. Şüphe yok ki siz bu dünyadan sonu olmayan bir diyara gideceksiniz. Bu 

sebeple oraya elinizdekilerin en hayırlısıyla gidiniz…  

Rasûlullah � ile beraber olan yedi kişiden biri olduğum günü gördüm. 

Ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Onları yerken ağızlarımız yara 

olmuştu. Bir hırka bulmuştum da onu ikiye bölüp Sa‘d bin Mâlik ile paylaşmış, 

yarısını ben, yarısını da o, izâr (örtü) olarak kullanmıştık. Bu gün ise bizden her 

biri, bir şehre idareci olmuş durumda. Bununla birlikte ben, kendi nazarımda bü-

yük, lâkin Allah katında küçük olmaktan Allâh’a sığınırım...”  (Müslim, Zühd, 14) 

Velhâsıl, hayatın varlık ve darlık zamanları, hep birer îman ve takvâ imti-

hanıdır. Bu imtihanlardan geçer notu alabilmek, Allah Rasûlü’nün ahlâkıyla 

ahlâklanmaya bağlıdır. Bu cihanda insanlık şeref ve haysiyetimizi muhâfaza ede-

bilmemiz; Allah Rasûlü’nün sabır, şükür, tevekkül, rızâ, teslîmiyet ve güzel 

ahlâkından hisse alarak mâneviyatımızı inkişâf ettirmemiz nisbetinde mümkün-

dür. 

Böyle bir mânevî tekâmül için, daha önce de bahsettiğimiz gibi, evvelâ iç 

âlemin tezkiye ve tasfiye edilmesi şarttır. Zira Cenâb-ı Hak, Şems Sûresi’nin ba-

şında, yaratılış hârikaları olan güneş, ay, gündüz-gece, semâ, arz ve nefs üzerine 

tam yedi ilâhî yeminden sonra bize, iç âlemimizdeki bitmek bilmeyen mücadeleyi 

bildirmiş ve kurtuluşun yegâne yolunu göstermiştir: 

“...Her bir nefs ve onu düzenleyene, ona hem fücûru (Allah’tan uzak-

laştıran kötülükleri), hem de takvâyı (Allâh’a yakınlaşma yolunu/vuslatı) ilham 

edene yemin olsun ki, iç âlemini temizleyen, kurtuluşa ermiştir. Onu temiz-
lemeyen (günahlarla örten) ise felâkete uğramıştır.” (eş-Şems, 7-10) 

Dolayısıyla insanoğlunun iç âleminde, bir tarafta nefsânî arzular ve fücur , 

diğer tarafta ise rûhânî vasıflar ve takvâ bulunmaktadır. Bir tarafta çamura sap-

lanmak isteyen nefs, bir tarafta göklere kanat açmak isteyen ruh vardır. 

Mevlânâ Hazretleri bunu bir misalle şöyle izah eder: 

“Ey Hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan; Musa da, Firavun da öl-

mediler; bugün senin içinde yaşıyorlar, senin varlığına gizlenmişler, senin gön-

lünde savaşlarına devam ediyorlar! Bu sebeple birbirine düşman bu iki kişiyi 

kendinde araman gerekir!” 
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Đç âlemin tezkiye ve tasfiyesi neticesinde kalbin selîm hâle gelmesi için, 

Hazret-i Peygamber � Efendimiz’in sünnet-i seniyyesinden bilhassa şu temel 

düsturlara riâyet etmek îcâb eder: 

1. Helâl gıdâ 

Đslâm, her hususta olduğu gibi yeme-içme husûsunda da helâl ve haram 

hudutlarıyla bir gıdâ rejimi telkîn eder. Zira bâtın tasfiyesi için, helâl lokma şarttır. 

Hazret-i Mevlânâ buyurur: 

“Lokmalar tohum gibidir. Fikir, düşünce ve niyetler onun mahsûlüdür.” 

“Bilgi de hikmet de helâl lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helâl lok-

madan gelir. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma haram-

dır.” 

“Hiç buğday ektin de arpa çıktı mı? Hiç atın merkep yavrusu doğurduğu 

görülmüş müdür?” 

“Dün gece mîdeme birkaç şüpheli lokma indi de ilham yolunu tıkadı.”  

Đçinde yaşadığımız âlemde rızkı aramak için sebeplere sarılmak zarûrîdir. 

Nitekim hadîs-i şerîfte: 

“Allah Teâlâ, kulunu helâl peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi 

sever.” buyrulur. (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 65) 

Allah Rasûlü � Tebük’ten dönerken, Sa‘d el-Ensârî � kendisini karşıla-

dı. Allah Rasûlü � onunla musâfaha yaptı. Ellerinin nasırlaşmış olduğunu görün-

ce: 

“–Elin neden böyle?” diye sordu. O da: 

“–Bunlar kürek ve çapa izidir. Bunlarla çalışıp âilemin nafakasını kazanı-

yorum.” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah �: 

“–Bunlar ateşin dokunamayacağı ellerdir.”  buyurdu. (Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, I, 

424-425; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, III, 86) 

Diğer bir rivâyette: 

“–Bunlar, Allah Teâlâ’nın sevdiği ellerdir.”  buyurmuştur. (Serahsî, Mebsût, VII, 

62 [Kitâbü’l-Kesb]) 

Helâlinden kazanmak için çalışıp gayret etmek gerekmekle birlikte, ih-

tirâsa kapılarak helâl-haram sınırlarını çiğnemek, büyük bir gaflettir.  
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Sahâbe efendilerimiz sabah evlerinden çıkarlarken hanımları: 

“–Efendi, Allah’tan kork; haram kazanma! Biz dünyada açlığa sabrederiz, 

fakat kıyâmet gününde cehennem azâbına dayanamayız!” diyerek uyarırlarmış. 
(Abdülhamîd Keşk, Fî Rihâbi’t-Tefsîr, I, 26) 

Cenâb-ı Hakk’ın haram kıldığı şeyleri yiyip içmek veya haram yollardan 

kazanılan parayla gıdâlanmak, uhrevî bir azap vesîlesi olduğu kadar, insanın kalbî 

hassâsiyetlerini de dumûra uğratır. 

Abdülkâdir Geylânî  � şöyle nasihat eder: 

“Haram yemek kalbi öldürür, helâl yemek ise ihyâ eder. Lokma vardır se-

ni dünya ile, lokma vardır seni âhiret ile meşgûl eder. Yine lokma vardır, seni 

Hâlık Teâlâ’ya rağbet ettirir.” 

Bu hakîkate binâen Süfyân-ı Sevrî Hazretleri de: 

“Kişinin dindarlığı, gıdâsının helâlliği nisbetindedir.” buyurmuştur. 

Đnsanın kazandığı para da, yılan gibidir. Hangi delikten girdiyse oradan çı-

kar. Cebine haram para giren kimsenin amelleri de bozulmaya başlar. Zâhiren 

düzgün gibi görünse de, kalben ve bâtınen bozulur, ihlâs ve rûhâniyeti zâyi olur. 

Bu sebeple helâlin hesâbı, harâmın da azâbı olduğu şuuruyla, kazanca haram ve 

şüpheli karıştırmamaya, helâl nîmetleri de ölçülü bir şekilde kullanmaya âzamî 

gayret göstermek şarttır. 

Kalpler, Allâh’ın emirlerine itaat hâlinde olursa, vücutlar feyiz ve hayır 

menbaı olur. Şüpheli ve harama bulaşan vücutlar ise kötülük menbaı hâline gelir.  

Bütün bunlar gösteriyor ki; helâl ve haram husûsunda hassâsiyet ölçülerine 

son derece dikkat etmemiz zarûrîdir. Dolayısıyla önce bunların neler olduğunu en 

güzel ve doğru şekilde öğrenmek, sonra da uygulamak noktasında aslâ gaflet 

edilmemelidir. Aklımız, gönlümüz ve hissiyâtımız dâimâ helâllere meyyâl hâle 

gelmeli, haramlardan da nefret etmelidir. Hem şüphelilere hem de haramlara 

irâdemizde sağlam duvarlar çekebilmeliyiz ki, onların maddî ve mânevî zehirleri, 

virüsleri, mikropları, rûhumuzu kemirmesin. Bunun için en basit ve küçük görü-

neninden en büyüğüne kadar haramların her çeşidine karşı, onları kime karşı işle-

diğimiz muhâsebesi içerisinde uyanık olmalıyız. Bilhassa “kul hakkı” meselesin-

de, bir iğne kadar bile olsa, harama bulaşmamaya son derece dikkat etmeliyiz. 

2. Kul hakkından sakınmak 

Affın sahibi Cenâb-ı Hak, kul hakkını kendi affının dışında tutmuştur. 

Mü’min, herhangi bir şekilde hakkını yediği bir kimseden helâllik almadan ilâhî 

affa nâil olamayacağı şuuruna sahip olmalıdır. Hakkâniyet duygusunu hiçbir za-
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man kaybetmemeli, hasbe’l-beşer bir hak çiğnemişse, onu iâde edip helâllik al-

maktan kendini müstağnî görmemelidir.  

Rasûlullah � Efendimiz’in şu hâli, bu hususu ne güzel îzah eder:  

Sevgili Peygamberimiz � vefatlarından önce mü’minlere son defa hitâb 

ediyor ve onlara son hatırlatmalarda bulunuyordu. Bir ara sözü kul hakkına getire-

rek: 

“Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin, 

dünyada rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin! Đyi biliniz ki; dünya rüsvâlığı 

âhirettekinin yanında pek hafiftir.” buyurdu. (Đbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319; Đbn-i Sa’d, II, 255) 

Bunun üzerine, bir adam ayağa kalktı ve: 

“–Yâ Rasûlâllah! Ben Allah yolunda savaş ganimetine hıyânet etmiş, 

üzerime üç dirhem geçirmiştim!” dedi. Efendimiz ona: 

“–Sen bu hıyâneti ne için yaptın?” diye sordu. Adam: 

“–Ona ihtiyacım vardı.” dedi. Peygamber Efendimiz �: 

“–Ey Fadl bin Abbas! Bu kişiden Beytülmâl (hazine) hesabına üç dirhem 

al!”  buyurdu. (Taberî, Târih, III, 190) 

Yine Rasûl-i Ekrem � Efendimiz vefâtından önce ashabına yaptığı son 

nasihatlerinin bir yerinde şöyle demiştir: 

“Nihâyet ben de bir insanım! Aranızdan bazı kimselerin hakları bana 

geçmiş olabilir! Kimin malından sehven (bilmeyerek) bir şey almışsam, işte malım 

gelsin alsın! 

Đyi biliniz ki; benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız, 

varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helâl eden kişidir ki, Rabb’ime onun 

sayesinde helâlleşmiş olarak, gönül hoşluğu ve rahatlığı ile kavuşacağım! 

Hiç kimse; «Rasûlullâh’ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım!» 

diyemez! Đyi biliniz ki; kin ve düşmanlık beslemek, asla benim huyum ve hâlim 

değildir! Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstağni 

görmüyorum!” buyurdu. 

Öğle namazını kıldıktan sonra dönüp minbere oturdu ve bu sözlerini tekrar 

etti. Bunun üzerine, bir adam ayağa kalktı: 

“–Sizden biri istekte bulununca ona üç dirhem vermemi emretmiştiniz, ben 

de vermiştim.” dedi. 
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Peygamber Efendimiz �: 

“–Doğru söylüyorsundur! Ey Fadl bin Abbas! Buna üç dirhem ver!” 

buyurdu. (Đbn-i Sa’d, II, 255; Taberi, Tarih, III, 190) 

Daha sonra şu niyazda bulundu: 

“Ey Allâh’ım! Ben ancak bir insanım! Müslümanlardan hangi kişiye ağır 

bir söz söylemiş veya bir kamçı vurmuş veya lânet etmişsem, Sen bunu onun 

hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesîle kıl!” (Ahmed, III, 400) 

“Allâh’ım! Ben hangi mü’mine ağır bir söz söylemişsem, o sözümü 

kıyâmet gününde kendisi için, Sana yakınlık vesîlesi kıl!”  (Buhârî, Deavât, 34) 

Enes � da şöyle anlatır: 

“Vefâtı esnâsında Rasûlullah � Efendimiz’in yanındaydık. Bize üç defâ: 

«–Namaz husûsunda Allah’tan korkun!» dedi. Sonra da şöyle buyurdu: 

«–Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah’tan korkun, iki zayıf hakkında 

Allah’tan korkun: Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz husûsunda Allah’tan kor-

kun!» 

Sonra; «Namaz, namaz.» diye tekrar etmeye başladı. (Mübârek lisanları 

söylemez olunca bile) rûh-i mübârekleri çıkıncaya kadar, bunu içten içe tekrar 

edip durdular.” (Beyhakî, Şuab, VII, 477) 

Đşte kul hakkı hassâsiyeti böylesine yüce olan Fahr-i Kâinât � Efendimiz 

bir hadîs-i şerîflerinde de şöyle buyurmuşlardır: 

“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir zulüm 

varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle 

helâlleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca se-

vaplarından alınır, (hak sahibine verilir.) Şayet iyilikleri yoksa, zulüm yaptığı 

kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikâk 48) 

Bu hakîkatlerden hareketle Đmam Gazâlî � bir nasihatinde der ki: 

“Kul borcundan son derece sakın! Kabûl olmuş pek çok ibâdetin sevâbı, 

kul borcu sebebiyle kaybolur gider.” 

Şunu akıldan çıkarmamalı ki; bütün haramlar, özellikle de kul hakkı ye-

mek, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmaya en büyük engeldir. Her kim ki Hakk’a 

yönelmek, O’na vâsıl olmak, O’nun rızâsını kazanarak iki cihan saâdeti elde et-

mek istiyorsa, önce aradaki o engelleri kaldırmalı ki, maksada yol açılsın. Kendi-

sini o yolda ilerletecek olan kulluk vazifelerini samimî bir gönülle yapabilsin ve 



 69 

mîrâca ulaştıracak mâhiyette yüce ibadetler için Cenâb-ı Hakk’ın arzu ettiği huşû 

hâline erebilsin... 

3. Đbâdetlerde huşû 

Daha önce, Đslâm’da ibadet hayatı bahsinde de ifâde ettiğimiz üzere 

Cenâb-ı Hak, ibâdetlerin otomat bir hâlde ve sırf şekil planında îfâ edilmesini kâfî 

görmüyor. Rûhun da mutlakâ o fiillere iştirâk etmesini, böylece kalp ve beden 

âhengi içinde, huşû ve huzur dolu bir ibâdetle gönüllerin feyizlenmesini murâd 

ediyor. Nasıl ki bedenlerin kıblesi Kâbe ise, gönüllerin kıblesinin de Allâh’ın zâtı 

olduğu şuuruyla ibâdet etmemizi istiyor. Yüce Zât’ına yakınlığın, böyle bir ibâdet 

hayatına bağlı olduğunu beyan buyuruyor.  

Bütün inceliklerine riâyetle edâ edilen ibâdetler, gönüller için en büyük 

rûhânî eğitimdir. Bu eğitimin muvaffakıyeti de, hiç şüphesiz ki Allâh’ın kelâmın-

dan ne kadar feyz aldığımıza bağlıdır. 

4. Kur’ân-ı Kerîm’den alınacak feyiz 

Kur’ân-ı Kerîm, murâd-ı ilâhîyi ifâde eder. Kur’ân’dan Allâh’a yakın olan 

takvâ sahipleri daha iyi anlarlar. Zira âyet-i kerîmede buyrulur: 

“O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar 

ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”  (el-Bakara, 2) 

Kur’ân müttakîlere, Cenâb-ı Hakk’a yakınlaştıracak tefekkürü sevdirir, on-

ları düşünmeye sevk eder ve bunu kolaylaştırır. Đnsanın iç âlemini arındırır. Gö-

nüller, Kur’ân’ın feyziyle dolduğu nisbette kemâl bulur.  

Đnsanın kemâli için; bedenî temizliği kadar, kalbî temizliği de zarûrîdir. 

Bunun yollarını da insanlığa Kur’ân haber vermektedir. 

Cenâb-ı Hak, bizden kalb-i selîm, yani temiz bir kalp istemektedir. Bu se-

beple kalplerimizin hantallaşmasından nehyetmekte ve bunun reçetesinin de 

Kur’ân olduğunu haber vermektedir. Âyet-i kerîmede buyrulur: 

“Îmân edenlerin Allâh’ı anma ve O’ndan inen Kur’ân sebebiyle kalp-
lerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine ki-
tap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalp-
leri katıla ştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir.”  (el-Hadîd, 16) 

Bütün ibâdetlerde olduğu gibi hidâyet rehberimiz Kur’ân’dan lâyıkıyla is-

tifâde edebilmek de ona ihlâs, takvâ ve samîmiyetle yaklaşmaya bağlıdır. Kalbî 

hastalıklar, insanın Kur’ân’la doğru buluşmasına mânî olur. Hattâ Kur’ân’ın rah-

meti, şifâsı ve hidâyeti ile buluşamayanlar, tam aksine murdarlığa dûçâr olurlar. 
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Ayrıca Kur’ân, herkese kalbî istîdâdı nisbetinde sır ve hikmetlerini açıp 

derinleşir. Avâm-havâs bütün mü’minler aynı rahle önünde diz çöküp Kur’ân 

okurlar, fakat herkes kendi kalbî seviyesine göre ondan bir netice alır.  

Kur’ân-ı Kerîm, kesâfetten arınmış ve rûhâniyetle dolmuş bir gönle kim 

bilir ne muhteşem sırlar ilhâm eder?! 

Hazret-i Ömer’in şu hâli, Kur’ân-ı Kerîm’i nasıl bir keyfiyet ile okumak 

gerektiği noktasında çok düşündürücüdür. O büyük sahâbî: 

“Bakara Sûresi’ni on iki senede hatmettim ve şükür için bir deve kurbân 

ettim!..” buyurmuştur. (Kurtubî, Tefsîr, I, 40)  

Hazret-i Ebû Bekir  � da şöyle demiştir:  

“Kur’ân’ın bir âyetinin îzâhını yapmak, bana, onu sadece ezberlemekten 

daha güzel gelmektedir.” (Đbnü’l-Enbârî, Kitâbu Îzâhi’l-Vakf, I, 23) 

O güzîde sahâbîlerin Kur’ân okuyuşu, sadece lafızların telaffuzundan 

ibâret bir okuyuş değildi. O okuyuş, Kur’ân-ı Kerîm’in hikmet ve esrârına vukûfi-

yet kesbedip oradaki ilâhî tâlimatların tefekküründe derinleşerek hassas bir kalp 

ile okumaktı. Kur’ân’ı gerçek mânâda okumak ve ondan lâyıkıyla istifâde etmek 

de, ancak bu şekilde mümkündür. 

Yani Kur’ân’dan istifâde husûsunda insanlar derece derecedir. Đnsanların 

kimisi nefsine zulmeder, Kur’ân’ı öğrendiği hâlde gereği gibi okuyup amel 

etmeyerek en büyük nîmeti ziyân etmiş olur. Kimi orta yoldadır, kâh amel eder, 

kâh ihmâl eder. Kimisi ise Kur’ân’ı hayatının mihveri kılarak Allâh’ın izniyle 

hayır yolunda ilerler ve Rabb’iyle dost olur.18 

Kur’ân-ı Kerîm’de gerçek mü’minler hakkında şöyle buyrulmuştur: 

“Allâh’ın âyetleri okundu ğunda sağır ve kör davranmazlar.” (el-Furkân, 

73) 

“Mü’minler ancak, Allah anıldı ğı zaman yürekleri titreyen, kendileri-
ne Allâh’ın âyetleri okunduğunda îmanlarını artıran ve yalnız Rablerine da-
yanıp güvenen kimselerdir.” (el-Enfâl, 2) 

Hak Teâlâ, Kur’ân’ı güzelce okumak, zihnen ve kalben idrâk etmek ve 

muktezâsınca yaşamak sûretiyle onunla mûtenâ bir alâka kurmamızı murâd et-

mektedir. Bunun aksine Kur’ân ile ilgilenmemek, onunla alâkayı kesmek ve onu 

ihmal etmek, ağır bir âhiret vebâlidir.  

Hadîs-i şerîfte buyrulur: 

                                                 
18 Bkz. Fâtır, 32. 
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“Her kim Kur’ân’ı öğrenir de (Mushaf’ı asar) ilgilenmez, bakmaz (onunla 

istikâmetlenmez) ise, kıyâmet günü gelir, (Kur’ân o kimsenin) yakasına yapışır:  

«–Yâ Rabbî, bu kulun beni hapsetti. Beni terk edip uzak kaldı. Benimle 

amel etmedi. Benimle onun arasında Sen hüküm ver.» der.”  (Âlûsî, Rûhu’l-Meâni, XIX, 14) 

Bu hakîkatten dolayıdır ki Hazret-i Ömer � şöyle buyurmuştur: 

“Gücünüz yeterse Kur’ân’ın sizlere şefâatçi olmasını, bunun aksine 

hasmınız olmamasını temine çalışınız. Zira Kur’ân’ın şefâat ettiği kimse cennete, 

dâvâcı olduğu şahıs da cehenneme gider. Biliniz ki bu Kur’ân, hidâyet menbaı ve 

ilimlerin en parlağıdır. O, Rahman’dan gelen ve kendisiyle kör gözlerin, sağır 

kulakların ve kilitli kalplerin açıldığı en son kitaptır...” (Ali el-Müttakî, II, 285-286/4019) 

Mü’minler olarak Kur’ân-ı Kerîm ile alâkamızı muhâsebe etmemiz 

zarûrîdir. Acaba Kur’ân ile alâkamız, Allah ve Rasûlü’nün arzu buyurduğu 

seviyeye ne kadar yakın? Kur’ân’ın rûhânî dokusundan ne kadar hissedar 

durumdayız?  

Velhâsıl, Kur’ân ile buluşan mü’min yürekler, Kâinâtın Hâlıkı’nın müs-

tesnâ bir tecellî mekânı olur. Kur’ân ile yaşayan bir insan, şu muazzam ve muhte-

şem kâinâtın bir yelpaze misâli dürülüp içine sığdığı minyatür bir âlem olmanın 

huzur ve saâdetini yaşar. Gönül insanı için Kur’ân-ı Kerîm, tefekkür dünyasının 

derinliklerine açılan ihtişamlı bir kapıdır. 

Bu muhteşem kapıdan tilâvet, tefekkür, tezekkür, kıyam ve zikirle girmeye 

en elverişli, en bereketli vakitler ise, ancak ve ancak seherlerdir...  

5. Seherleri ihyâ 

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde, geceleri az uyuyup seherlerde istiğfâr 

eden kullarını medheder.19 Bu ilâhî iltifat, aynı zamanda Hak âşığı ârif kullar için 

çok husûsî bir dâvetiye demektir. Nitekim Hazret-i Ömer � bir seher vakti mes-

cide girince Abdullah ibn-i Mes’ûd’un şöyle duâ ettiğine şâhid olmuştur: 

“Allâh’ım, çağırdın, icâbet ettim. Đşte şu seher vakti beni bağışla!” 

Gecenin sükûna erdiği, ekseriyetle insanoğlunun sıcak yataklarında uyku-

ya hasrettiği seher vakitleri, Hak dostları için ganîmet saatleridir. Zira o saatlerde 

gönül kapıları açılır, ehline nice sırlar ayân olur.  

Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri: 

“Geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey fetholunmadı.” der. 

                                                 
19 Bkz. Âl-i Đmrân, 17; ez-Zâriyât, 18. 
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Şeyh Seyfeddin � geceleri iki rekâtta bir hatim indirir ve seherlerin 

mânevî hazzına müstağrak bir hâlde:  

“Yâ Rabbî doyamıyorum, geceler ne kadar da kısa!” diye Rabb’ine ilticâ 

ederdi. 

Yine Hak dostu Mevlânâ Hazretleri de, geceleri teheccüd, duâ, zikir ve is-

tiğfâr ile ihyâ etmenin ehemmiyetini ve seherlerin Hak âşıkları nazarındaki 

mânevî zevkini mısrâlarında şöyle ifâde etmiştir: 

Doldur o şerabdan yine doldur yine bir sun, 

Dursun gece, ey dost, onu durdur, ne olursun! 

Vur uykumu zincirlere vur, geçmesin anlar, 

Varmaz gecenin farkına, varmaz uyuyanlar...20 

Rasûl-i Ekrem � Efendimiz’in haber verdiğine göre, dünyada en muhte-

şem saltanata sahip kılınan Süleyman �’a annesi, seherlerin feyzinden mahrum 

kalmaması için şu nasihatte bulunmuştur: 

“Yavrum, geceleri fazla uyuma! Zira geceleri fazla uyumak, kişiyi kıyâmet 

günü fakir bırakır.” (Đbn-i Mâce, Đkâmet, 174) 

Şüphesiz ki geceleri tatlı uykuları bölerek Hakk’ın huzûruna durabilmek 

ve seherlerin feyzinden lâyıkıyla istifâde edebilmek için, gündüzleri de güzel de-

ğerlendirmek gerekir.  

Hasan-ı Basrî g der ki: 

“Gece ibâdetine kalkmak, günahlar altında ezilen kişiye ağır gelir.” 

Đbrahim Edhem Hazretleri de seherleri ihyâ etmek isteyip de gece kalka-

mayanlara şu îkazda bulunur: 

“Gündüzleri O’na isyân etme ki, geceleri O seni huzûrunda durdursun.” 

Hakk’ın murâd ettiği arınmış bir kalbe sahip olmayı arzulayan mü’minler; 

gecelerini ibâdet ve tâat ile nurlandırarak, seherlerin rûhâniyetini gündüzlerine de 

aksettirme heyecanı içinde olurlar.  

Geceleri nurlandıracak ilâhî kandiller, teheccüddür, istiğfardır, duâ ve sa-

levattır, tefekkürdür, yani samimi bir gönülle Hakk’ı zikirdir... 

6. Zikir 

Kişi neyi seviyorsa onu çokça yâd eder. Allâh’ı sevmenin en güzel 

tezâhürlerinden biri de, O’nun güzel isim ve sıfatlarını çokça anmak, O’nu tesbih, 
                                                 
20 Dîvân-ı Kebîr’den nazmen dilimize çeviren: Emin Işık. 
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takdis, O’na hamd ve şükür ifâdelerini, dilden ve gönülden hiç düşürmemektir. 

Nitekim Cenâb-ı Hakk’ın medhettiği kulların husûsiyetleri beyânında şöyle buy-

rulur: 

“O kimseler (gerçekten akıl, idrak, şuur ve aşk-ı ilâhîye sahip olan 

mü’minler), ayakta iken, otururken ve yatarken Allâh’ı sürekli zikrederler...”  
(Âl-i Đmrân, 191) 

Zikrin neticesinde, kalpte târifsiz bir huzur ve itmi’nan hâli meydana gelir 

ve ilâhî aşkın lezzeti tomurcuklanır. Îmânın kemâle ermesi de, ilâhî aşk sâyesinde 

mümkündür. Zira eğer ruhta ilâhî sır ve hikmetler okyanusuna açılabilecek aşk 

kuvveti yoksa, insan, aklın ulaşabildiği sığ kıyılarda bile boğulur gider. Ya da 

nefsâniyet fırtınalarında helâk olur. Bu sebeple fânî med-cezirlerin fırtınalarından 

kurtulmak, rûhun huzur ve sükûna kavuşması ve aşk-ı ilâhînin ulvî hazzı ile dol-

mak için, zikrin feyz ve rûhâniyetine ihtiyaç vardır.  

Hak dostu ârif kullar, zikrullâh’ın vecdine müstağrak bir gönlün huzur ve 

hazzı ile yaşarlar. Bu, onların en büyük mânevî zenginliği ve gönül hazînesidir. 

Đbrahim Edhem Hazretleri der ki: 

“Bizim iç dünyamızda tattığımız lezzetleri, varlık sahipleri bilselerdi, biz-

den onu almak için her şeylerini fedâ ederlerdi.” 

Zikrin mânevî haz ve lezzetinden lâyıkıyla hisse alan bir mü’min, onu ha-

yatının her ânına yaymanın heyecanı içinde yaşar. Nitekim mü’min; 

Yapacağı her işe  ِE� ) ْ(ٰ�ِ� ا�ّ+َ ِ ا�ّ+َ  ,Eِ�ْ7ِ diyerek başlar اّ�ٰ

Bütün işlerinin sonunda  ُ��ْ�َ�َْا  ِ ّٰ�ِ  der, 

Ağzından bilmeyerek kötü bir söz çıktığında;  ُ+1ِFْGَ�َْ$  َ اE�Hِ�َ�َْ  اّ�ٰ  der, 

Đstikbalde yapmak istediği bir şeyi ifâde ederken;  ْ6ِن  ُ �Kََء اّ�ٰ  der,  

Birileri tarafından kendisine hile ve tuzak kurulduğu veya kötü bir durumla 

karşılaştığı zaman;  َ5  َ5َة 6ِ  َ(ْ�َل َو ِ اْ�َ�ِ�Mِّ اْ��َ  5َّ ُ,ّ�َ ٰ�ّ�7ِ ِE�Hِ  der,  
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Kendi nefsine ve malına az veya çok bir musibet eriştiğinde  ِ ّٰ�ِ �َAِّ6 %ِ�َْ�ِ6 �َAِّ6َو 

 ,der َراِ#ُ��نَ 

Gece veya gündüz her fırsatta  ُ  .zikrine devam eder 45َ اِٰ�َ% ا5َِّ اّ�ٰ

Bir gün Rasûlullah �: 

“–Cennet bahçelerine uğradığınızda oradan lâyıkıyla istifâde ediniz.” bu-

yurdu.  

Ashâb-ı kirâm: 

“–Yâ Rasûlâllah! Cennet bahçeleri ile neyi kastediyorsunuz?” diye sordu-

lar. Peygamber Efendimiz �: 

“–Zikir halkalarını.”  buyurdu. (Tirmizî, Deavât, 82/3510) 

Zikrin bir mânâsı da hatırlamak, hatırda tutmak demektir ki, insanın hiçbir 

zaman hatırından çıkarmaması gereken en mühim hakikatlerden biri de ölümdür. 

Zira dünyaya gelen herkes, bir ölüm mahkûmu olarak gelir. Bunun için, dâimâ 

gerçekleştirmemiz gereken en zarûrî tefekkürlerimizden biri de: 

7. Tefekkür-i mevt 

Tefekkür-i mevt, yani ölümü sık sık hatırlayıp o mutlak istikbâl vâkıası 

üzerinde derin derin düşünerek fânîlik idrâki içine girmek, kalbi menfîliklerden 

arındırıp olgunlaştırmanın en mühim basamaklarındandır.  

Hak âşığı Mevlânâ Hazretleri ne güzel söyler: 

“ Đnsanların çoğu bedenlerinin ölümünden korkarlar. Hâlbuki asıl korku-

lup endişe edilmesi gereken, kalplerin ölümüdür.” 

“Gerçek ölüm, Hak’tan ayrı kalmaktır.” 

Gerçekten de kalbin, mâneviyâta karşı duyarsızlaşması, ilâhî kudret ve 

azamet tecellîlerini alık ve abus bir çehre ile seyretmesi, mânevî bir felâkettir. Bu 

fecî durum, fânî hayatın aldatıcı zevklerine ve gelip geçici menfaatlerine kalben 

râm olmanın bir neticesidir. 

Bunun içindir ki Rasûl-i Ekrem � Efendimiz: 

“Bütün dünyevî zevkleri bıçak gibi keseni (yani ölümü) çokça hatırlayın!” 

buyurmuşlardır. (Tirmizî, Zühd, 4; Nesâî, Cenâiz, 3) 
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Nefsin mayasında fânîliğe isyan meyli vardır. Nefis dâimîlik istediği için 

ölümden korkar ve kaçar. Nitekim âyet-i kerîmede, ham bir nefsin bu özelliği şöy-

le ifâde edilir: 

“Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: Đşte (ey insan) bu, senin öteden 

beri kaçtığın şeydir, denir.” (Kâf, 19) 

Nefsi isyan ve azgınlığa sevk eden gaflet zehrinin en tesirli panzehiri, 

ölüm hakîkatini hatırlamaktır. 

Bu sebeple Cenâb-ı Hak herkesin tabiî olarak kabul ettiği bu hakîkati kul-

larına tekrar tekrar hatırlatmıştır:  

“Yeryüzünde bulunan her canlı fânîdir.”  (er-Rahmân, 26)  

“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda Biz’e döndürüleceksiniz.” (el-

Ankebût, 57) 

“Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de 
imtihan ederiz. Ve siz, ancak Biz’e döndürüleceksiniz.”  (el-Enbiyâ, 35)  

Bu âyet-i kerîmelerle Cenâb-ı Hakk’ın biz kullarına vermek istediği mesaj, 

fânîliğimizin idrâki içinde yaşamamızın lüzûmudur. 

Fânîliğinin idrâki içinde olan bir gönül; 

–Tevbeye yönelir, 

–Kul hakkından, haram yemekten ve gaflete sürüklenmekten titizlikle sa-

kınır, 

–Đbâdetlerini huşû ile edâ eder, 

–Güzel ahlâk sahibi olur, 

–Nefsin ihtiraslarından kurtulur. 

Bu şuurla yaşayıp hayatına çeki düzen veren bir mü’min için ölüm, mâtem 

değil, “ şeb-i arus / düğün gecesi” mutluluğu olarak tezâhür eder. Bu da; « Nَ&ْ,َ ُ�اO�"ُ

 Ölmeden evvel ölünüz.” sırrını idrâk edebilenlerin kârıdır. Onlar için“ / «اَْن O��ُOَُ�ا

ölüm, ebedî saâdete açılan bir kapıdır. Ölmeden evvel ölebilen Hak dostları, daha 

yaşarken fânîlik idrâki içine girebildikleri içindir ki, fânî bedenleri toprak altına 

girdikten sonra bile gönüllerde yaşamaya devâm ederler. 

Dolayısıyla ölmeden evvel ölmenin sırrına ermiş yüce ruhlarla beraberlik 

ve onların mânevî terbiyeleri altında bulunmak, mânen ölüm tehdidi altında bulu-
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nan kalpler için diriltici bir nefhadır. Bu nefhadan nasîb almanın en güzel yolu da 

hiç şüphesiz ki onların sohbetleridir. 

8. Sohbet 

Sohbet, Rasûlullah � Efendimiz’in müekked bir sünnetidir. Sahâbe nesli-

nin gönüllerinin yoğrularak kemâle ermesi de sohbet-i Peygamberî ile olmuştur. 

Đbâdet vecdi içinde geçen bütün sohbetler, Rasûl-i Ekrem � Efendimiz’in 

sohbetlerinden bir akistir. Zira mânevî istifâdenin merkezi O’dur. Rûhî heyecan-

larla dolu sohbetler, hep o merkezden teselsülen naklolan parıltılardır.  

Mânevî sohbetlere iştirâk etmek, Peygamber Efendimiz’in sünnetine ittibâ 

mâhiyetinde olduğundan, o meclislerde ibâdet vecdi içinde bulunmak îcâb eder. 

Nitekim ashâb-ı kirâm da Rasûlullah � Efendimiz’in sohbetlerinde büründükleri 

huzur, dikkat ve edep hâlini: 

“–Sanki başımızın üzerinde bir kuş var da kıpırdasak uçuverecek zanne-

derdik.” şeklinde ifâde etmişlerdir.21 

Mühim bir mânevî terbiye ve irşad metodu olan sohbetler, bütün tari-

katlerde ve bilhassa Nakşîlikte kalpten kalbe feyiz nakli için husûsî bir mevkîyi 

hâizdir. 

Büyük velî Şâh-ı Nakşibend � buyurur ki: 

“Bizim terbiye yolumuz sohbet üzerine kuruludur. Halvette şöhret, şöhrette 

ise âfet vardır. Hayır ve bereket, birlik ve beraberliktedir. Birlikte olmak, sohbetle 

mümkündür. Ancak bu hâlin gerçekleşmesi, sohbetin faydalı olması şartına bağlı-

dır. Bir kişinin başkasıyla sohbeti ise benliği terk edip hiçliğe bürünmekle hâsıl 

olur.” 22 

Sahâbeyi ve Hak dostlarını örnek alarak sâdık ve sâlih kimselerin sohbetle-

rinde bulunmayı ganimet bilmek gerekir. Zira sohbet, mânevî bir reçete almaktır. 

Samimî bir gönülle sohbete gelen, yanlışlarını görüp eksikliklerini kavrar, sâlih 

amellerini ve ahlâkını daha da güzelleştirme imkânı bulur.  

Kitap satırlarında, zihnî tefekkür, tahassüse gâliptir. Sohbetlerde ise tahas-

süs, yani duygu derinliği ön safhadadır. Okumak daha ziyade, düşünceyi; dinle-

mek ise daha ziyade, anlayışı harekete geçirir. Sohbetler, kendisine müştak gönül-

lerde, incelik, zarâfet ve hassâsiyet meydana getirir. Bu sebeple mânevî terakkî 

için sohbet, en güzel fırsattır ve kitaptan kuru kuruya okumakla giderilemeyecek 

mühim bir ihtiyaçtır. 

                                                 
21 Bkz. Ebû Dâvûd, Sünnet, 23-24. 
22 Buhârî, Enîsü’t-tâlibîn, s. 90; Reşahât, s. 68; Ebu’l-Kāsım, er-Risâletü’l-Bahâiyye, vr. 52a, 62a. 
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Ancak sohbet meclisinde bulunmak, bu fırsatın değerlendirilmesine ve bu 

ihtiyacın giderilmesine tek başına yetmez. Yelkenini açmayan bir gemi nasıl 

rüzgârdan istifâde edemezse, kalbini sohbetin feyz ve rûhâniyetine açmayan bir 

kişi de bu mânevî rahmet yağmurundan mahrum kalır. 

Bunun için de sohbet meclislerinde sırf fiziken ve gâfilâne oturmaktan, ku-

ru bir beraberlikten sakınmalıdır. Kalbin duygu derinliklerine varılmaksızın ve id-

rak kapıları açılmaksızın sâlih ve sâdıklarla beraberliğin fayda sağlamayacağı 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla onlarla geçecek bir saniyelik beraberliği bile bir 

asırlık fayda ve feyz içinde tecellî ettirecek bir gönül uyanıklığı ile değerlendire-

bilmeye gayret edilmelidir. Đşte ancak o zaman makbul bir beraberlik gerçekleşir. 

9. Sâlih ve sâdıklarla beraberlik 

Nasıl ki her maddeden farklı değerlerde bir enerji ve radyasyon yayılıyor-

sa, insanın kalbinden de gözle görülmeyen, fakat erbâbınca hissedilen bir mânevî 

enerji yayılmaktadır.  

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede: 

“Ey îman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.”  (et-

Tevbe, 119) buyurur. Bu şekilde kalbimizin müsbet tesirlere muhâtap olmasını telkin 

eder. Diğer bir âyet-i kerîmede de: 

“…Zâlimler toplulu ğu ile oturma!”  (el-En’âm, 68) buyurarak hissiyâtın mer-

kezi olan kalbi menfî tesirlerden korumayı emreder.  

Sâlih insanlarla bir arada olmanın mânevî bereketlerinden birini, Rasûlul-

lah � Efendimiz şöyle ifâde buyurmuşlardır: 

“Allah � sâlih bir kişi (vesîlesi) ile, komşularından yüz hânenin üzerin-

deki belâları defeder.” 

Sonra da Efendimiz � şu âyet-i kerîmeyi okumuştur: 

“…E ğer Allâh’ın insanlardan bir kısmını di ğerleriyle defetmesi olma-
saydı, elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lutuf 
ve kerem sahibidir.” (el-Bakara, 251) (Taberânî, Evsat, IV, 239; Heysemî, VIII, 164) 

Đrâdesi elinde bulunmayan kalbimizin, en büyük ilâhî sermâyesi muhab-

bettir ve mü’min onu nerede ve nasıl kullanacağını iyi idrâk etmelidir. Küllî 

irâdenin bu lutfunu ziyan etmemelidir.  

Mü’minin gönlü dâimâ; “Yâ Rabbî! Bana sevdiklerini sevdir, sevme-
diklerini de sevdirme, kalbimi koru!” niyâzı içinde olmalıdır. Çünkü kişi sevdi-
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ği kimsenin yolunca gider. Muhabbet neticesinde müsbet veya menfî yönde bam-

başka bir insana dönüşmenin pek çok misâli vardır.  

Đşte câhiliye insanları, Rasûlullah � Efendimiz’in delâletiyle hidâyete ka-

vuşup O’nun etrâfında pervâne oldukları için sâdıklaştılar. Ashâb-ı Kehf’in Kıt-

mîr’i bile, sâdıkların muhabbet harcından nasîb aldığından, büyük bir ilâhî lutfa 

nâil oldu. Bunun zıddı olarak Hazret-i Lût’un karısı ile Hazret-i Nûh’un karısı ve 

oğlu Kenan, fâsık ve zâlimlerle ihtilât etme netîcesinde, ilâhî kahra dûçâr oldular.  

Abdülkâdir Geylânî  � buyurur ki: 

“Nefsin husûsunda seninle birlikte cihâd edenle arkadaş ol. Nefsini azdı-

ranla arkadaş olma. Đhlâslı ol, aksi hâlde boş yere yorulursun.” 

O hâlde ömür sermâyesini Allah Rasûlü � Efendimiz’in sâdık âşıkları 

olan sâlih mü’minlerle beraber olarak kullanmaya gayret göstermek îcâb eder.  

� 

Đç âlemin tezkiye ve tasfiyesine dâir bu ve benzeri düsturlara riâyet netice-

sinde -Allâh’ın lutfuyla- kalpler safâya ermeye başlar. Böyle kalpler, artık hâdise-

lerin bâtınında bulunan sebepler zincirindeki nihâî sebebe, yani “murâd-ı ilâhî”ye 

vâkıf olarlar. Bundan dolayı hikmete vukûfiyetin huzur ve sükûnu içinde yaşarlar. 

Telâş ve endişe gibi birçok beşerî zaaftan kurtulurlar. 

Onlar için artık kâinatta “abes” yoktur. “Yaratılmışı hoş gör Yaratan’dan 

ötürü.” düstûruyla başlayan mânevî terakkîde, hikmete îtibar ederek her şeyi ibret, 

muhabbet ve hayret hisleriyle dolu olarak seyre başlarlar. Hikmette derinleşen 

kalpler ve ibretle bakan gözler, kâinatta ilâhî neşveden başka bir şey görmezler. 

Böyleleri için bütün bir kâinât, artık okunmaya müheyyâ (hazır) bir kitap 

gibidir. Onlar, satırlardaki ilimleri aşmışlar, sadırlardaki ilme ulaşmışlardır. 

Fakat bunun aksine îmânın aşk, vecd ve lezzetine kavuşamadıkları için, 

hayat ve kâinat muammâsını çözemeyen; güllerin, ağaçların, kurtların-kuşların hâl 

lisânından anlamayan; rüzgârların, derelerin, bağların, bahçelerin sessiz-sözsüz 

beyanlarını alık ve abus bir bir çehreyle seyredip geçen ham ruhlara ne kadar da 

yazık!..  

HÜLÂSA 

Binbir imtihan tecellîsi içinde yaşadığımız şu âhirzamanda, Đslâm’ın gönül 

dokusunu, feyz ve rûhâniyetini, vecd ve istiğrâkını, tıpkı ashâb-ı kirâm, tâbiîn ve 

sâlih mü’min nesillerdeki ihtişâmıyla hayatlarımıza tatbik edebilmek için, öncelik-

le Đslâm’ı şânına yakışır şekilde kalben ve zihnen idrâk etmeye muhtâcız. 
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Đslâm’ın yıkılmaz rûhâniyet kalesinin kapılarını kasten veya affedilmez bir 

gafletle din düşmanlarına aralamak isteyen âlim kisveli hidâyet mahrumlarının ve 

din tahripçilerinin cirit attığı günümüzde, bu ihtiyacın asr-ı saâdet aşk ve vecdi ile 

yeniden ihyâsı, büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.  

Zira Đslâm’ın rûhâniyet ve hakîkatinden mahrûmiyet, sırât-ı müstakîm çiz-

gisini zedelemekte, insanlığı çıkmaz sokaklara sevk etmekte ve gaflet yollarında 

binbir tuzağa düşürmektedir. Böylece ebedî bir saâdet, ebedî bir felâkete dönüş-

mektedir. 

Bu hâlden kurtuluşun yolu da, îman ve güzel ahlâkı aşk ile yaşamaktan ge-

çer. Vahyin nûru ile, sünnetin feyzi ile güzelce buluşamayan kalpler, hakikî saâde-

ti nasıl tadabilir?  

Dînî mevzûlarda cehâlet, pek korkunç bir karanlıktır. Zira kişi bilmediği-

nin düşmanıdır. Dinden uzaklaşmak, mânevî duygulardan mahrûmiyete sebep olur 

ve vicdan ufkunu daraltır. Zâhir ve bâtın nûrlarını söndürür. Kitap ve sünnetin in-

ce hikmetlerinden, rûhânî aydınlığından mahrum eder. Đnsana, Yaratan’ı tarafın-

dan lutfedilen cevherleri kaybettirip kişiyi et ve kemik doldurulmuş bir deri torba-

ya döndürür. Bu da, insanı yalnız dünyevî menfaatlerinin esiri hâline getirir.  

Böyle bir cehâlet, kalbi âmâlaştırır. Binbir fitne ve imtihanla dolu hayat 

yolculuğunda ise böyle bir cehâlet, zifiri karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya 

çalışmaktan farksızdır. 

Îman güneşi ile aydınlatılmayan, güzel ahlâk ve amel-i sâlihlerle güzelleş-

tirilmeyen bir dünya, zâhiren ne kadar yeşil ve parlak görünürse görünsün, 

hakîkatte solgun ve sönüktür. 

Mü’min, bu fânî, solmaya ve sönüp gitmeye mahkûm lezzetlere aldanmaz; 

nefsinin esiri olmaya rızâ göstermez. Ondaki derin aşk, vecd ve ulvî heyecan, 

dâimâ Hakk’a dostluk istikâmetinde merhale almaya vesîle olur. Mü’min, îmânın 

kemâline erişebilmelidir ki, bir gün gireceği kabrin penceresinden, cennet bahçe-

lerini temâşâ edebilsin.  

Bu itibarla mü’minler olarak, Đslâm’ı, rûhâniyet ve mâneviyat ufkunda 

“Hakkı hak, bâtılı da bâtıl bilmek” düstûruyla takvâ üzere yaşamak için, onu sa-

hih kaynaklardan tahsil gayreti içinde olmak, bu zamanda en büyük zarûretlerden 

biridir. Yeniden bir silkiniş ve diriliş için, asr-ı saâdetteki neşve-i Đslâm ile Hakk’a 

vuslat aşkına ulaştıracak gönül eserlerine alâkamızı artırmak durumundayız. 

Bütün bu hakîkatler, Đslâm’ı rûhânî yapısı ile birlikte bir bütün hâlinde an-

layıp anlatabilme hizmetini îfâ edecek sahih eserlere ihtiyacı, bir kez daha ortaya 

koymaktadır. 
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Đşte Dr. Murat KAYA kardeşimizin, bu yolda yürüyen hizmet kervanına 

iştirâk etmek gâyesiyle titiz bir araştırma ve gayret neticesinde kaleme aldığı bu 

eser de, en başta Đslâm ve îman üzerinde yoğunlaşarak mü’minin ibâdet, muâmelât 

ve ahlâkının nasıl olması gerektiğine ve günümüzdeki Đslâmî hususlarda yaşanan 

kafa karışıklığı sebebiyle çokça tartışılan bazı meselelere sahih kaynaklardan ışık 

tutmaktadır. 

Mânevî değerlerin allak bullak edildiği günümüzdeki keşmekeş içinde en 

sıhhatli yol; Allah ve Rasûlü’nün tebligâtını, Risâlet Güneşi Efendimiz’den, 

O’nun etrafında Đslâm semâsının yıldızları mesâbesinde yüksek bir ufku temsil 

eden sahâbe iklîminden ve diğer Đslâm büyüklerinden süzerek okumaktır. Zira 

Đslâm; kulu, doğru bir îtikâdî ve amelî zemin ile kalb-i selîme nâil ettiği ve ahsen-i 

takvîm sırrı ile de vâsıl-ı ilâllâh olma yolunda ilerlettiği ölçüde, doğru bir şekilde 

öğrenilmiş ve yaşanmaya başlanmış demektir. 

Đslâm’ın temel umdelerini, hikmet cihetlerine de yer vermek sûretiyle ince-

leyen bu titiz çalışma, asıl başarısını elbette ki, ashâb-ı kirâmın kalp kıvâmıyla 

Đslâm’a teslîmiyette okuyucularının -bir adım olsun- ileriye gitmesine katkıda bu-

lunduğu takdirde elde etmiş olacaktır. Zira fetihlerin en ihtişamlısı, gönüllerin fet-

hidir.  

Ne mutlu, yüreğini bir dergâh hâline getirerek orada gariplerin, yal-
nızların, muhtaçların, kimsesizlerin ve hidâyet bekleyenlerin gönüllerini ihyâ 
ve âbâd edebilenlere!.. 

Rabb’imiz, bu eserde ifâde edilen hikmet ve hakîkatlerin, îmanlı gö-
nüllerde akis bulmasını ve râzı olduğu amel-i sâlihler sûretinde güzelliklere 
vesîle olmasını nasip ve müyesser eylesin. 

Âmîn… 

Yine bu vesîleyle, elinizdeki bu eseri, büyük bir ihlâs ve gayretle hazırla-

yan Dr. Murat KAYA kardeşimize ve onu siz muhterem okuyucularımıza hediye 

eden Altınoluk Dergimize teşekkür eder, hizmetlerinin bir sadaka-yı câriye olarak 

Hak katında makbûliyetini niyâz ederim. 

  

 

Osman Nûri TOPBAŞ 

Üsküdar, 2009 
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GĐRĐŞ 

1. Đnsan ve Kâinat 

Mevlânâ Celâleddin Rûmî şöyle anlatır: 

“Birgün öküzün biri, zamanın medeniyet merkezi olan Bağdat’a geldi ve 

şehri baştanbaşa dolaştı. Ancak o muhteşem güzellikler, lezzetler ve sanat hârika-

ları arasında ancak ve ancak yol kenarındaki kavun ve karpuz kabukları dikkatini 

çekti. Zâten öküz ile merkebin seyrine layık olan şey, ya yola dökülüp saçılan sa-

mandır, ya da yolların kenarında biten çayır çimendir!” (Mesnevî, c. 4, beyt: 2377-2379) 

Đşte insan da bu dünyada sadece yiyip içme ve eğlenceyle meşgul olmayıp 

etrâfındaki muhteşem sanata bakmalı ve düşünmelidir. Zira insanın bizzat kendisi 

ve kâinat, öyle muhteşem iki varlıktır ki, onlar üzerinde uzun uzun tefekkür et-

mek, insana derin ufuklar açar. Asırlar boyunca insan ve kâinat üzerinde keşifler 

yapılmış, ancak onların akılları hayrette bırakan muhteşem husûsiyetleri henüz 

tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Kâinat, son derece hassas dengeler üzerine ku-

rulmuş muhteşem ve çok kıymetli bir âlem, insan da kâinatın içinde ondan daha 

kıymetli bir gözbebeğidir. Sahip oldukları hârikulâde husûsiyetler zâviyesinden 

bakıldığında kâinatla insan birbirine benzeyen ikiz kardeş gibidir. Şu farkla ki, biri 

henüz hudutlarına ulaşamadığımız bir büyüklükte, diğeri de onun küçültülmüş bir 

maketi mâhiyetinde… 

Đnsan, şöyle bir an durup alışkanlıklarını bir tarafa bırakarak çevresindeki 

eşyâ üzerinde tefekküre daldığında hayret verici bir manzarayla karşı karşıya ka-

lır. Hergün görüp durduğu bu hârika manzaraya daha önce niçin tefekkür nazarıy-

la bakmadığına şaşar. Meselâ toprağın, aynı su ile beslendiği hâlde binlerce farklı 

bitki yetiştirdiğini, bunların da farklı renklerde, farklı şekillerde meyve ve sebze-

ler verdiğini ve bunu mükemmel bir tertib ve nizamla yaptığını düşününce ken-

dinden geçer. Öyle ya, aynı toprakta yetişen ve aynı suyla beslenen yiyeceklerin 

birbirinden üstün ve farklı olması akılları hayrette bırakacak bir hâdise değil mi-

dir?1 Toprak, su, bitkiler, canlılar… Hepsinde nice hayranlık verici haller… 

Sonra gözünü semâya çevirdiğinde, orada da muhteşem ve muazzam bir 

sistem görür: Meselâ Güneş… Dünya ile arasındaki uzaklık yaklaşık 150 milyon 

kilometredir. Kâinatın yaşı yaklaşık 15 milyar yıl, Güneş’in yaşı da 5 milyar yıl 

tahmin edilmektedir. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, hacim îtibariyle o ka-

dar büyüktür ki içine Dünya gibi yaklaşık 1.300.000 gezegen sığar. Çok büyük bir 

alev topu olan Güneş’in yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece, iç sıcaklığı ise 20 

milyon santigrat derecedir. Kendi yörüngesinde, saatte 720.000 kilometrelik mu-

                                                 
1 Ra‘d, 4. 
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azzam bir hızla hareket eder. Yaklaşık bir hesapla günde 17 milyon 280 bin kilo-

metrelik yol kateder. 

Güneş’te her saniye 564 milyon ton hidrojen 560 milyon ton helyuma dö-

nüşür. Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz maddesi de enerji ışın hâlinde uzaya ya-

yılır. Saniyede 4 milyon, dakikada ise 240 milyon ton madde kaybeder. Farazâ 

Güneş’in 3 milyar yıldan beri bu hızla enerji ürettiğini düşünelim, o zaman, bu sü-

re zarfında kaybetmiş olduğu kütle 400.000 milyon kere milyon ton olacaktır ki, 

bu değer yine de Güneş’in şimdiki toplam kütlesinin 5000’de biri kadar ancak tu-

tar. 

Bu muazzam gücü ve enerjisiyle Güneş, başta insanlık olmak üzere yeryü-

zündeki tüm canlılığa en faydalı olacak güç ve büyüklükte yaratılmış olup ışınla-

rını ölçülü bir şekilde dünyaya ulaştırmaktadır. Ancak günün birinde Güneş’in 

merkezindeki hidrojen azala azala bitecek, Güneş’in merkezi gittikçe helyum ba-

kımından zenginleşecek ve merkez ağırlaştıkça da çevresini kendine doğru daha 

fazla çekecektir. Bu da dünyanın sonu demektir. 

Bahsettiğimiz bu muazzam Güneş, Samanyolu galaksisinde bulunan tah-

minen 200 milyar yıldızdan sadece birisidir. Aynı şekilde Samanyolu galaksisi 

de, modern teleskoplarla görülebilen birkaç yüz milyar galaksiden yalnızca birisi-

dir. Ve bu Samanyolu galaksisinin bir ucundan diğerine gitmek için 100 bin ışık 

yılı gereklidir. Işık ise 1 saniyede 300.000 kilometre gider. Đşte Dünya, bu galak-

sinin spiral kollarından birinde yer almaktadır. Dünya’dan hareket edip galaksimi-

zin merkezine varabilmek için 300.000 trilyon kilometre gitmemiz gerekir. 

Dünya, geçtiği bir yere bir daha uğramamak üzere muazzam bir hızla 

fezâda yol almaktadır. Saniyede 30 kilometre hızla bir yöne, 250 kilometre hızla 

başka bir yöne doğru fezânın derinliklerinde uçup duruyor. Üzerindekilerle birlik-

te Güneş’in etrafında bir günde 2 milyon kilometreden fazla yol kat ediyor. 

Yağmur 

Bir de gökten inen yağmur üzerinde tefekkür edelim. Eğer yağmur damla-

ları yer çekimi kanununa uygun olarak düşecek olsaydı her bir damla yere kurşun 

hızıyla inecekti. Hâlbuki her bir yağmur tanesi sâbit hızla yere düşer, usulcacık, 

incitmeden ve yıpratmadan… Havaya verilen kaldırma kuvveti ve akışkanlık 

sâyesinde yerçekimi kuvvetinin tesiri dengelenir ve damlanın sabit bir hızla yere 

düşmesi sağlanır. Görüldüğü gibi en zor ve pahalı hizmetler, en münasip ve kısa 

yollardan çözüme kavuşturulup yeryüzünün müstesnâ misafiri olan insana her an 

takdim edilmektedir. 

Madde 
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Şimdi de gözlerimizi yere çevirip biraz da maddenin yapısına bakalım: 

Madde, hidrojen ve karbon gibi farklı elementlerden; onlar atomlardan; atomlar 

elektron, proton ve nötronlardan; bunlar da kuarklardan teşekkül eder. En nihayete 

kadar gittiğimizde kâinatın temel yapı taşlarından biri olan nötrino  parçacıklarıyla 

(veya dalgalarıyla) karşılaşırız. Bir milimetre kare kabul ettiğimiz bir toplu iğne 

başında yaklaşık 100 trilyon atom olduğunu hatırlarsak, atomların boyut olarak ne 

kadar küçük olduğunu anlarız. Bir insan atomdan hacim olarak 1028 (10’un yanına 

27 tane sıfır ilâve ediniz) misli daha büyüktür. Güneş de insandan 1028 misli bü-

yük. Bu durumda insan Güneş ile atom ortasında yer almaktadır. 

Atom çekirdeği öylesine yoğun bir maddî yapıyı temsil eder ki, çekirdek 

maddesinin bir çay kaşığı kadarlık miktarı neredeyse bir milyar ton çeker. Proton 

ve nötronlar, elektronlara nazaran çok daha küçük bir hacme sıkıştıklarından hız-

ları da onlara nisbetle fevkalâde yüksektir. Öyle ki saniyede yaklaşık 60.000 ki-

lometreyi aşan bir hıza sahiptirler. 

Bir atom çekirdeği, merkezini oluşturduğu atomdan yaklaşık yüz bin kez 

daha küçük olmasına rağmen, atomda bulunan kütlenin % 99,95’i çekirdekte top-

lanmıştır. Bu durumda atom, neredeyse “boşluk”tan ibarettir. 

Çekim Kuvveti  

Şunu da düşünelim: Atoma verilmiş kuvvetlerin en zayıfı, yani “çekim 
kuvveti”  olmasaydı, içinde bulunduğumuz varlık âlemini asla göremezdik. Çünkü 

o zaman ne Dünya yüzünde biz, ne de Güneş etrafında Dünya olacaktı. Eğer elekt-

rik kuvvetinin pozitif ve negatif kutupları dengelenmemiş olsaydı, çekim kuvveti 

bir işe yaramazdı. Şükür ki bu kuvvetler milyarda birin milyarda birinin milyarda 

birinin milyarda biri kadar bir hataya dahi izin vermeyen ince bir düzen ile denge-

lenmiş durumdadır. Ve bu kuvvetin karşısında, ondan bin misli kuvvetli nükleer 

kuvvet sayesinde aynı kutuptan parçacıklar, çekirdek etrafında bir arada barınabi-

liyor. Nükleer kuvvet başıboş bırakılsaydı, bütün kâinat dev bir atom çekirdeği 

olurdu. Hâlbuki ona tanınmış tesir sahası ancak atom çekirdeği kadardı. Ve nük-

leer kuvvet, zayıf kuvvetle dengelenmeseydi, her şey bir atom bombası olur, Dün-

ya’dan milyonlarca kat büyük dev küreler ve Güneş bir anda sönüp giderdi. 

Atomları Đstediği Şekilde Dizen Bir Kuvvet Var 

Meselâ beyin ile taşın, elmas ile kömürün malzemesi tamamen aynıdır, 

hepsi de elektron, proton ve nötronlardan oluşur. Aralarındaki fark atomlarının di-

ziliminden meydana gelir. O hâlde beynin gösterdiği farklılığı maddesinde değil, 

dışardan alıp yansıttığı daha farklı bir şeyde yani mânâsında aramalıyız. Tüm göz-

lem ve tecrübeler kâinatta madde ile beraber arkada çok sayıda muazzam mânâ 

katmanları olduğunu göstermektedir. Yani madde her şeyin kaynağı değildir. 
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Akışkanlar Mekaniği  

Tabiata baktığımızda bir balığın yüzmesi, bir kuşun uçması, bir uçağın 

uçuşu hep belli prensipler (akışkanlar mekaniği) dâhilinde gerçekleşir. Acaba 

uçaklar mı yoksa uçan böcekler mi bu prensipleri daha iyi ve daha verimli bir şe-

kilde uygulamaktadır? Balığın vücut şekli tasarlanırken acaba hangi akışkan pren-

sipleri uygulanmıştır? 

Balığın kalbi, yüzerken suyun vücûduna uyguladığı basıncın en düşük ol-

duğu yere büyük bir îtina ile yerleştirilmi ştir. Böylece hız arttıkça dış basınç aza-

larak kalbin atışlarının kolaylaşması hedeflenmiştir. Balığın gözü hız ne olursa ol-

sun hep aynı statik basınç değerini koruyan yere yerleştirilmi ştir. Böylece balık 

hızlı veya yavaş yüzerken gözünde basınç farklılığı olmamaktadır. Sinekler ânî 

hızlanma ve yavaşlama yapabilir, havada asılı kalır, takla atıp ters uçabilir ve ters 

olarak tavana iniş yapabilirler. Köpek balığının kuyruğundaki çentik, akbabanın 

kanat uçlarındaki yayvan tüyler, balinanın kuyruğundaki yarım ay şeklindeki ka-

nat, hareketlerinde onlara hidrodinamik veya aerodinamik avantajlar sağlar. Kır-
langıç ve tonbalığında olduğu gibi ön ve arka kanatların arkaya doğru kavislen-

diği hilâl şeklindeki kanatlar, bu verimi daha da artırır. Đnsanlar da uçak ve gemi-

lerde bu tasarımlardan istifade ederler. 

Köpek balığının derisi üzerinde keşfedilen küçük kanalcıklar tuzlu suda 

hareket verimliliğini sağlar. Tahliller, bu kanalcıkların suda sürtünmeyi azaltmak 

için en ideal yapı ve boyda olduğunu göstermiştir. Đnsan ve hayvan eklemlerinde-

ki yağlama mekanizması, bugüne kadar teknolojideki üç yağlama tipi ile de tam 

olarak açıklanamıyor. Donma sıcaklığının altında yaşayan antifrizli balıklar, kız-

gın çöl kumlarında hareket eden yılanlar, med-cezir bölgelerinde susuzluğa daya-

nıklı balıklar vardır. Ayıbalıkları  1600 metre derinliğe dalabilmektedir ki basınç 

bizim maruz kaldığımız basıncın 160 katıdır. Bununla birlikte derin deniz hayvan-

larının bu kadar büyük basınç altında hayatlarını nasıl devam ettirdiklerine dâir 

bilmediğimiz hususlar çok fazladır. Bazı deniz yılanları uzun süreli derin dalış-

larda deri vasıtasıyla kandaki azotu dışarı atarlar ve yüzeye çıktıklarında vurgun 

yemezler. Hâlbuki bugün en usta dalgıçlar bile derinden su yüzüne ancak dinlene 

dinlene uzun zamanda çıkabilirler… 

Buraya kadar naklettiğimiz şeyler, ilâhî azamet ve kudrete delâlet eden ha-

kikatlerden sadece bir nebzedir. Bunlar bile insanı, sonsuz bir ilim ve kudrete sa-

hip olan bir Yaratıcı’nın varlığına götürmektedir: 

 

2. Đnsan ve Yaratıcı 
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Kaliforniyalı Jim Clinging, kendisini tesir altında bırakan bir hâtırasını 

şöyle nakleder: 

“Liseyi bitirdikten sonra eczacılık eğitimi almaya başladım. Kimya dersle-

ri bilhassa dikkatimi çekiyordu. Teknolojinin ancak 1500 derece ısıda üretebildiği 

amonyak, insan vücudu tarafından 37 derecelik vücut ısısında meydana getirili-

yordu. Đlim bunu açıklayamıyordu. Tahsilim sırasında böyle misallerle çok karşı-

laştım. O hâlde, bu hiç aksamayan düzenin mutlaka bir kurucusu vardı. Allah’ın 

varlığını içimde hissediyordum…” (A. Arı - Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, s. 143) 

Đnsana bu hissi veren sayısız hakikat vardır. Bunların birçoğunu gündelik 

hayatımızda müşahade edip dururuz, ancak nedense üzerinde pek düşünmeyiz. 

Son derece mükemmel ve üstün vasıflarla tezyin edilmiş bir vaziyette dün-

yaya gelen insanoğlu, Allah inancını fıtrat ında getirir. Kendi üzerinde ve kâinatta 

seyrettiği muhteşem âhenge bakarak bu inancını kuvvetlendirir. Anne-babasının 

ve diğer insanların, muhtelif sebeplerle saptırması ve yanlış yönlendirmesi olmaz-

sa, kâinâtı, insandan çok daha kuvvetli ve yüce bir zâtın yarattığını kolayca idrâk 

edebilir. 

Bütün Đnsanlarda Allah Fikri Vardır 

Batı’da 18. yüzyıldan itibaren dinin menşei konusunda kutsal kitapların 

verdiği bilgi dışında bazı kaynakların tesbitine çalışılmış; Arkeolojik, Antropolo-

jik ve Paleontolojik araştırmalarla elde edilen neticeler ve muhtelif kaynaklar de-

ğerlendirilerek, ilkel kabile dinlerinden en gelişmiş olanlarına kadar bütün dinler-

de “Tanrı”  kavramının bulunduğu anlaşılmıştır.2 

Wilhelm Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee isimli eserinde bütün il-

kel kabilelerde mutlaka bir yüce varlık inancının delilleri bulunduğunu ispat et-

miştir. Onun başkanlığını yaptığı Viyana Etnoloji Ekolü, bu yüce varlığın mer-

hametli, şefkatli, lütuf sahibi olarak tasavvur edildiğini ve gökte varlığını sür-

dürdüğüne inanıldığını ortaya koymuştur. Bütün dinî gelişmelerin başlangıcında 

görülen her şeye kadir bir yüce varlık inancının tarihî-kültürel değişmeler sonucu 

daha sonraları politeizm, animizm gibi inançlara dönüştüğü, bununla beraber bu 

eski inancın izlerinin hâlâ mevcut olduğu tezi ilmî çevrelerce açıklandı.3
 

Đnsan idrâki, selîm bir irâde ve temiz bir tefekkür le Cenâb-ı Hakk’ın sıfat-

ları ile fiillerine (eserlerine) nazar edecek olsa, onun inkârcı olması aslâ düşünü-

lemez. Zihin ve kalb selîm fıtratını muhafaza ederse, bir şahsın küfre sürüklenme-

si mümkün değildir. Eğer küfür âleminde yetişmiş bir kimse ise, küfürden kurtul-

ma ihtimâli çok yüksektir. Buna örnek olarak Hz. Đbrâhîm’in müşrik bir çevrede 

                                                 
2 Prof. Dr. Günay Tümer, “Din” mad., DĐA, IX, 315-316. 
3 Prof. Dr. Günay Tümer, “Din” mad., DĐA, IX, 317. 
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doğup büyümesine rağmen sırf zihnî ve kalbî melekeleriyle Allah Teâlâ’nın varlık 

ve birliğini hissederek tevhîd inancına ulaşması verilmiştir.4 

Bu itibarla, mutlak münkir olmak, düşünen bir beyin için mümkün değil-

dir. Zira bir şeye yok demekle işin içinden çıkılmaz. Đknâ edici, doğru delil ve is-

batlar gerekir. Allah’ın yokluğunu ispat eden bir delil bulmak mümkün değilken, 

O’nun varlığını gösteren deliller pek çoktur. Bunlardan, herkesin kolayca 

müşâhede edip durduğu birkaç misâl şöyledir: 

� Bebeğin oluşumu, doğması, doğduğu anda annenin süt üretmeye başlama-

sı, çocuğun büyümesi, akıl ve idrak sahibi olması… 

� Göklerin ve yerin insanın yaşamasına müsait bir şekilde yaratılması, insan-

ların aynı anne babadan çoğalmış olmalarına rağmen dillerinin ve renkleri-

nin farklı farklı olması… 

� Đnsanların gece istirahat edip uyumaları, gündüz de rızık temini için gayret 

etmeleri ve bu vakitlerin bahsedilen işler için en uygun şekilde ayarlanmış 

olması… Gece ile gündüz, Güneş ile Ay ve bunlardaki şaşmaz nizâm… 

� Đnsana korku ve ümid veren şimşeğin çakması, gökten suyun gâyet munta-

zam bir şekilde inmesi ve kupkuru, ölmüş gibi görünen toprağı harekete 

geçirip tekrar diriltmesi…(Fussılet, 37, 39) 

� Göklerin ve yerin çok dakik bir sistem dâhilinde ayakta durması ve içlerin-

deki sayıya gelmez canlıların yaratılması… 

� Rüzgârların yağmuru müjdeleyerek esmesi, bulutları muhtelif yerlere sev-

ketmesi, göllerin ve denizlerin oluşması, dağ gibi gemilerin binlerce gros-

ton ağırlıklarıyla su üstünde yüzmesi, üzerine yüzlerce uçağın inip kalktığı 

küçük bir şehir mâhiyetindeki uçak gemilerinin okyanuslarda yol alması, 

aynı su ve aynı toprakla beslendikleri hâlde farklı farklı bitkilerin yetişme-

si…5 

� Bütün canlılara gökten ve yerden rızık verilmesi... (Fâtır, 3) 

Bu ve benzeri kudret tezâhürleri pek çoktur. Mevlânâ Celâleddin Rûmî 
Hazretleri şöyle der: 

“Ey oğul, yazıyı bir yazarın yazdığını düşünmek mi, yoksa kendi kendine 

yazıldığını düşünmek mi akla daha uygun düşer? 

                                                 
4 En‘âm, 76-79. 
5 Rûm, 20-46; Şûrâ, 29, 32; Yâsîn, 33-41; Bakara, 22. Ayrıca bkz. Đbrahim, 32-33; Rûm, 40, 48, 54; Fâtır, 9; 
Mü’min, 61, 64, 79; Câsiye, 12; Talak, 12. 
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Ey hünersiz kişi, söyle bakalım, evin bir ustası, bir mimarı olmasını dü-

şünmek mi akla daha uygundur, yoksa ustası ve mimarı olmadan evin kendi ken-

dine meydana geldiğini düşünmek mi? 

Güzel bir san’at eseri, tembel ve gayretsiz bir adamın elinden mi çıkar, 

yoksa mahâretli, gözü görür, hissiyât sahibi bir kişinin eseri midir?” (Mesnevî, c. 6, 

beyt: 368-371) 

“Ey akıllı kişi; su kabı sakanın elinde olmasaydı, kendiliğinden nasıl do-

lar, nasıl boşalırdı? Sen de her an, her nefes dolmadasın, boşalmadasın! Şu hal-

de, ey hikmet sahibi kişi; o eşsiz, o büyük Yaratıcı’nın san’at elindesin! Birgün 

olur da gözündeki perde kalkar, sır bağı çözülürse, san’atın, san’atkârın elinde 

halden hâle girmekte olduğunu anlarsın!” (Mesnevî, c. 6, beyt: 3332-3341) 

Gökleri direksiz yükseltmek, Güneş’i ve Ay’ı kendi emrine âmâde kılmak6 

gibi büyük işler, aklı sayesinde en kuvvetli varlık da olsa, insanın yapabileceği bir 

şey değildir. Bunun kendi kendine olması da düşünülemez. Duyu organlarımızla 

algıladığımız cisimlerin sürekli ihtiyaç içinde bulunduğunu ve devamlı değişik-
liğe mâruz kaldığını müşâhede etmekteyiz. Başkasına muhtaç olan ve değişen 

her şey kadîm olmayıp sonradan yaratılmıştır. Aklımız da, bu kusurları taşıyan, 

hareket ve sükûndan uzak kalamayan kâinatın yaratılmış olduğunu, her yaratılan 

şeyin de bir yaratıcısı olduğunu kabul eder.7 

Đnsan, başta kendisi olmak üzere göklerde ve yerdeki canlıların her şeyle-

riyle Allah Teâlâ’ya muhtaç olduğunu devamlı müşahade etmektedir. En basitin-

den şunu görmektedir: Diğer canlılarla birlikte insan organizmasındaki faaliyetle-

rin hemen tamamı -mesela kalp atışları, nefes alıp vermek, böbreğin kanı süzmesi, 

diğer bütün organ ve hücre içi faaliyetlerle bunlar arasındaki haberleşme ve yar-

dımlaşma faaliyetleri- insan iradesinin dışındaki programlarla idare edilmektedir. 

Đnsan vücûdundaki sadece bir tek doku hücresinin içindeki yüzlerce çeşit biyo-

kimyasal reaksiyonun yönetimi ve kontrolü bizim irade ve şuurumuza bırakılsay-

dı, belki birkaç dakika bile dayanamazdık.8 Bunu tefekkür eden insan, dünya üze-

rindeki bütün canlı ve bitkilerin, hayatta kalabilmek için nasıl büyük bir ilim ve 

kudret sahibi varlığa muhtaç olduğunu hemen fark eder. 

Tesadüf Đmkânsız 

Varlıkların meydana gelişini ve muhteşem bir âhenk ve sistem içinde de-

vam edişini “tesadüf” le îzah etmek mümkün değildir. Prof. Dr. Edwin Conqlin 

şöyle der: 

                                                 
6 Ra’d, 2. 
7 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 11-19; Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DĐA, II, 475. 
8 Doç. Dr. Şâkir Kocabaş, Kur’ân’da Yaratılış, Đstanbul 2004, s. 115. 
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 “Hayatın, tesadüf eseri meydana geldiğini iddiâ etmek, bir matbaada rast-

gele vâkî olan bir patlama neticesinde muazzam bir ansiklopedinin ortaya çıktığını 

iddiâ etmek gibidir.”9 

On adet marka alarak üzerlerine sırayla 1’den 10’a kadar bir rakam yazsak, 

sonra bunları cebimize atarak iyice karıştırsak, sonra da rakamların sırasına göre 

birden ona kadar birer birer çıkarmaya çalışsak, cebimizden çıkaracağımız her 

markayı tekrar içeri koymak şartıyla üzerinde 1 yazan markayı ilk teşebbüste çı-

karma ihtimâli onda birdir. Üzerinde 1 ve 2 yazan markaları sırayla çıkarmak 

yüzde bir ihtimaldir. Fakat 1, 2, 3, 4 numaralı markaları sırayla, ardı ardına çıkar-

ma ihtimâli on binde birdir. Bütün markaları 1’den 10’a kadar sırasıyla ardı ardına 

çıkarma ihtimali ise 10 milyarda 1’dir. 

Bu misâli veren Amerikalı meşhur âlim Cressy Morrison, sözlerine şöyle 

devam eder: 

“Böylesine basit bir misâli tercih etmemdeki hedef, gerçeklerin tesadüf 

karşısında ne derece imkânsız hâle geldiğini îzah etmekten başka bir şey değil-

dir.”10
 

Canlı varlıkların hayatı, oksijen, hidrojen, karbondioksit ve muhtelif şekil-

leriyle diğer karbon gazlarının birbirleriyle kurdukları âhenkli terkiplere dayanır. 

Bu gazların, istenilen nisbette ve hayat için elverişli bütün husûsiyetleriyle belli 

bir gezegende tesadüfen birleşmeleri için on milyonda bir bile olsa ihtimal yoktur. 

Varlıklara baktığımızda hepsinde kendine mahsus bir gâye, bir maksat ve 

bir fayda takip edildiği göze çarpmaktadır. Hiçbir şeyde abes, gâyesizlik, mânâsız-

lık ve israf sayılacak bir durum müşâhede edilmez. Hâlbuki ne madde âleminde, 

ne bitki ve hayvanlar âleminde ne de eşya ve hâdiselerde akıl ve idrak mevcut de-

ğildir. Kâinattaki bu şuurlu işleyişi, bu hikmet ve gâyeleri ancak hikmeti sonsuz 

Yüce Bir Varlığa isnat ettiğimiz takdirde mâkul bir yol tutmuş oluruz. 

 

3. Yaratıcı’nın Vasıfları 

Đnsan, yaratılan varlıkları seyredip, husûsiyetlerini incelediğinde, onları 

meydana getiren Yaratıcı’nın bazı vasıflarını kolayca idrak edebilir. Baştan O’nun 

var olduğunu anlar. Sonra acziyet, eksiklik ve yaratılmışlık gibi ulûhiyete yakış-

mayan noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu düşünür. 

                                                 
9 The Evidence of God, P. 174; Prof. Dr. Vahidüddin Han, Đslâm Meydan Okuyor, s. 129. 
10 A. C. Morrison, Man Does Not Stand Alone, s. 21; Prof. Dr. Vahidüddin Han, Đslâm Meydan Okuyor, s. 130-
131. 
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Akıl yürütmeye devam eder: Bütün varlıkları yaratıp onlara yegâne mâlik 

olabilmesi için O’nun ezelî ve ebedî olması zaruridir. Yâni varlığının başlangıcı 

olmadığı gibi sonu da yoktur. Zira sonradan meydana gelmiş olmak hem eksiklik 

ifade eder, hem de bütün varlıkları yaratma vasfına ters düşer. Sonlu olması da 

aynı şekildedir. Yaratıcı, sonradan olanlara, yaratılmışlara benzemez, varlığı için 

başkasına muhtaç değildir. 

Bu durumda Yaratıcı herhangi bir şekle bürünmüş veya sınırlandırılmış 

değildir. Yine O kemiyet ve hacimden, basit veya birleşik parçalardan teşekkül 

etmemiştir. Mâhiyet ve keyfiyetle tavsif edilemez. Mekân tutmaz, üzerinden za-

man geçmez. Hiçbir şey O’na benzemez ve hiçbir şey O’nun ilim ve kudretinin 

dışında kalmaz.11 

Yaratıcı’nın yemek, içmek gibi ihtiyaçları yoktur. O’nun dua ve ibadet et-

meye de ihtiyacı yoktur. Bir varlık Đlâh ise, neden kendisine karşı dua ve ibadet 

etsin ki? 

Birden fazla yaratıcının veya ilâhın olması, her biri için acziyet, eksiklik 

ve yaratılmışlık gibi noksan sıfatları îcâb ettireceğinden, O’nun bir tek Yaratıcı  

olması zaruridir. O hâlde, fiilen mevcut olan Yaratıcı’nın varlığı diğer hiçbir şeyin 

varlığına benzemeyecek şekilde kendi zâtına hastır ve bu sebeple bir tek olmanın 

en emsalsiz üstünlüğüne sahiptir. 

Farz-ı muhâl iki ilâh olsaydı kullar hangisini tercih edecekleri husûsunda 

tereddüde düşer, kalplerinde huzur bulamaz, şüphe kıskacında kıvranıp dururlardı. 

Vahdâniyet inancına bağlı olduğunu söyleyen bazı insanlar, Allah’ın sıfat-

larında hatâya düşüp O’na insânî sıfatlar izafe ettiklerinden dolayı doğru bir 

vahdâniyet görüşüne sahip değildirler. 

Sonsuz Bir Đlim 

Đnsanı ve kâinatı akıl almaz bir mükemmellikte yaratan kuvvetin, sonsuz 

bir ilme sahip olması gerekir: 

� Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa hepsini 

bilmelidir. O gaybları bilen öyle bir Zat olmalı ki O’nun ilminden göklerde 

ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçmamalıdır. Zerreden daha küçük ve 

daha büyük bütün her şey bilgisi dâhilinde olmalıdır. (Sebe’, 2-3) 

� Her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin 

neleri eksiltip neleri artırdığını bilmeli ki her şeyi bir ölçüye göre yapabil-

sin. Sözünü gizleyenle açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün 

                                                 
11 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DĐA, II, 488-489; Nesefî, Akâid, s. 31-36. 
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meydanda gezen O’nun ilmi karşısında hep aynı durumda olmalıdır. Yani 

gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmelidir. (Tâhâ, 7; Kasas, 69; Secde, 6; Hûd, 5; Ra‘d, 8-10) 

� Sayıya gelmez nimetler lûtfederek imtihan dünyasına gönderdiği insanlara 

âhirette mükâfât veya ceza verebilmesi için, onların kalplerinde ne var, ne 

yok en iyi şekilde bilmelidir.12 

� Đnsanın yaptığı bir amel hardal tanesi kadar küçük de olsa, bir kayanın 

içinde saklı bulunsa yahut göklerin veya yerin derinliklerinde olsa, mutlaka 

Yaratıcı onu bilmelidir. (Lokmân, 16) 

� Hâsılı Yaratıcı, mutlak ilme sahip olmalı, bilgisine sınır ve nihayet olma-

malıdır. (Lokmân, 27; Kehf, 109) 

Nihayetsiz Bir Kudret 

Yaratıcı’nın sonsuz bir ilme sahip olmakla birlikte yine nihayetsiz bir kud-

rete de mâlik olması zaruridir. Aksi takdirde şu gördüğümüz şeyleri meydana geti-

remez, varlıklarını devam ettiremezdi: 

� Bütün mülk ve hâkimiyet O’na ait olmalı, mülkü dilediğine verip diledi-

ğinden alabilmeli ve her şeye gücü yetmelidir. Gökleri ve yeri nizam üzere 

ayakta tutabilmeli, ölüden diri, diriden ölü çıkarabilmeli ve canlıların rız-

kını verebilmelidir. (Âl-i Đmrân, 26-27; Fâtır, 41) 

� Đnsanları, ölümden sonra tekrar diriltmeye kâdir olmalıdır. (Lokmân, 28) 

� Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı bulunmamalı, aksine herkes O’na muh-

taç olmalıdır. (Zümer, 7; Fâtır, 15; Ankebût, 6; Đhlâs, 2) 

� Hâsılı, bir sinek bile yaratamayan, hatta sinek kendisinden bir şey kaptı-

ğında, onu dahi kurtarıp geri alamayan âciz bir varlık olmamalıdır. (Hac, 73) 

Yine Yaratıcı, her şeyi işitmeli, görmeli ve dilediği her şeyi yapmaya güç 

yetirebilmelidir. Bu şekilde, bütün üstün ve kâmil vasıflara sahip, bütün eksik ve 

noksan sıfatlardan da münezzeh olmalıdır. 

“Yorulup dinlenmek” 13, “pi şman olmak”14, “beşer gibi kıskanmak”15 

gibi Yaratıcı’nın beşerîleşmesi türünden tevhide aykırı düşünce ve inanışlar, aklen 

ve mantîken kabul edilemez.16 

                                                 
12 Nisâ, 63; Âl-i Đmrân, 119, 154; Mâide, 7; Enfâl, 43; Hûd, 5; Lokmân, 23; Fâtır, 38; Zümer, 7; Şûrâ, 24; 
Teğâbün, 4; Mülk, 13; Âdiyât, 10. 
13 Tekvîn, 1-2; 3:8; 11:5. 
14 Çıkış, 32:14; II Samuel, 24:16; Yeremya, 18:8, 10; 26:3, 13, 19; 42:10 vb. 
15 Çıkış, 20:6; 32:12; Tekvîn, 6:6 vb. 
16 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DĐA, II, 489. 
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Peki, bütün kâmil ve yüce sıfatlara sahip olan bir Yaratıcı, son derece mu-

azzam ve muntazam olan bu kâinatı ve pek çok nimetlerle yücelttiği insanı niçin 

yaratmıştır? Ve bu insandan ne beklemektedir? Yaratıcı’nın insandan istediği şey-

leri nasıl öğrenebiliriz? Diğer taraftan, insanlar ölüme bir çare bulamamışlardır. 

Đlim dünyası ölümsüzlük geninden ümidini kesinlikle yitirmiştir. Yani her canlı is-

ter istemez ölümü tadacaktır. Hiçbir canlının bundan kaçması mümkün değildir. O 

hâlde, ölüm sonrasında insanın durumu ne olacaktır? Đşte insan idrakini aşan bu 

sorulara ancak “vahiy kaynaklı bir din”  cevap verebilir: 

 

4. Đnsan ve Din 

Din, insanın Yaratıcı’sıyla ve diğer varlıklarla münasebetlerini düzenleyen 

kanun, nizam ve yol diye tarif edilir. Buna göre din, Yaratıcı tarafından insana, 

ölümden önceki ve sonraki hayatında yol göstermek üzere öğretilen bilgileri ihtivâ 

eder. 

Bu dünyaya gelen insan, bir ağacın gölgesinde gölgelenmek için oturan 

yolcu gibidir. Bu yolcu ağacın gölgesinde ne kadar oturursa, insan da dünyada o 

kadar oyalanır. Đnsanın asıl hayatı, geldiği ve gideceği hayattır. Đşte din de, insanın 

o ağacın gölgesinde kimseye zarar vermeden, hakka hukuka riâyet ederek oturma-

sı, bu kısa süreyi rahat bir şekilde ve geri kalan hayatını riske atmadan geçirmesi 

için bir takım kâideler koymuştur.17 Bu açıdan bakıldığında din, târih boyunca fert 

ve toplumun huzûru için dâimâ gerekli bir müessese olmuş, kendisine ihtiyaç du-

yulmuş ve hiçbir zaman ondan müstağni kalınmamıştır.18
 

Cenâb-ı Hak kâinatta çok çeşitli varlıklar yaratmıştır. Ancak bunların için-

de insanın çok farklı bir yeri vardır. Đnsan bütün mahlûkâta efendi kılınmıştır. Bü-

tün yaratıklar insanın emrine ve hizmetine verilmiştir. Bununla da kalmayıp insa-

na diğerlerinde olmayan akıl, irade, ilim, idrak, mâlik ve hâkim olma gibi çok üs-

tün kabiliyetler lutfedilmiştir. Lâkin bu kabiliyetler iki tarafı keskin bıçak gibidir. 

Bunların müsbet tarafı kullanılırsa kâinata sağlam bir düzen, insanlığa bol bol ha-

yır ve bereket getirirler. Menfî tarafı kullanılacak olursa umulmadık şerler getirir 

ve korkunç bir anarşiye sebep olurlar. Dehşet verici zulümlere ve büyük savaşlara 

yol açarlar. 

O hâlde bu sıfat ve kabiliyetlerin doğru bir yere yönlendirilmesi için, başka 

bir kuvvete ihtiyaç vardır. O da doğru bir dindir. Ancak şunu da unutmamalıdır ki 

Allah Teâlâ, insanın dindar olmasına muhtaç değildir ve insanın ilâhî emirlere ya-

pışması Allah’a hiçbir fayda sağlamayacaktır. Fakat biz insanların, âhiret saade-

                                                 
17 Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve diğerleri, Gençlik ve Din, s. 7. 
18 Hans Frayer, Din Sosyolojisi, s. 77. 
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tinden önce, dünya mutluluğuna ulaşabilmemiz için bile mutlaka dinin emirlerine 

uygun yaşamamız gerekmektedir.19 

Kullarını çok seven Allah Teâlâ, bu hususta da onlara yardım etmiş, içle-

rindeki fıtrî his ve şuuru, ilâhî vahiy ile yönlendirip geliştirmiş, onları başıboş bı-

rakmamıştır.20 En güzel kıvamda yarattığı insanın,21
 insanlık haysiyetine yaraşır 

bir şekilde yaşaması için ona yol gösterecek peygamberler ve kitaplar göndermiş-

tir. 

 

5. Dînî Đnancın Sağladığı Faydalar 

Dikkatle incelendiğinde, dinin ferdî ve ictimâî pek çok faydalar sağladığı 

görülmektedir. Meselâ din, fertleri mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafın-

da birleştiren bir âmildir. Din aynı zamanda ahlâkî bir müessese olarak insanlara 

yön veren, en mükemmel kanunlar ve en sıkı nizamlardan daha kuvvetli bir şekil-

de kişiyi içten kuşatan, kucaklayan ve yönlendiren bir disiplindir. Dinin zayıfla-

ması ahlâkî ve hukukî suçların artmasına ve giderek anarşizme yol açar. Çünkü 

din olmayınca ahlâk için yaptırım gücü kalmaz. 

Đnsan içtimaî varlık olmakla birlikte onun bir de iç dünyası vardır. Yalnız-

lık, çaresizlik, korkular, kederler, hastalıklar, kayıplar, musibet ve felâketler kar-

şısında ona ümit, teselli ve güven sağlayan en sağlam sığınak din olmuştur. Ayrıca 

dinî meşguliyetlerin insanı lüzumsuz ve zararlı endişelerden, kuruntulardan uzak-

laştırdığı, böylece ruhî bunalımlardan koruduğu, gerçek dindarlarda Allah’a itaa-

tin anne babaya, büyüklere, devlete ve millete saygı ve bağlılığı, küçüklere sevgi, 

canlılara ilgi ve sempati gibi ahlâkî duyguları geliştirdiği, vazife şuurunu kuvvet-

lendirdiği tespit edilmiştir.22
 

Allah inancı, insanı insanlara kul olmaktan kurtarıp tek ve her şeye kadir 

yüce bir varlığa bağlayarak mânevî huzur ve itmi’nâna erdirir. Aynı zamanda in-

sanın, nefsânî temayüllerine ve süflî arzularına esir düşmesine de mânî olarak ta-

şıdığı rûhî ve fikrî değerlerin, fazilet ve meziyetlerin tamah, hırs, bencillik, men-

faatperestlik gibi bayağı duygulara kurban gitmesini önler. 

Dindeki âhiret inancı, bir yandan uhrevî mesuliyet şuuruyla insanın ahlâkî 

gelişmesine katkıda bulunurken öte yandan ölüm korkusunun insan psikolojisi 

üzerindeki tahrip edici tesirine mâni olur. Âhiret inancı, insanın içindeki ebediyet 

duygusuna cevap vermek bakımından da ehemmiyet taşır. Sıkıntılardan kurtulup 

                                                 
19 Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, Đslâm Akâidi, s. 71-76. 
20 Kıyâme, 36. 
21 Tîn, 4. 
22 Prof. Dr. Günay Tümer, “Din” mad., DĐA, IX, 317. 
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ebedî huzûra ulaşma, Allah’ın rızâsını elde etme ideali insanda yaşama sevincine 

yol açar, dünyanın ıstıraplarına karşı tahammül gücü verir. Geçici dünya arzuları 

insan ruhunu tatmin etmediğinden, din ona en yüksek ve ulvî zevkler, manevî haz-

lar tattırır.23 

Tarih boyunca insan, ancak din sayesinde bencillikten ve kendine tapmak-

tan kurtulup insanlığa hizmet imkânı bulabilmiştir. Hak din muhabbet, hürmet, 

nezaket ve fedâkârlığı telkin eder. Bazı dindarlardaki bayağı duygu ve temâyüller 

aslında dine rağmen geliştirilmi ş olan sapmalardan ibarettir.24 

Din insana merhameti, dürüstlüğü, adâleti, kimsenin hakkını yememeyi, 

insanlara dâimâ iyilik yapmayı, hayvanlara şefkatle muâmele etmeyi, dünyayı gü-

zelleştirmeyi, kötülüklere mânî olmayı, bu uğurda canını bile fedâ etmeyi… öğre-

tir. Böylece dünya yaşanır hâle gelir. Aksi takdirde dünya bir kurtlar sofrasına dö-

nüşür ki bütün insanlar bundan zarar görür. 

 

6. Peygamberler Birbirini Tasdik Ederek ve Müjdeleyerek 
Gelirler 

Đnsan aklı tek başına her doğruyu kavrayabilecek kuvvette değildir. Tarih 

boyunca, bilhassa filozofların birbirini çürütür mahiyette görüş beyan etmeleri, 

bunun açık bir delilidir. Bu sebeple Cenâb-ı Hak, insanlar şaşırmasın, doğruyu, 

iyiyi, güzeli kolayca bulabilsinler diye peygamberler göndermiştir.25
 

Peygamberlere iman bazı farklılıklara rağmen bütün ilâhî dinlerde mevcut-

tur. Đslâm, bütün peygamberleri tasdik eder, onlara imanı müslüman olmanın şartı 

sayar. 

Đslâm inancına göre peygamberler arasında bir bütünlük ve devamlılık 

mevcuttur. Peygamberler kendilerinden evvel gelenleri tasdik etmiş, sonra gelecek 

olanı da müjdelemişlerdir.26 Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Hani Allah, peygamberlerden: «Ben size Kitap ve hikmet verdikten 
sonra beraberinizde bulunan (kitabı) tasdik eden bir peygamber geldiğinde 

ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz!» diye söz almış, «Kabul ettiniz ve bu 
ahdimi üstlendiniz mi?» dediğinde, «Kabul ettik» cevabını vermişler, bunun 
üzerine Allah: «O hâlde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerde-
nim» buyurmuştu.” (Âl-i Đmrân, 81) 

                                                 
23 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 54. 
24 Bkz. Prof. Dr. Günay Tümer, “Din” mad., DĐA, IX, 317-318; Uludağ, a.g.e., s. 51-71. 
25 Doç. Dr. Yener Öztürk, Yeni Bir Yorumla Đslâm Đnanç Esasları, s. 29. 
26 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 4.  
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“Bir vakit Meryem o ğlu Đsa: «Ey Đsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçi-
siyim, benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra gelecek Ah-
med ismindeki bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim» demişti. Fakat 
o (Ahmed), kendilerine açık deliller getirince: «Bu apaçık bir sihirdir» dedi-

ler.”  (Saff, 6) 

Đslâm âlimleri Yuhanna Đncili’nde geçen parakletos27 kelimesinin bu âyet-

te beyan edilen müjdeye delâlet ettiğini söylemişlerdir. Yuhanna Đncili’ne göre 

Hz. Đsa şöyle demiştir: 

“Ben de babaya yalvaracağım ve o size başka bir parakleti, Rûhu’l-

Kudüs’ü verecektir, tâ ki dâimâ sizinle beraber olsun!”  (14:15-16) 

“Benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem paraklet size gel-

mez, fakat gidersem onu size gönderirim.” (16:7) 

“Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek; zira kendi-

liğinden söylemeyecektir; fakat vahiy olarak her ne işitirse (alırsa) onu söyleyecek 

ve gelecek şeyleri size bildirecektir.” (16:13) 

Bu ifadelerdeki “işitmek” ve “söylemek” kelimeleri müşahhas fiilleri ifade 

etmektedir. Dolayısıyla bu işler ancak işitme ve konuşma âzâlarına sahip bir var-

lıktan beklenebilir. Öyleyse bu vasıfları Rûhu’l-Kudüs’e nisbet etmek doğru de-

ğildir. Zira Rûhu’l-Kudüs vahiy ve ilham meleğidir. Đlham için ise bu âzâlara ihti-

yaç yoktur. Yine Hz. Đsa, “Ben de babaya yalvaracağım, O size başka bir parak-

let gönderecektir” demektedir. Şu halde paraklet Kutsal Ruh olmayıp Hz. Đsa gibi 

bir insandır. Metindeki “Rûhu’l-kudüs” ibaresi ise sonradan yapılmış bir ilâve-

dir.28 Bir de Rûhu’l-kudüs’ün gelmesi için Hz. Đsa’nın gitmesi şart değildir. 

Rûhu’l-kudüs, Hz. Đsa gitmeden de geliyordu. 

Bugünkü Đncillerin en eski nüshaları Grekçe yazılmıştır, Hz. Đsa ise 

Ârâmîce konuşmuştur. Đbn-i Hişâm, Süryânîce’deki “el-Munhamenna”  kelime-

sinin “Muhammed”  mânâsına geldiğini ve bu kelimenin Grekçe karşılığının “el-
baraglitis”  olduğunu ifade etmiştir.29 Abdülahad Dâvûd ise Kitâb-ı Mukaddes’in 

Süryânîce tercümesinde kullanılan “paraqleita”  kelimesinin Ârâmîce karşılığının 

“mhamada”  yahut “hamida”  olduğunu ve Grekçe’deki “perikleitos” a tekabül 

ettiğini, Đncil’deki “paraklêtos” kelimesinin “perikleitos”un bozulmuş hâli oldu-

ğunu ifade etmiştir.30 

                                                 
27 Yuhanna, 14:16-26; 15:26; 16:7. 
28 Maurice Bucaille, la Bible le Coran et la Science, Paris 1976, s. 108-109; Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Faraklit”, 
DĐA, XII, 165; Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Îsâ” mad., DĐA, XXII, 465-472. 
29 Đbn-i Hişâm, I, 251. 
30 Abdülahad Dâvûd, Muhammad in the Bible, Doha 1980, s. 287-288. 
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Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed Mustafâ �, kendilerinden evvelki 

peygamberleri ve kitapları tasdik etmişler ve zaman içinde insanlar tarafından de-

ğiştirilen esasları düzeltmişlerdir.31 Zira insan, gerek yapısından kaynaklanan za-

aflar, gerekse târihî seyir içinde ve muhtelif coğrafyalarda ortaya çıkan farklılıklar 

sebebiyle zamanla ilâhî menşeli esasları unutmuş veya çarpıtmıştır. Her defasında 

da peygamberler vasıtasıyla bu esaslar yeniden hatırlatılmış ve îcâb ettiğinde 

esâsa taalluk etmeyen bazı değişiklikler yapılmıştır.32 

Peygamberlerin baba bir kardeş (evlâdü allât) olduğunu beyân eden hadîs-

i şerîf33, bütün hak dinlerin34 temel prensiplerde müşterek olduğuna işaret eder. 

Yâni hak din ilk peygamberden son peygambere kadar iman esasları ve başlıca 

ahlâk prensipleri bakımından dâimâ aynı kalmış, ancak ibadet şekilleri ve 

muâmelât hükümleri yönünden bazı değişikliklere uğramıştır. Allah’ın iradesiyle 

gerçekleştirilen tekâmül şeklindeki bu değişiklik, insanların ihtiyaçları ve kültür 

seviyeleriyle paralel olarak yürümüştür. Đlk insanla başlayan hak din en gelişmiş 

şekline son peygamberin tebliğ ettiği vahiyle ulaşmıştır. 

O hâlde günümüzde kitabî dinler olarak kabul edilen Yahûdilik, Hristiyan-

lık ve Đslâm, asılları îtibariyle hak dinin temel vasıflarında ortaktırlar. Ancak, ilk 

ikisine ait kutsal kitapların zaman içinde mâruz kaldığı değişiklikler ve farklı yo-

rumlar, bu dinleri Đbrâhimî gelenekteki esaslardan uzaklaştırmıştır. Pekçok tena-

kuzlara da düşmüşlerdir. Meselâ yahudilerin peygamber bile saymadıkları, hatta 

nesebi hususunda muhtelif iddialarda bulundukları Hz. Đsa, hristiyanlar tarafından 

tam aksine ilâhlaştırılmıştır. Đncil’e göre Hz. Đsa, Allah’ın birliğini vurgularken, 

Pavlus’un Filipililer’e Mektubu’nda Allah ile eşitlenmektedir.35 

Bu durumda onlardaki sapmaları düzeltecek, temel prensipleri daha açık 

biçimde ortaya koyacak yeni bir dine ihtiyaç duyulmuştur.36 

Đlâhî dinler aynı kaynaktan geldiği için, baştan beri aynı isimle anılmışlar-

dır. “ Đslâm” kelimesi, son peygamberin tebliğ ettiği dinin husûsî ismi olmakla 

birlikte, aynı zamanda önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin de adıdır.37 Ne 

Hz. Musa getirdiği dine Yahudilik, ne de Hz. Đsa tebliğ ettiği esaslara Hristiyanlık 

adını vermiştir. Hz. Musa’nın getirdiği din, kendisinden çok sonra Bâbil esaretinin 

ardından Yahudilik olarak isimlendirilmiş ve sadece bir kavme inhisar ettirilmiş-
                                                 
31 Bakara, 41, 89, 97, 101; Âl-i Đmrân, 3, 39, 50, 81; Mâide, 48; Ahkâf, 12; Saf, 6. 
32 Bakara, 37-38, 136; Âl-i Đmrân, 95; Đsrâ, 9; Şûrâ, 13; A’lâ, 18-19. 
33 Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Ben, Meryem’in oğluna insanların en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler. 
Benimle onun arasında başka bir peygamber yoktur.” (Buhârî, Enbiyâ, 48; Müslim, Fedâil 145; Ebû Dâvud, Sünnet, 14/4675) 
34 Hak Din’ in esas vasıfları; ilâhî kaynağa dayanması, bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, vahiy menşeli 
bir kitabının olması, Allah’ın birliği ve âhiret inancını ihtivâ etmesidir. 
35 Mâide, 116; Hadid, 27; Markos, 12:32; Filipililer’e Mektup, 2:6. 
36 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 3, 4. 
37 Mâide, 3; Bakara, 131, 132; Âl-i Đmrân, 19, 20; Mâide, 44; En’âm, 14, 163; Yûnus, 72; Mü’min, 66. 
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tir. Hz. Đsa’nın tebliğ ettiği din de kendisinden sonra Hristiyanlık ismini almış, 

böylece dinin merkezine Hz. Đsa yerleştirilmi ştir. Hâlbuki Đsa (a.s), kavmini Al-

lah’a kulluğa dâvet etmiş, kendisinin de Allah’ın kulu olduğunu ısrarla vurgula-

mıştır.38 

Đlâhî Dinlerdeki Benzerlikler 

Hak din tek olduğuna göre, ilâhî dinler arasında bir kısım benzerliklerin 

olacağı muhakkaktır. Meselâ Đslâm, namazı emretmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te 

de namaza işaret eden şu ifadeler yer alır: 

“Gelin secde edelim ve rükûa varalım; bizi yaratan Rabbin önünde diz 

çökelim.” (Mezmurlar, 95:6) 

“Ve Musa ile Harun yüzleri üzerine (secdeye) kapandılar.”  (Sayılar, 16:20-22) 

“Musa acele ile secdeye gitti ve ibadet etti.” (Çıkış, 34:8) 

“ Đsa yere kapanıp… dua etti.” (Matta, 26:39) 

“Ve havariler yüzleri üzerine yere kapandılar…” (Matta, 17:6) 

Kur’ân-ı Kerîm’de, önceki peygamberlere, bilhassa Hz. Musa ve Hz. 

Đsa’ya namazın ve zekâtın emredildiği ifade edilir. (Beyyine, 4-5; Yûnus, 87; Meryem, 31, 55, 58-

59; Đbrahim, 37; Hac, 26; Şuarâ, 46)  

Hatta Cenâb-ı Hak, Hz. Musa’yı kendisine yaklaştırıp onunla konuşmuş, 

bu mühim buluşmada ona, tevhidden sonra ilk olarak namazı emretmiştir. (Tâhâ, 14) 

Ancak, dinler arasındaki bir kısım ortaklık ve benzerlikler sebebiyle 

Đslâm’ı Yahudilik ve Hristiyanlığın tesirinde doğmuş bir din olarak görmek son 

derece yanlıştır. Böyle bir iddia, ilâhî dinlerin kaynağının müşterek olduğu ve 

peygamberlerin birbirlerini tasdik ederek geldiği hakikatinin göz ardı edilmesin-

den kaynaklanmaktadır.39 

Hak dinlerin esâsı bir olduğuna ve peygamberler de birbirlerini tasdik ede-

rek geldiklerine göre Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul eden bir kişi, on-

dan önceki bütün peygamberleri de kabul etmiş olmaktadır. Rasûlullah � Efen-

dimiz’in mektubunu götüren Hâtıb bin Ebî Beltaa �, Đskenderiye Mukavkısı’na 

şöyle demiştir: 

“Hz. Musa, nasıl ki Hz. Đsa’yı müjdelemiş ise, Hz. Đsa da Hz. Muham-

med’in geleceğini müjdelemiştir. Bizim seni Kur’ân’a dâvetimiz, senin Tevrât’a 

bağlı olanları Đncil’e dâvet etmen gibidir. Her insan kendi zamanında gelen 

peygambere ümmet olmak durumundadır. Sen de Hz. Muhammed’in dönemine 
                                                 
38 Meryem, 30-36; Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 3, 4. 
39 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 5.  
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yetişenlerdensin.40 Dolayısıyla biz seni Đslâm’a dâvet etmekle, Hz. Đsa’nın 

dîninden uzaklaştırmış olmuyoruz. Bilâkis onun risâletine uygun olanı yapmanı 
teklif etmiş oluyoruz.”41

 

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Timothy Gi-
anotti, Đslâm’ı seçmekle eski dini olan Hristiyanlığı yok saymış olmadığını, eski 

dininin kendisi için müslümanlığa geçişte bir hazırlık dönemi vazifesi üstlendiğini 

birkaç kez tekrar ettikten sonra Đslâm’ın, Hristiyanlığın maksatlarını da içine alan, 

en kuşatıcı semâvî din olduğunu anlatıyor ve: 

“– Đslâm’ın hedefi sadece belirli bir grubu değil bütün bir toplumu Allah 

katında değerli insanlar hâline getirmektir” diyor. (A. Böken - A. Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 15) 

Mevlânâ Hazretleri, peygamberler arasında fark olmadığını ifade ederek 

şöyle der: 

“Yahudiler arasında zulmü seven, Đsa Peygamber’e düşman ve yahudi öl-

düren bir kral vardı. Zaman, Hz. Đsa’nın zamanı idi ve peygamberlik nöbeti de 

ondaydı. Lâkin o, Hz. Musa’nın canı, Musa (a.s) da onun canı yerinde idi. Yani 

ikisi de peygamber olduğu için aralarında ihtilâf yoktu. Ancak o şaşı kral, Allah 

yolunun iki samimi ve birlik içindeki yolcusunu birbirinden ayrı görüyordu. Tıpkı 

şu ustanın şaşı çırağı gibi… Ustası ona: 

«–Đçeriye gir de raftaki şişeyi getir!» dedi. Şaşı çırak: 

«–Burada iki şişe var, hangisini getireyim, târif et!» dedi. Ustası: 

«–Orada iki şişe yok, şaşılığı bırak da biri iki görme!» dedi. Şaşı çırak: 

«–Ustacığım bundan ötürü beni azarlama, burada iki şişe var» deyince us-

tası: 

«–Öyleyse şişelerden birini kır, diğerini getir!» dedi. Çırak şişelerden bi-

rini kırınca ikisi de gözünden kayboldu. 

Đnsan da, basiretindeki kayma sebebiyle şaşı olur. Öfke ve şehvet gibi zaaf-

lar da insanı şaşı yapar, rûhun istikametini allak bullak ederler.” (Mesnevî, c. 1, no: 335-

344) 

Yine Hz. Mevlânâ bir mektubunda, mevzûmuza temas ederek şöyle der: 

“Peygamberler birbirlerini kabul ettiklerine göre, siz onlardan birisini 

kabul etmezseniz, hiçbirini kabul etmemiş gibi olursunuz. Muhtelif pencerelerden 

geçerek her peygamberin şahsında size ulaşan ışık, gerçekte tek bir ışıktır. Bu ışı-
                                                 
40 Her insan kendi devrindeki peygamberin ümmetidir. Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesinden 
sonraki bütün insanlar da onun ümmetidir. Lâkin bunların bir kısmı onun peygamber olduğuna îman ederken 
(Ümmet-i Đcâbe), bir kısmı da inkâr etmektedir (Ümmet-i Ğayr-i Đcâbe). 
41 Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, IV, 266-267; Đbn-i Sa’d, I, 260-261; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, III, 530-531. 
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ğın bir kısmını kabul etmezsen, o zaman sen; «Bu senenin Güneş’ine karşıyım, fa-

kat geçen senenin Güneş’ini kabul ediyorum» diyen bir yarasa gibi olursun. As-

lında geçen senenin Güneş’i ile bu senenin Güneş’i iki farklı güne ş değil, aynı 

güneştir. Bunlar arasında fark görmen, senin geçen senenin Güneş’ini tecrübe 
etmemiş olmandan kaynaklanır.” 42

 

  

7. Đlâhî Dinlerin Son Halkası: ĐSLÂM 

Her şeyi yaratan ve hayat rehberi olarak insanlığa dini gönderen Allah, tek 

olduğuna göre, O’nun birbirlerini tasdik ederek gönderdiği bütün kitapları ve pey-

gamberleri kabul etmek lâzımdır. 

Cenâb-ı Hakk’ın gönderdiği kitapların sonuncusu Kur’ân-ı Kerîm, pey-

gamberlerin sonuncusu da Hz. Muhammed � Efendimiz’dir. Bunların hakikaten 

Allah tarafından gönderilip gönderilmediklerini anlayabilmek için biraz araştırma 

yapmak kâfîdir. 

Đnsanlık târihine insafla bakıldığında, Kur’ân’ın ve Allah Rasûlü’nün in-

sanlar üzerinde ne büyük bir tesir icrâ ettiği ve büyük bir kitle tarafından kabul 

edildiği kolayca görülebilir. Sadece bu hakikat bile, Kur’ân ve Hz. Peygamber 

hakkında ciddî bir araştırma yapmak gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Akl-ı 

selîm sahibi insanların, “Hakikaten bu din hak din midir?” diye en azından ciddî 

bir tahkikatta bulunma, ilmî ve tarafsız bir araştırma yapma zarûreti vardır. 

Peygamberlik iddia eden kişiden, sözünün doğruluğunu ispat eden bir mu-

cize istemek herkesin hakkıdır. Ancak mucize gösteren bir peygambere îman et-

mek de bütün insanların Allah’a karşı yapması gereken bir vazifedir. Bu açıdan 

bakıldığında Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in hayatında pek çok mucize-

lerin olduğu kolayca görülecektir. Bu hususta “Kitaplar” bölümünde ve Peygam-

ber Efendimiz’in mucizelerinden bahsedilen son kısımda açıklama yapılmıştır. 

Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken mühim bir husus vardır: Đslâm 

ve onun aziz Peygamberi hakkında bilgi almak isteyen kişi, medyanın ve taraflı 

yazılan kitapların verdiği sübjektif mâlûmât ile iktifâ etmemelidir. Đlmî hassâsiyet-

le yazılmış esas kaynaklara, hatta bizzat Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine müracaat 

etmelidir.43 Kur’ân-ı Kerîm’i okurken de mutlaka doğru ve tarafsız bir tercümeyi 

                                                 
42 Eva de Vitray-Meyerovitch, Đslâm’ın Güleryüzü, s. 94. 
43 Đslâm âlimleri nazarında ilmî araştırma yöntemi şu büyük ve güzel kâideyle ifade edilir: 

“E ğer nakilde bulunuyorsan sahih rivâyeti getir, kendinden bir iddia ortaya atıyorsan delilini getir.” 
Araştırma konusu, ya nakledilen bir haber veya zannedilen bir iddiadır. Haber’de mühim olan onun ilk çıktığı 

yer ile vardığı son nokta arasındaki nakledicilerin durumunu etraflıca araştırmaktır. Đddia’da araştırılması gere-
ken taraf ise herkes tarafından kullanılan ve uygun bulunan bilimsel verilere yönelmek ve bunların ışığında me-
seleyi çözmeye çalışmaktır. Maddî eşyanın tabiatı ve özü ile alakalı teori ve görüşler, deney ve gözlemin ışığı 
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tercih etmelidir. Aksi takdirde yanlış bir kanaate varabilir. Zira hakikatlerin çoğu 

zaman tersyüz edildiğini ve mâsum zihinlerin önyargılarla doğrulardan uzaklaştı-

rıldığını görmekteyiz. Bunlar pek çok insanın yaşadığı tecrübelerdir. Birçokları, 

önyargılı birinin hazırladığı Kur’ân mealini ve Đslâm hakkındaki kitabını okudu-

ğunda yanlış düşüncelere sahip olurken, objektif, doğru ve güvenilir kaynakları 

okuyunca Đslâm’ı kabul etmiştir. 

Aynı şekilde, Đslâm hakkında karar verirken sadece müslümanların davra-

nışlarına bakmak ve onları esas almak da doğru değildir.  

Diğer taraftan, Đslâm’a “Muhammedîlik” demek de doğru değildir. Allah 

tarafından konulmuş hak dinin, onu getiren peygambere veya ilk hitap ettiği kav-

me nisbet edilerek isimlendirilmesi Đslâmî telakkiyle bağdaşmaz. Böyle bir adlan-

dırma ancak beşerî dinler için mümkündür. Nitekim Hz. Muhammed �, 

Kur’ân’ın tâlimi gereğince kendisini bir din tesis edicisi olarak görmediği için 

“bir be şer-elçi”  olduğunu açıkça beyân etmiştir.44 Bu dine “ Đslâm” ismini bizzat 

Allah Teâlâ vermiştir.45
 

Cenâb-ı Hak insanlığa yeni bir din gönderdiğinde önceki dinlerin hüküm-

süz kalacağı açıktır. Ahmed Hamdi Akseki bu hususta şöyle der: 

“Sonra gelen şeylerin, evvelkilere nazaran daha mütekâmil ve daha şümul-

lü olacağı şüphesizdir. Nitekim tekâmül kânunu da bunu gerektirir. Bu sebeple, 

bütün dinlerin sonu ve hepsinin en mükemmeli olan Đslâm, kendinden evvelki şe-

riatların ahkâmını ilgâ ve nesh etmiştir. Güneş doğduktan sonra ay ve yıldızların 

ışığına nasıl ihtiyaç kalmaz ve Güneş’in ziyâsı yanında onlar nasıl sönük ve hü-

kümsüz kalırsa, Müslümanlığa nisbetle diğer şeriatlar da böyledir. Onlar husûsî 

birer kandil idi. Güneş çıkıncaya kadar bulundukları yeri bir müddet aydınlattılar. 

Hakikat güneşi olan Müslümanlık doğduktan sonra, onlara ihtiyaç kalmayacağı 

tabiîdir. Güneşi bırakıp da yıldızların ışığı ile yol bulmaya çalışmak, şüphe yok ki 

bir dalâlettir. Böyle yapanlar gâyelerine ulaşamazlar.” (A. Hamdi Akseki, Đslâm Dini, s. 19-20) 

                                                                                                                                                         
olmadan sağlam bir temele dayandırılamaz. Mücerred meseleler, rakamlar, psikolojik ve rûhî mevzular, mantık 
meseleleriyle alakalı görüş ve teorilerde ise, ancak her yerde geçerli olan kanunlaşmış verilere dayanılabilir. 
Yoksa rasgele delillere dayanmak yetmez… (Prof. Dr. M. Said Ramazan el-Bûtî, Đslâm Akâidi, s. 38)  
44 Meselâ bkz. Đsrâ, 93; Müslim, Fedâil, 140. 
45 Bkz. Âl-i Đmrân, 19, 85; Mâide, 3; En’âm, 125; Zümer, 22; Saf, 7; Hucurât, 17; Tevbe, 74. 
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BĐRĐNCĐ KISIM 

ĐSLÂM’IN BA ŞLICA HUSÛSĐYETLER Đ 

1. Tevhîdi Esas Alır 

Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği akâidin temelini tevhid inancı oluştur-

muştur. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Senden önce hiçbir rasûl göndermedik ki ona mutlaka: «Benden 
başka Đlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin» diye vahyetmiş olmayalım.”  

(Enbiyâ, 25) 

Hz. Đbrâhîm �, tevhîdi anlatmaya babası Âzer’den başlamıştı. Ona yu-

muşak bir üslûpla şöyle buyurdu: 

“–Babacığım! Đşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan 
şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! Bana, sana verilmeyen bir ilim verildi. 
Bana tâbî ol ki seni sırat-ı müstakîme ulaştırayım. Babacığım, şeytana tap-
ma! Çünkü şeytan, Rahmân’a isyân etmiştir. Ey babacığım! Doğrusu ben sa-
na Rahmân’dan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum!” 
(Meryem, 42-45) 

Âzer ise kızarak: 

“«–Ey Đbrâhîm! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer 
(onlara dil uzatmaktan) vazgeçmezsen, and olsun ki seni taşlarım. Uzun süre 

benden ayrıl git!» dedi.” (Meryem, 46) 

Fakat Đbrâhîm �, Âzer’e yine yumuşak bir dil ve edâ ile mukâbele etti: 

“«Sana selâm olsun! Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. 
Çünkü O, bana karşı çok lütufkârdır» dedi.”  (Meryem, 47) 

Yahûdiliğin önemle vurguladığı en temel ilke Tanrı’nın birliğidir. Tevrat’a 

göre ilk insanla onun çocukları ve Nûh,46 Đbrâhim, Đshâk, Yakub ve Yûsuf -

aleyhimüsselâm- hep bir olan Allah’a dâvet etmişlerdir. Hz. Musa’ya verilen on 

emirde ve Tevrat’ın diğer yerlerinde en çok vurgulanan husus Allah’ın birliğidir.47 

Hz. Dâvûd’a verilen Zebur/Mezmurlar’da tek olan Tanrı’ya dua edilmektedir. Hz. 

Đsa da şeriattaki birinci emrin Allah’ın birliği olduğunu vurgulamıştır. (Markos, 12:28-

29) 

Yahudilik’teki aşırı teşbihler Tanrı’nın bir insan gibi tasvir edilmesine; 

Hristiyanlık’taki aşırı sevgi, beşer olan Hz. Đsa’nın ilâhlaştırılmasına, dolayısıyla 

                                                 
46 Tekvîn, 1:26-28; 4:26; 6:9. 
47 Çıkış, 20:2-3; Tensiye, 6:4-5. 
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tevhîdden teslîse düşülmesine yol açmıştır. Đslâm ise bu noktada tevhîd anlayışın-

da zamanla oluşan bulanıklığı gidermiş, yahudi ve hristiyanları tevhîdde birleş-

meye dâvet etmiştir.48
 

Đmam Mâtürîdî , tevhîdin târihî, aklî ve kozmolojik delillerle sâbit oldu-

ğunu söyler ve şöyle der: 

“Tevhîd ehlinin inandığı Allah’tan başka ciddî anlamda tanrılık iddiasında 

bulunan, tanrılığını ispat edecek fiiller işleyen veya mucizelerle donanmış pey-

gamberler gönderen birinin ortaya çıktığını tarih kaydetmemiştir.” (Mâtürîdî, Kitâbü’t-

Tevhîd, s. 17-23) 

Aklî ve kozmolojik deliller de Yaratıcı’nın bir tek olduğunu göstermekte-

dir. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“Allah evlât edinmemiştir; O’nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. 
Eğer öyle olsaydı her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka on-
lardan biri di ğerine galebe çalardı. Allah, o (müşriklerin) yakıştırdı ğı şeyler-

den münezzehtir.” (Mü’minûn, 91) 

“E ğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar bulunsaydı, yer ve gök-
lerin  nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, 
onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.”  (Enbiyâ, 22) 

Đnsanın vücûdunda ve kâinatta müşâhede edilen mükemmel âhenk ve 

nizâm, onları yaratan varlığın birliğine en kuvvetli delildir. Bu hassas denge ve 

muazzam büyüklük, sonsuz bir kudreti gerektirmektedir. Âyet-i kerimede bu hu-

susa şöyle dikkat çekilir: 

“ (Rasûlüm!) De ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?». «Allah’tır!» de 

ve devam et: «O’nu bırakıp da kendilerine bir fayda sağlamaya veya başları-
na gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen birtakım tanrılar mı edin-
diniz?» De ki: «Hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık 
eşit olur mu? Yoksa Allah’ın yarattı ğı gibi yaratan ortaklar buldular da ya-
ratma işi kendilerine şüpheli mi geldi?» De ki: «Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. 
O tektir, her şeyin üstünde mutlak hâkimdir.»”  (Ra‘d, 16) 

“O’na, hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, kendileri de yaratılıp 
duran mahlûkları mı ortak ko şuyorlar? Hâlbuki o ortaklar, kendilerini put-
laştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendilerine bile yardım 
edemezler.” (Â‘râf, 191-192) 

                                                 
48 Âl-i Đmrân, 64; Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 4. Teslis inancını ilk defa ortaya atan Pav-
lus, yahudiler tarafından ölümle tehdit edilince kuzeye kaçar ve teslise dayalı Hristiyanlığı tebliğ eder. O zaman-
lar birçok hristiyan tarafından reddedilen teslis inancı, daha sonraları Yunanlıların çok tanrılı dinlerinden etkile-
nen Bizans idarecileri tarafından hristiyanların resmî dini haline getirilir. Fred Reed, Shattered Đmages isimli 
kitabında Hristiyanlık’taki tevhid inancının nasıl tahrip edilip teslise dönüştürüldüğünü detaylıca anlatır. 
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“De ki: «Sizin Allah’a ortak saydığınız şeriklerden mahlûkatı yoktan 
yaratıp ölümden sonra tekrar diriltebilecek biri var mı?» De ki: «Đlkin yara-
tıp ölümden sonra tekrar diriltmeye ancak Allah kâdirdir. Öyleyse nasıl olu-
yor da bu hakikatten saptırılıyorsunuz!»” (Yûnus, 34) 

Kendisine bu tür hakikatler vahyedilen bir peygamberin, insanlara tevhîd-

den başka bir şey anlatması imkânsızdır.49
 Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“ (Rasûlüm!) Muhakkak ki sana da, senden önceki peygamberlere de 

şu gerçek vahyolunmuştur ki: «Andolsun ki, eğer şirke düşersen yaptığın bü-
tün makbul ameller boşa gider ve âhirette kaybedenlerden olursun!»” (Zümer, 

65) 

Şirk 

Đslâm’a göre, büyük günahların en büyüğü, Allah’ın birliğini kabul etme-

mek, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde O’na ortak koşmak, O’ndan başkasına 

ulûhiyetten pay vermektir. Cenâb-ı Hak şirki/ortak koşmayı, “büyük bir günah 
ile iftirâ etmek” , “derin bir sapıklı ğa düşmek” , “en büyük zulüm ve haksız-
lık” 50 şeklinde tavsîf etmiştir. Çünkü şirk hakikat karşısında son derece yanlış bir 

tavırdır. Đnsan şirke saplanmakla kendisine zulmetmiş ve Allah’ın hakkını teslim 

etmeyerek büyük bir haksızlık yapmış olur. Zira Cenâb-ı Hakk’a şirk koşmak, 

O’na acziyet izâfe etmek demektir. Ancak âciz kalan kimse ortağa ihtiyaç duyar 

ve yardımcı edinir. Hâlbuki Allah Teâlâ, eksiklikten, acziyetten ve zayıflıktan 

münezzehtir.  

Aynı şekilde Cenâb-ı Hakk’ı insana benzeterek O’na oğul izâfe etmek de 

O yüce Zâtı -hâşâ- âciz ve noksan görmek demektir ki bu O’nun şânına yakışmaz. 

Abdullah bin Mes’ûd  �, Peygamber Efendimiz’e: 

“–Allah katında en büyük günah hangisidir?” diye sorduğunda, Allah 

Rasûlü �: 

“–Seni yaratmış olduğu hâlde Allah’a şirk koşmandır” buyurmuştur. (Müs-

lim, Îmân, 141) 

Hakikatte şirk koşmak Allah’a hiçbir zarar vermez. Şirkin bütün zararı in-

sanadır. Cenâb-ı Hak, çok sevdiği kulunu günah, yanlışlık ve zararlardan korumak 

istediği için, şirki bu derece şiddetle yasaklamıştır. 

Ayrıca insan, psikolojik olarak ancak tek tanrı inancında huzur bulabilir. 

Đki veya daha fazla tanrıya inanmak istediğinde bölünüp parçalanır, arada kaldığı 

için de kararsız ve huzursuz olur. Cenâb-ı Hak bunu şöyle tasvîr eder: 

                                                 
49 Al-i Đmrân, 79. 
50 Nisâ, 48; 116; Lokmân, 13. 
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“Allah’a ortak ko şmayan hâlis muvahhidlerden olun! Kim Allah’a or-
tak koşarsa, gökten düşüp parçalanarak kuşlar tarafından kapışılmış yahut 
rüzgâr tarafından uzak bir yere sürüklenip atılmış (bir nesne) gibi olur.”  (Hacc, 

31) 

Đnsan şirke düştüğünde, nefsin hevâ ve heveslerinden her biri bir tarafa çe-

ker, bir helâk rüzgârı olan şeytan da onu cehennem vâdilerinin en uzak köşesine 

atıverir. Bu gönül parçalanmışlığı, maddî bedenin parçalanmasından daha fecîdir. 

Bu sebeple Allah Rasûlü �: 

“Param parça edilsen, ateşlerde yakılsan bile, sakın hiçbir şeyi Allah’a 

şirk koşma!..” buyurmuştur. (Đbn-i Mâce, Fiten, 23) 

Diğer bir âyet-i kerimede müşrik şöyle tasvîr edilir: 

“Allah, çeki şip duran birçok ortakların sahip oldu ğu bir ki şi ile yalnız 
bir zâta bağlı olan bir ki şiyi misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Hamd Al-
lah’a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.” (Zümer, 29) 

Bir hizmetçi düşünün, bir de ona sahip olmak isteyen ve öfkeyle birbirleri-

ne saldırıp duran bazı ortaklar… Ortakların her biri, o hizmetçiyi kendi emrinde 

kullanmak istiyor ve diğerlerine itaat ettiğinde kızıyor. Bu durumdaki bir insan ne 

yapacağını şaşırır, birisini memnûn etmek isterken diğerlerini öfkelendirir, birinin 

emrini yapmayı düşünürken diğerleri farklı farklı emirler verir. Neticede bu hiz-

metçi hepsinin nazarında kötü olur ve hayatı bitmek bilmeyen rahatsızlık ve yor-

gunluklar içinde devam edip gider. 

Bir de, yalnızca bir kişiye karşı sorumlu olan, selamet içinde bir hizmetçi 

vardır. Tek olan efendisini her defasında memnûn eder ve mükâfâtlar kazanır. Bu 

ikisinin hâli hiç bir olur mu? 

Allah Teâlâ, diğer günahlardan dilediğini affettiği hâlde, kendisine şirk ko-

şan kimseleri kesinlikle affetmez.51 Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“Kitâb ehlinden ve Allah’a şirk ko şanlardan kâfir olanlar, içinde ebe-
diyyen kalacakları cehennem ateşindedirler. Đşte halkın en şerlileri onlardır.”  

(Beyyine, 6) 

Mekkeliler Allah’a îman etmekle birlikte, kendilerini Allah’a yaklaştıra-

caklarını umarak pek çok puta da tapıyorlardı.52
 Hâlbuki putlar onları Allah’tan 

fersah fersah uzaklaştırıyordu. Ancak haksız kazançlarını ve menfaatlerini kay-

betme korkusu taşıyan insanlar ile nefsânî arzularından vazgeçmek istemeyenler, 

bunları terketmiyorlardı. Birgün, çok saygı gösterdikleri Husayn’a gelerek: 

                                                 
51 Nisâ, 48; 116. 
52 Zümer, 3. 
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“–Muhammed ile bizim adımıza konuş. O ilâhlarımıza dil uzatıyor, onlara 

kötü sözler söylüyor” dediler ve hep beraber Allah Rasûlü Hz. Muhammed �’in 

kapısına kadar geldiler. Müşrikler kapıya yakın bir yere oturup beklemeye başla-

dılar. Husayn içeri girdi. Rasûlullah � Efendimiz: 

“– Đhtiyara yer açın!” buyurdu. Husayn, Peygamber Efendimiz’e: 

“–Bu senden duyduklarımız nedir!? Tanrılarımızı reddediyor, onlara dil 

uzatıyormuşsun. Hâlbuki senin baban akıllı ve hayırlı bir kimseydi” dedi. Allah 

Rasûlü �, ona şöyle sordu: 

“–Ey Husayn, kaç ilâha tapıyorsun?” 

“–Yedisi yerde biri gökte sekiz” 

“–Sana bir zarar isabet ettiğinde hangisine yalvarıyorsun?” 

“–Göktekine.” 

“–Malın helâk olduğunda kime yalvarıyorsun?” 

“–Göktekine.” 

“–Senin isteklerine icâbet eden yalnız bir ilâh iken ne diye başkalarını 

O’na ortak koşuyorsun? Şükrederek onları râzı ettiğini mi sanıyorsun, yoksa seni 

helâk etmelerinden mi korkuyorsun?” 

“–Her iki sebepten de değil.”  

Rasûlullah �: 

“–Husayn! Müslüman ol selâmet bulursun!” buyurdu. O da müslüman ol-

du… (Đbn-i Hacer, İsâbe, I, 337; Tirmizî, Deavât, 69/3483) 

Allah Rasûlü �, bütün insanları îmâna dâvet ederken, tevhîd anlayışını 

iyice yerleştirebilmek için, şirki çağrıştıran düşence, fiil ve alâmetler husûsunda 

son derece titiz davranmıştır. Buna dâir pekçok misâl mevcuttur. (Buhârî, Ezân, 156, Đs-

tiskâ, 28; Müslim, Cum’a, 48; Ahmed, I, 283) 

Allah Rasûlü �, yeni müslüman olan kabilelerden ilk olarak bölgelerinde-

ki putların kırılmasını isterdi. (Đbn-i Hişam, IV, 197; Vâkıdî, III, 967-968) 

Hâsılı, Allah’ın benzerinin olması bir tarafa O’nun misli gibi bir şey dahî 

yoktur. O tektir, eşsiz ve benzersizdir. Đşitir ve bilir. (Şûrâ, 11) 

 

2. Âlemşümûl Bir Dindir 
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Đslâm, bütün insanları ve cinleri Hakk’a dâvet etmektedir. Her insan; ırkı, 

rengi, cinsiyeti, memleketi ne olursa olsun müslüman olabilir. Đnsanlığı mükelle-

fiyetler ve haklar itibâriyle tanzim eden Đslâm’da ancak ve ancak inananlar ve 

inanmayanlar diye iki “millet” kabul edilmiş, bunun dışında üçüncü bir grup mev-

zubahis edilmemiştir. Đslâm bu iki grup arasında da hak ve vecîbeleri dengeleye-

rek adâleti gözetmiştir. 

Đslâm, bütün insanların Hz. Âdem’in neslinden geldiğini ve eşit haklara 

sahip olduğunu ifade için zaman zaman hitaplarında “Ey Âdemoğlu”  terkîbini 

kullanır. Herhangi bir ırkın veya milletin diğerinden üstün olmadığını devamlı ha-

tırlatır. 

Rahmeti bütün mahlukâtı ihâta etmiş olan Allah Teâlâ tarafından beşerin 

saâdet ve selâmeti için gönderilen bir sistemin, bir kısım insanlara tahsis edilmesi 

ve onun dışındakilerin bu nimetten mahrûm bırakılması aslâ mantıkî değildir. Bu 

vaziyet Allah’ın Rahmân ve Rahîm sıfatlarına da ters düşer. Rasûlullah � şöyle 

buyurmuştur: 

“Merhamet edenlere, Cenâb-ı Hak merhamet eder. Siz yeryüzündekilere 

merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsinler...”  (Ebû Dâvûd, Edeb, 58/4941; 

Tirmizî, Birr 16/1924; Ahmed, II, 160) 

Bu hadîs-i şerifte muayyen bir cins kastedilmiyor. Hatta sadece müslüman-

lar da kastedilmiyor. Yeryüzünde yaşayan bütün insanlara ve hayvanlara merha-

met edilmesi emrediliyor.  

Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamber Efendimiz’in bütün insanları Allah’a dâvet 

etmek için gönderildiği şöyle ifade edilir: 

“ (Rasûlüm!) De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sa-

hibi olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim...” (A‘râf, 158) 

“Biz seni bütün insanlar için bir müjdeci ve Allah’ ın azabıyla korku-
tucu olmak üzere gönderdik. Lâkin insanların pek çoğu bunu bilmezler.” (Se-

be’, 28) 

“ (Ey Muhammed!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” 
(Enbiyâ, 107)

53
 

                                                 
53 Đbn-i Abbâs � bu âyet-i kerime hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Allah’a ve Rasûlü’ne îman edenler, dünyada ve âhirette tam olarak rahmete nâil olurlar. Allah’a ve 
Rasûlü’ne îman etmeyenler de sırf Peygamber Efendimiz’in devrinde yaşadıkları ve onun ümmeti oldukları için 
önceki kavimlerin dünyada uğradığı «yerin dibine geçme», «maymuna çevrilme», «üzerlerine taş yağdırılması» 

gibi ilâhî azaplardan korunurlar. Bu, onların, Allah Rasûlü � sâyesinde nâil oldukları dünyevî rahmettir.” (Bey-
hakî, Delâilü’n-nübüvve, V, 486; Heysemî, VII, 69) 
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Bu sebeple Rasûlullah �, Đslâm’ı sadece Araplara tebliğ etmemiş, daha 

hayattayken imparator ve krallara gönderdiği elçi ve mektuplarla Habeşistanlıları 

(Yani Afrika’yı), Bizanslıları, Đranlıları, Mısırlıları ve diğer milletleri Đslâm’a 

dâvet etmiştir.54 

Diğer taraftan, Kur’ân-ı Kerîm’in üslûbu da âlemşümûl bir mâhiyet arzet-

mektedir. Kur’ân, bütün insanlara hitâb ettiği için muhtelif usûl ve üslûplarla mü-

him mânâları tekrar etmiş ve esas mevzûları bütün insanların anlayabileceği şekil-

de takdim etmiştir. (Bûtî, Ravâi’, s. 118-120) 

Bu sebeple dünyanın her yerinde ve her milletten müslümanları görmek 

mümkündür. Bilhassa hac mevsimlerinde bu insanlar, Allah’ın emri üzere 

Kâbe’nin etrâfında toplanıp tek olan Allah’a ibadet ederek muhteşem bir Đslâm 

birliği ve kardeşliği sergilemektedirler. 

 

3. Đnsanlığın Bütün Đhtiyaçlarına Cevap Verir 

Đslâm, insanların hayatını tanzim etmeyi hedeflediği için, onların bütün ih-

tiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahip olarak gelmiştir. Đnsanların rûhî, 

fizîkî, şahsî ve içtimâî haklarını sağlayan; hayat, ölüm, ilâh, peygamber, melek, 

şeytan, dünya, âhiret, mükâfât, ceza, cennet, cehennem gibi kavramları iknâ ve 

tatmin edici bir gerçeklikle açıklığa kavuşturan tek hayat ve inanç sistemidir. 

Bu durumu daha iyi idrak edebilmek için şunu hatırlamak yeterli olacaktır: 

Kur’ân, zulme uğramış zayıf insanlardan teşekkül eden ilk Đslâm toplumunun ihti-

yaçlarına cevap verebildiği gibi Atlantik Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ka-

dar hâkimiyet kurduğu ve yeryüzünün tek ve muazzam bir devleti hâline geldiği 

devirde de Đslâm camiasının bütün ahlâkî ve hukûkî ihtiyaçlarını karşılamıştır. Đşte 

bu câmia, inanç ve itikatları, ibadetleri, ictimâî hayatı, sosyal kanunları ve diğer 

ihtiyaçları ile ilgili bütün bilgileri her zaman için bu kitapta bulabilmiştir.55 

Đslâm, beşerî davranışları tanzîm eden, hukuk, ahlâk, iktisat gibi bütün 

ilimlere dâir kâideler koyar. Bu kâideler, en basitinden en mükemmeline, en mü-

şahhasından en mücerredine kadar her meseleyi ihtivâ eder. Bunlardan bir kısmı, 

herkesi alâkadar eden basit ve dünyevî meseleler olduğu gibi, bazıları da seviyeli 

idrâkleri bile acziyet içinde bırakan ulvî derinlikler ve sır âlemine ait hakîkatler-

dir. 

                                                 
54 Bu mektupların metinleri elimizde olduğu gibi bir kısmının bizzat orijinal hâli de Đstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde ziyâret edilebilmektedir. Mektupların fotoğrafları ve tahlilleri için Prof. Dr. M. Hamidullah’ın Six 
originaux des lettres diplomatiques du prophete de Đslam, Paris 1985 / Hazret-i Peygamber’in Altı Orijinal Dip-
lomatik Mektubu, trc. Mehmet Yazgan, Đstanbul 1998; Đslâm Peygamberi; el-Vesâiku’s-siyâsiyye isimli eserleri-
ne bakılabilir. 
55 Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 23. 



 107 

Bütün varlıkları ve insanı yaratan Allah Teâlâ olduğu gibi, onların bütün 

ihtiyaçlarını en iyi bilen de tabiî ki ancak O’dur. 

Beşerî sistemler insanı sadece dünya hayatında mutlu etmeye çalışırken 

Đslâm, onun hem dünya hem de âhiret hayatında huzurlu ve mes’ûd olmasını sağ-

lar. Bu sebeple, insanın; kendisiyle, Rabb’iyle, diğer insanlarla, hatta hayvanlar ve 

cansız varlıklarla münasebetlerini tanzim eder. Beşikten mezara kadar insanın 

maddî mânevî bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenir. 

Bütün bu bilgilerin kaynağı Allah’ın kitâbı olan Kur’ân-ı Kerîm ile onun 

tefsiri mâhiyetindeki Peygamber � Efendimiz’in hayatı, sözleri, fiilleri ve takrir-

leridir.56 Đslâm âlimleri, Fıkıh usûlü kâidelerini kullanarak bu esas kaynaklardan 

hükümler çıkarırlar. Bu hükümlere “içtihad”  denir. Đçtihadlar sâyesinde bütün in-

sanlar dînî ihtiyaçları karşılanır. 

Birgün müslümanlar Đbn-i Mes’ûd Hazretleri ’ne birçok mesele sormuş-

lardı. Đbn-i Mes’ûd � onlara şu açıklamayı yaptı: 

“–Herhangi bir meseleyle karşılaşan kimse, Allah’ın kitâbıyla hüküm ver-

sin! Allah’ın kitabında çözümü olmayan bir meseleyle karşılaşırsa, Nebiyy-i Ek-

rem Efendimiz’in verdiği hükümlere bakarak halletsin. 

Allah’ın kitabında ve Peygamber Efendimiz’in hükümlerinde çözümünü 

bulamazsa, sâlih âlimlerin verdiği fetvâlara bakarak meseleye cevap versin. 

Kur’ân’da, Sünnet’te ve sâlihlerin fetvâlarında cevabı bulunmayan bir me-

sele ile karşılaşırsa, aklını kullanarak içtihat yapsın! «Ben içtihat yapmaktan kor-

karım!» demesin. Çünkü helâl belli, haram bellidir. Helâlle haramın arasında şüp-

heli ve kapalı hususlar vardır. O hâlde sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe verme-

yen şeye bak!” (Nesâî, Kazâ, 11) 

Burada şuna da işaret etmek gerekir ki, Đslâm’ın insanın bütün ihtiyaçları-

na cevap verebilmesinde, Kur’ân-ı Kerîm’in mucizevî yapısı da mühim bir rol oy-

nar. Zira Kur’ân’ın üslûbu emsalsiz bir belâgat hârikasıdır. Mucizevî ifâdeleri ara-

sında mevcut olan ilim ve hikmetler bitip tükenmez. Bu sebeple o, küçük hacmine 

rağmen insanlara kıyâmete kadar yetecek hükümleri ihtivâ edebilmektedir. 

Kur’ân’ın bu tür mucizevî yönleri “Kitaplar” kısmında biraz daha îzâh edilecektir. 

 

4. Fıtrî Bir Dindir, Akla Ters Dü şmez 

                                                 
56 Takrîr:  Peygamber Efendimiz’in görüp işittiği bir şeye karşı çıkmaması ve onu kabul etmesidir. Çünkü Allah 
Rasûlü � bir işin yapıldığını gördüğü veya işittiği halde onu reddetmemiş ve susmuşsa, bu durum onun bu işi 
tasvip ve kabul ettiği anlamına gelir. 
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Đnsanların, yaratılıştan gelen bazı müşterek husûsiyetleri vardır. Đnsan, 

dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bu temel vasıfları aslâ değişmez. Asyalı bir 

insan da âşık olur, Amerikalı da... Afrikalı bir zenci de nefret duyar, Avrupalı 

Fransız da... Bunlar bütün bir beşeriyetin müşterek olduğu husûsiyetlerdir. Yine 

insanların bazı arzu, ihtiyaç ve zaafları da müşterektir. O hâlde, insanlara yön ve-

recek olan bir nizâmın, yaratılıştan gelen bu husûsiyetleri dikkate alması zaruridir. 

Bu sebeple, tüm insanlığa hitap eden Đslâm, esas kâidelerini, bir kavimde mevcûd 

olan ârızî, geçici veya kısmî husûsiyetlere göre değil, bütün beşeriyette mevcûd 

olan aslî, fıtrî, yaratılıştan gelen temâyül ve ihtiyaçlara göre tâyin eder. Bundan 

dolayı da Đslâm bir fıtrat dînidir ve eskimez. 

Diğer taraftan insanın bir takım yaratılış özellikleri olduğu gibi, beraber 

yaşadığımız hayvanların, diğer cansız varlıkların ve içinde bulunduğumuz kâina-

tın da bazı husûsiyetleri ve kanunları mevcuttur. Đnsan, hayatını kâinatta mevcut 

olan ve Yaratıcı’nın tesbit ettiği kanunlara ve yaratılış özelliklerine uydurmadığı 

takdirde pek çok sıkıntı ve çatışmayla karşılaşır. Đşte Allah tarafından gönderilen 

ilâhî hükümlerin toplamı olan Đslâm, insan ile kâinat arasındaki uyumu sağlayacak 

yegâne nizâmdır. Zira insanı yaratan Allah olduğu gibi kâinatı yaratan da Al-

lah’tır. Ve tabiî olarak bu ikisinin en iyi şekilde uyuşmasını sağlayacak olan hü-

kümleri en iyi bilen de yine Allah Teâlâ’dır: 

“Hiç Yaratan bilmez mi? O, en ince işleri bile teferruatıyla görüp bil-
mektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 14) 

Đslâmî hükümler ilmî bir şekilde derinlemesine incelendiğinde insanın fıt-

ratına ne kadar uygun ve realist olduğu açıkça görülecektir. Onun îtikâdî esasları, 

hârikulâdelikler üzerine değil, akıl ve açık gerçekler üzerine binâ edilmiştir. Dola-

yısıyla ilmî hakîkatlerle aslâ çatışmaz. Đbadet ve muâmelâta dâir emirleri de insan 

fıtrat ve aklına en uygun hükümlerdir. 

Peygamber Efendimiz’e îman etmeyen insanlar, “Bize mucizeler göster de 

Allah’ına inanalım, peygamber olduğunu kabul edelim” dediklerinde, Allah Teâlâ 

onların bu tekliflerini beğenmemiş; varlığına inanmak için onları mucize istemeye 

değil, yerlere ve göklere ibretle bakıp düşünmeye dâvet etmiştir. 

Đslâm’ın bütün esasları akla uygundur. Akla zıt düşen, mantığa ters gelen 

hiçbir mes’elesi yoktur. Zaten insanı diğer varlıklardan ayıran en mühim husûsi-

yeti de aklıdır. Đnsan, aklı sayesinde gördükleri üzerinde düşünür, iyiyi kötüden 

ayırır, doğru ile yanlış arasında bir seçim yapar. Kur’ân-ı Kerîm bu sebeple akle-

dip düşünme üzerinde çok durmaktadır. 750’ye yakın âyet-i kerimede insanları 

düşünmeye, araştırmaya ve aklı en iyi şekilde kullanmaya dâvet etmektedir. 
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Allah’ın emirleri de doğrudan doğruya akla yöneltilmiştir. Đslâm’da mü-

kellefiyet için akıl esas olduğundan, aklı olmayanlar yaptıklarından mesul tutul-

mamışlardır. 

Đslâm akla bu kadar ehemmiyet verdiği için, onun çalışmasına engel olan 

sarhoş edici içkileri ve uyuşturucuyu yasaklamıştır. Zira insan için uyanık olmak 

daha faydalıdır, uyuşuk ve kendinden geçmiş olmanın bir faydası yoktur. Đnsaflıca 

düşünen her insan içki ve uyuşturucunun son derece zararlı olduğunu kabul eder. 

Onbirinci yüzyılda yaşayan Đranlı şair ve fikir adamı Nâsır-ı Husrev şöyle 

anlatır: “Geceleyin rüyamda birini gördüm. Bana: 

«–Đnsanların aklını gideren şu şarabı daha ne zamana kadar içeceksin? Ak-

lın başında olsa daha iyi olmaz mı?» dedi. Ben de ona: 

«–Hakîmler (doktorlar ve hikmet erbabı), dünyanın gam ve kederini bun-

dan daha iyi gideren başka bir şey bulamamışlardır» dedim. O: 

«–Kendinden geçmek, aklı baştan kovmak rahatlık değildir. Ayrıca, halkı 

akılsızlığa sevkeden insana hakîm denmez. Aklı ve fikri artıracak bir şey aramak 

gerekir» dedi. Ben: 

«–Peki, bu bahsettiğini nasıl ve nereden elde edebilirim?» diye sorduğum-

da bana sadece: 

«–Arayan bulur!» cevabını verdi ve eliyle kıble tarafını gösterdi. Başka da 

bir şey söylemedi. Uykudan uyandım, rüya tamamen hatırımdaydı ve beni iyice 

tesiri altına almıştı. Kendi kendime: 

«–Bu geceki uykudan uyandığım gibi, kırk yıllık uykumdan da uyanmam 

gerek» dedim. Kalkıp gusül abdesti aldım ve camiye gittim. Rabbimin huzûruna 

durup namaz kıldım. O’ndan, vazifelerimi buyurduğu gibi yapmam ve yasakların-

dan kaçınmam husûsunda yardım istedim. Ve bu şekilde kırk yıl sonra O’na yö-

neldim.” 

Đslâm, fıtrî bir din olmasının tabiî bir neticesi olarak, dâimâ realist hüküm-

ler ortaya koyar. Onda, tatbik imkânı olmayan, insanları meşakkatlere sürükleyen 

ve fıtratı zorlayan hükümler yoktur. 

Burada Peygamber Efendimiz’in tabiat hâdiseleri karşısındaki tavrını da 

misal olarak verebiliriz: 

Câhiliye devrinde insanlar Ay ve Güneş tutulması gibi tabiat hâdiselerini 

uğur veya uğursuzluk olarak yorumluyor, mühim bir kişinin doğum ya da ölümü-

ne işaret sayıyorlardı. Rasûlullah � gelince işin hakikatini ortaya koydu ve bu tür 

anlayışları ortadan kaldırdı. 
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Rasûlullah � zamanında Ay tutulduğunda yahûdiler toplanıp ateş yakmış, 

tas çalmış, ayın büyülendiğini söylemişlerdi. Peygamber Efendimiz ise bu tür bâtıl 

inanç ve telâkkîleri yıkarak Ay ve Güneş tutulması gibi hâdiselerin Allah’ın ka-

nunlarından olduğunu ifade etti. Bu hâdiseler esnâsında akıl dışı yorumlar yerine 

muhtemel zararlarına karşı Allah’a sığınıp ibadet ve dua ile meşgul olmanın, köle 

âzâd ederek Allah’tan belânın kaldırılmasını istemenin daha sağlıklı bir yol oldu-

ğunu gösterdi. 

Peygamber Efendimiz’in oğlu Đbrâhîm’in vefât ettiği gün Güneş tutul-

muştu. Halk Güneş’in Đbrâhîm’in ölümü sebebiyle tutulduğunu söylediler. 

Rasûlullah � ise bunu kabul etmeyip olayın hakikatini îzâh etti. Minbere çıkarak 

ashâbına vecîz bir konuşma yaptı. Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ ile başladıktan son-

ra şöyle buyurdu: 

“Ay ve Güneş, Allah’ın varlık ve birliğini gösteren âyetlerden sadece iki-

sidir. Bunlar, birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Ay ve Güneş’i tutulmuş 

gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar Allah’a dua edin, zikre sarılın, namaz kılın 

ve sadaka verin!” (Bkz. Buhârî, Küsûf 2-4, 15, Itk, 3; Nesaî, Kusûf, 14; Đbn-i Hibbân, VII, 68, 100) 

Zira Cenâb-ı Hak, günahları sebebiyle kullarına bazı cezâlar verebilir. Şa-

yet onlar tevbe edip ibadetlere sarılırlarsa başlarına gelecek belâları defeder. 

Peygamber Efendimiz’in tabiî âfetler karşısındaki tavrı da konumuza ör-

nektir. Allah Rasûlü � tedbir alıp zararından korunabileceği tabiî âfetler karşı-

sında dâimâ elinden geleni yapardı. Nitekim Tebük seferi esnâsında Hicr mevki-

inde: 

“Bu gece pek şiddetli bir fırtına çıkacak. Herkes devesini sıkı bağlasın ve 

bulunduğu yerde otursun, ayağa kalkmasın!” buyurmuştu. Hakîkaten o gece çok 

şiddetli bir kasırga çıktı; abdest almak için ayağa kalkan birini yere çarptı, devesi-

ni aramaya giden bir başkasını da Tay Dağı’na fırlatıp attı. (Buhârî, Zekât, 54; Müslim, 

Fedâil, 11; Ahmed, V, 424-425) 

Aynı şekilde Peygamber Efendimiz’in salgın hastalıklardan korunma 

husûsundaki tavsiyeleri de o gün için mühim bir yenilikti. O şöyle buyurmuştu: 

“Bir yerde vebâ olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz! Bir yerde vebâ 

ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkma-

yınız!” (Buhârî, Tıb, 30; Müslim, Selâm, 98; Ahmed, III, 416) 

 Rasûlullah � hadislerinde hayatın korunmasıyla ilgili pek çok tedbirden 

bahsetmiştir. Meselâ fırtınalı havada denize açılmama, korkuluğu bulunmayan bir 
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damda uyumama, yangına sebep olmaması için gece yatarken kandilleri söndürme 

gibi tedbirler bunlar arasında sayılabilir.57 

 

5. Dünya-Âhiret, Madde-Mânâ Dengesini Sağlar 

Đslâm, îtidâl ve dengeye çok ehemmiyet verir. Bir tarafa ağırlık verirken 

diğer tarafı ihmâl etmez. 

Dünya, âhireti kazanmak için bir sermayedir. Bu yönüyle çok kıymetli bir 

nimettir. Onu Allah’ın rızâsı istikametinde kullanmalıdır. Âhiret ise esas hedeftir, 

onu da hiç unutmamak îcâb eder. Sadece dünyaya yönelen seküler bakış açısı gibi 

sadece âhirete yönelen ruhbanlık görüşü de insanı tatmin etmeye yetmez. Đkisi de 

birbirine feda edilmemeli, hassas bir denge ve bütünlük içinde düzenlenmelidir. 

Burada dikkat edilmesi gereken ince nokta, dünya zevklerinin insana Allah’ı ve 

âhireti unutturmamasıdır. Allah’ı ve âhireti unutturan dünya malı ve meşgalesi, 

tabiî ki yerilmiş ve terk edilmesi istenmiştir. 

Rasûlullah �, Medîne’ye geldiği ilk günlerde, müslümanlar arasında 

“karde şlik”  îlân etmiş, Mekke’den hicret eden her bir Muhâciri Medîne’li bir 

Ensâr ile kardeş yapmıştı. Bu kardeşlik müessesesi, pek çok faydaları yanında 

müslümanlara hem dünyayı hem de âhireti birlikte kazanma imkânı sağlamıştır. 

Kardeşler sabah kalktıklarında birisi Peygamber Efendimiz’in yanına, diğeri de 

işine giderdi. Günü Efendimiz’in yanında geçiren sahabî, o gün öğrendiği âyet ve 

hadisleri akşam komşusuna naklederdi. Ertesi gün nöbet değişirlerdi. Böylece hem 

Peygamber Efendimiz’in sohbetlerini, hem de dünyevî işlerini aksatmadan takip 

ederlerdi. (Buhârî, Mezâlim, 25; Müslim, Tahâret, 17) 

Yahûdiler haftanın mübarek günü olarak kabul ettikleri Cumartesi günü 

çalışmayı yasaklar, o gün sadece ibadet edilebileceğini söylerler. Hristiyanlar da 

kezâ Pazar günü tatil yapıp kiliseye giderler. Müslümanlar ise Cuma günü tatil 

yapmazlar. Namaza kadar çalışır, ezan okununca namazlarını kılar ve tekrar işle-

rine dağılırlar. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldı ğı (ezan okunduğu) 

zaman, hemen Allah’ı zikretmeye (hutbe ve namaza) koşun ve alışverişi bıra-

kın! Eğer bilirseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca ar-
tık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın! Allah ’ı çok 
zikredin; umulur ki kurtulu şa erersiniz.” (Cuma, 9-10) 

Âyet-i kerîmede dünya ile âhiretin mükemmel bir şekilde mezcedildiği gö-

rülmektedir. 

                                                 
57 Prof. Dr. Đbrahim Sarıçam, Hz. Peygamber’in Çağımıza Mesajları, s. 139-142. 
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Bir müslümanın hayatında din ile alâkası olmayan hiçbir husus yoktur. 

Beslenme, temizlik, spor, sağlık, çalışma, dinlenme, beşerî münasebetler, içtimaî 

mes’eleler, tabiî hâdiseler… gibi akla gelebilecek her hâdisenin dînî bir mânâsı ve 

boyutu mutlaka mevcuttur. Diğer taraftan namaz, oruç, hac, zekât ve sadaka gibi 

ibadetlerin her birinin de bedenî ve içtimaî bir yönü vardır. Dolayısıyla Đslâm’da 

din ile dünya işlerini birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Đslâm; inanç ve ibadetler gibi rûhânî ve vicdânî vazifeler yanında idârî, iç-

timaî, iktisadî ve siyasî vazifeler de tayin etmiştir. Rasûlullah � Efendimiz’in, 

peygamberlik vazifesi yanında devlet idaresi, ordu kumandanlığı, âile reisliği gibi 

vazifeleri de îfâ etmesi bunun en güzel misallerinden biridir. Peygamber Efendi-

miz’in en çok yaptığı ve müslümanlara tavsiye ettiği dua şu idi: 

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi 
cehennem azabından koru!” (Bakara, 201) 

Lokman Hakîm58 oğluna şu nasihatta bulunmuştur: 

“Yavrucuğum! Dünyadan sana yetecek kadar al! Âhiretine zarar verecek 

şekilde ona iyice dalma! Dünyayı tamamen de terketme ki sonra insanlara muhtaç 

hâle gelirsin. Şehvetini kıracak kadar oruç tut, namaz kılmana mânî olacak şekilde 

tutma! Zira namaz Allah’a oruçtan daha sevimlidir.” (Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr, s. 84, no: 

91) 

Đmâm Gazâlî Hazretleri dünya-âhiret dengesi husûsunda şöyle der: 

“Dünya, Allah’a doğru yol alan insanların uğradığı konak yerlerinden biri-

dir. Beden de bu yolda binektir. Kişi, kaldığı yer ve bineği ile ilgili ihtiyaçlarını 

güzelce karşılamazsa seferini tamamlayamaz. Aynı şekilde dünyada maîşet temi-

niyle ilgili i şlerini düzene koymayan kişi de, gönülden ve tam olarak Allah’a yö-

nelemez.” (Münâvî, Feyz, II, 16/1210) 

Rûh ve beden’e gelince, bunlar insanın iki yönünü teşkil eder. Her ne ka-

dar rûh asıl ise de beden de dünyada onun bineğidir. Đkisi birlikte olduğunda bir iş 

yapılabilmektedir. Dolayısıyla rûha önem verip bedeni yıpratmak doğru değildir. 

Zira insana lûtfedilen en mühim nimetlerden biri sıhhattir. Đnsanın âhirette ilk he-

saba çekileceği hususlar arasında sıhhatini nerede tükettiği de vardır. (Tirmizî, Kıyamet, 

1/2417) 

Yûsuf Hemedânî g şöyle buyurur: 

                                                 
58 Lokman Hakîm:  Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Lokman’a hikmet verildiği beyan edilir. Peygamber mi, velî mi 
olduğu ihtilaflıdır. Bazı rivâyetlerde Habeşli veya Nübyeli siyahî (zenci) bir kişi olduğu haber verilir. (Vehb bin 
Münebbih, Kitâbü't-Ticân, s. 78; Mes̒ûdî, Mürûcü’z-zeheb, I, 57; Đbn-i Kuteybe, el-Maârif [Sâvî], s. 25; Sa̒lebî, Arâisü’l-
mecâlis, s. 266) 
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“Gönlün yardımı olmaksızın beden bir iş yapamaz, bedenin ortaklığı ve 

yardımı olmadan da gönül müşâhedeye (kalp gözüyle görmeye) ve vuslata ere-

mez. Sanki beden gönle, gönül de bedene bağlanmış gibidir. Bedenin müslüman-

lığı, gönlün yardımı olmadan, gönlün îmânı da bedenin yardımı olmadan temin 

edilemez. Bunlar arasındaki fark şudur: Gaybı görme ve idrâkte kalp esastır, be-

den ona tâbîdir. Gözün işleriyle ilgili konularda ise beden esastır, kalp ona 

tâbîdir…” (Rutbetü’l-Hayât / Hayat Nedir, Đstanbul 2002, s. 62) 

Đslâm, insanın kendisine ızdırap vermesini istemez, ancak, başına bir belâ 

geldiğinde de sabretmesini tavsiye eder. Allah Rasûlü � bir gün insanlara hitap 

ederken, ayakta duran bir adam gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ashâb-ı 

kirâm: 

“–O, Ebû Đsrâîl’dir. Güneş altında durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, 

konuşmamayı ve sürekli oruç tutmayı adamıştır” dediler. Bunun üzerine Rasûlul-

lah �: 

“–Ona söyleyiniz! Konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamla-

sın!” buyurdu. (Buhârî, Eymân 31. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Eymân 19) 

Aynı şekilde, insanın, sadece fizîkî ihtiyaçlarını temine koşup rûhûnu inkâr 

ve ihmâl etmesi de doğru değildir. Bedenin gıdaya ihtiyacı olduğu gibi rûhun da 

gıdaya ihtiyacı vardır. Rûhu da korumak, beslemek ve kemâle erdirmek îcâb eder. 

Bu sebeple, akşamları bedeni besleyip yeteri kadar istirahat ettirdikten sonra, ge-

cenin son üçte birinde teheccüde kalkılır. Namaz, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, zikir ve 

tefekkür gibi ibadetlerle rûh güçlendirilir. Gündüz de belli aralıklarla ibadet edile-

rek mânevî gıda alınır. 

Đslâm, namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerde bile dengeli davranmayı 

emretmektedir. Bu yüzden bıkkınlık verecek kadar yoğun bir ibadet hayatını 

tasvip etmemiştir.59
 

 

6. Hak ve Adâlet Dinidir 

Cenâb-ı Hak mutlak adâlet sahibidir. Zulüm asla O’na izafe edilemez. 

O’nun güzel isimlerinden (esmâ-yı hüsnâsından) biri, adâlet sahibi ve adâletin tâ 

kendisi mânâlarına gelen el-Adl ism-i şerîfidir.60 Bu sebeple kullarından da tam 

bir adâlet ve hakkâniyet istemektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

                                                 
59 Bkz. Buhârî, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7, Enbiyâ 37, Nikâh 1, 89; Müslim, Sıyâm 181-193; Ebû Dâvûd, 
Savm, 55/2428. 
60 Tirmizî, Deavât, 82/3507. 
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“Allah size, mutlaka emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder...” (Nisâ, 58) 

Đslâm, insanın kendi ve akrabaları aleyhine bile olsa adâletle hükmetmesini 

emreder. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“Ey îman edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, anne ba-
banız ve akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik eden kişiler olun! 
(Haklarında şahitlik yaptığınız kişilerin) zengin veya fakir olmasına bakmayın, 
zira Allah onlara (sizden) daha yakındır. Nefsin arzularına tâbî olmayın ki 
haktan dönmeyesiniz ve adâlet üzere hareket edebilesiniz! (Şahitliği) eğip bü-
ker yahut ondan tamamen yüz çevirirseniz, (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan 

hakkıyla haberdârdır.”  (Nisâ, 135) 

Buradan anlaşıldığına göre, insana düşen “Adam kayırmak” değil, kendi-

sine emredildiği şekilde adâlete riayet etmektir. Zira Cenâb-ı Hak, kulları için ne-

yin faydalı neyin zararlı olduğunu daha iyi bilmekte ve onlara herkesten daha çok 

merhamet etmektedir. 

Đslâm’ın getirdiği bu adâlet anlayışı ile suçun şahsîliği kanunu topluma 

yerleştirilmi ş, böylece suçluyu sırf kabile asabiyeti ile savunma, bir kişinin hatası 

yüzünden iki kabilenin birbirine girmesi ve uzun yıllar devam eden kan davaları 

sona erdirilmiştir. Ayrıca Đslâm, suçluyu takip vazifesini tek bir fertten alıp devle-

te vermiştir.61 Bu hüküm o günün şartlarında adâletin işleyişi açısından başlıbaşı-

na bir inkılâp niteliğindedir. 

Rasûlullah � birgün: 

“–Kıyâmet günü gölgeye koşan sâbikûn kimdir biliyor musunuz?” buyur-

du. Ashâb-ı kirâm: 

“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir” dediler. Efendimiz �: 

“–Onlar, kendilerine hak verildiğinde onu kabul edenler, kendilerinden 

hak istendiğinde bunu cömertçe verenler ve insanlar hakkında hükmederken ken-

dilerine hükmediyormuş gibi davranan kişilerdir”  buyurdu. (Ahmed, VI, 67, 69) 

Đslâm’a göre temel diyalektik veya çatışma, zâlimler ve zulmü savunanlar 

ile âdiller ve adâleti savunanlar arasındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Zâlimlerden 
başkasına düşmanlık yoktur”  buyrulur.62 Đnsan haklarına saygılı olan insan ister 

müslüman olsun ister olmasın onunla müslümanların bir toplumda yaşaması 

mümkündür. Ancak, bir müslüman zulüm yapıyor ve insan haklarına saygı gös-

                                                 
61 Bkz. Medîne Vesîkası, 25/b, 31, 36/b, 40. maddeler; Prof. Dr. M. Hamidullah, Vesâik, 1-7. 
62 Bakara, 192. 
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termiyorsa, ona karşı çıkmak da bir vazifedir. Dolayısıyla sosyal seviyede biz ve 

öteki arasındaki ayrımın mihengi zulüm ve adâlettir.63 

Peygamber Efendimiz zamanında, görünüşte müslüman olan Tu‘me bin 
Übeyrik  hırsızlık yapmış ve çaldığı zırhı bir yahûdinin evine götürüp saklamıştı. 

Zırh yahûdinin evinde bulununca, onu Tu‘me’nin getirdiğini söylemiş ancak suç 

üzerine kalmıştı. Allah Rasûlü �, Tu‘me’nin yeminine ve kabilesinin şahitliğine 

bakarak yahûdinin haksız olduğunu düşünmeye başlayınca Cenâb-ı Hak şu âyet-i 

kerimelerle Rasûlü’nü îkâz etti:64 

“Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye 
sana Kitab’ı hak ile indirdik; hâinlerden taraf olm a! Ve Allah’tan mağfiret 
iste, çünkü Allah, çok mağfiret edici, ziyadesiyle merhametlidir. Kendilerine 
hıyânet edenleri savunma; çünkü Allah hâinliği meslek edinmiş günahkârları 
sevmez. Đnsanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Hâlbuki geceleyin Al-
lah’ın râzı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla beraber idi. Allah yap-
tıkları her şeyi kuşatır (O’nun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler). Haydi, siz 

dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz, ya kıyamet günü Allah’a 
karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak?”  (Nisâ, 105-109) 

Đçlerinde sahabeden Mikdâd bin Esved’in de bulunduğu bir askerî birlik 

düşman tarafından kuşatılmıştı. Birliğin başındaki kumandan hiç kimsenin bine-

ğini otlatmaya çıkarmamasını emretti. Ancak bu emri duymayan bir asker bineğini 

otlatmaya çıkardı; kumandan bunu haber aldığında o askeri dövdü. Zavallı asker: 

“Hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim” diye söylenerek yerine dö-

nüyordu. Yolda Mikdâd bin Esved � ile karşılaştı. Onun perişan hâlini gören 

mübârek sahâbî ne olduğunu sordu. O da başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine 

Mikdâd � kılıcını kuşanıp askeri de yanına alarak kumandanın yanına gitti ve: 

“–Bu askeri dövmeye hakkın yoktu, kısas yapılması gerekiyor” dedi. Ku-

mandan da bunu kabul ederek askere kendisini dövebileceğini söyledi. Ancak as-

ker onu affetti. Kumandanın bu şekilde hakka boyun eğmesi üzerine Mikdâd �: 

“–Yemin ederim ki artık Đslâm’ın hâkim olduğunu görebileceğim” diyerek 

onun yanından ayrıldı. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 176) 

Düşmana Bile Adâlet 

Đnsanın adâletli davranmakta zorlandığı hususlardan biri de düşmanları 

hakkında verdiği hükümleridir. Đslâm, müslümanlara, düşmanları hakkında düşü-

                                                 
63 Prof. Dr. Recep Şentürk, Đnsan Hakları ve Đslâm, s. 22. 
64 Vâhidî, s. 183. Bkz. Tirmizî, Tefsîr, 4/3036; Hâkim, IV, 426. 
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nürken veya karar verirken bile adâletle hareket etmelerini emretmektedir. Âyet-i 

kerîmede şöyle buyrulur: 

“Ey îman edenler, Allah için adâletle şahitlik eden kimseler olunuz! 
Bir toplulu ğa karşı duyduğunuz kin sizi adâletten saptırmasın! Âdil davra-
nın, zira takvâya en yakışan budur...” (Mâide, 8) 

Đşte bu, adâletin zirve noktasıdır. Bir müslüman, kin ve öfke duygularıyla 

içinde fırtınalar eserken eline fırsat geçip düşmanlarına zarar verebilecek duruma 

gelse bile, adâletten ayrılıp da onlara haksızlık yapamaz. Zira mukaddes dini ona, 

öfkeliyken de sâkinken de adâletten ayrılmamayı emretmiş ve böyle davranabilen-

lere çok büyük mükâfatlar vaad etmiştir. (Bkz. Heysemî, I, 90; Ebû Nuaym, Hilye, II, 343; VI, 268-9) 

Bu hususta târihimizde yaşanan pek çok misalden birkaçı şöyledir: 

Süheyl bin Amr, Kureyşlilerin hatîbi idi. Sözün haddinden fazla tesirli ol-

duğu bir devirde, devamlı Đslâm aleyhine konuşur, insanları kışkırtırdı. Bu zât Be-

dir Gazvesi’nde esir düştü. Hz. Ömer: 

“–Yâ Rasûlallah! Müsâade buyur, Süheyl’in ön dişlerini sökeyim de dili 

dışarı sarksın! Bundan sonra hiçbir zaman ve hiçbir yerde senin ve Đslâm’ın aley-

hinde konuşamasın?!” dedi. Allah Rasûlü �: 

“–Bırak onu ey Ömer! Ben, onun uzuvlarına böyle bir zarar veremem. Şa-

yet bunu yapacak olursam, peygamber olmama rağmen, Allah da aynısını bana 
yapar. Acele etme, gün gelir o, senin medhedip hoşlanacağın bir makamda ko-

nuşma yapar ve seni sevindirir” buyurdu. (Đbn-i Hişâm, II, 293)
65

 

Müslümanlar, düşmanlarıyla savaşırken bile adâlet üzere olmakla emre-

dilmişlerdir. Ya saldıranın verdiği zarar kadar mukâbelede bulunmalıdırlar veya 

daha faziletli davranarak affetmelidirler: 

“E ğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin! Ancak 
sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”  (Nahl, 126. Krş. Bakara, 

194) 

Düşmana karşı gösterilen adâlete güzel bir misal de şu hâdisedir: 

Mekke, büyük bir askerî dehânın eseri olarak sulh yoluyla fethedildiğinde, 

o zamana kadar düşmanlık eden insanlar hakkında umûmî bir af îlân edilmiş ve 

                                                 
65 Süheyl �, Allah Rasûlü’nün haber verdiği o medhe şâyân konuşmasını zamanı gelince yaptı. Peygamber 
Efendimiz’in vefâtı üzerine Mekke’deki münâfıkların karışıklıklar çıkardığı bir hengâmede, Hz. Süheyl, 

Kâbe’nin yanında kalkıp bir hutbe îrâd ederek insanları yatıştırdı. Ömer �, Hz. Süheyl’in bu konuşmasını işitti-
ğinde, Peygamber Efendimiz’in sözünü hatırladı ve: 

“–Yâ Rasûlallah, senin Allah’ın Rasûlü olduğuna bir kez daha şehâdet ederim!” diyerek gözleri doldu. (Đbn-i 
Hişâm, IV, 346; Vâkıdî, I, 107; Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 303-304; Đbn-i Abdi’l-Berr, Đstîâb, II, 669-671; Hâkim, III, 318/5228) 
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Mekke’den ganîmet olarak hiçbir şey alınmamıştı.66 Rasûlullah �, günlerdir yol-

da olan on bin kişilik Đslâm ordusunun bir hayli yekûn tutan zaruri ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere henüz müslüman olmayan Mekke zenginlerinden ödünç para ve 

zırh aldı. Daha sonra bunu, Hevâzin ganîmetlerinden tamâmıyla ödedi ve: 

“–Ödüncün karşılığı, teşekkür etmek ve onu ödemektir!” buyurdu. (Vâkıdî, II, 

863; Ebû Dâvûd, Büyû’, 88/3562; Muvatta, Nikâh, 44) 

Peygamber Efendimiz’in yerinde hangi kumandan olsa, yaptıkları kötülü-

ğün haddi hesabı olmayan o insanları şiddetle cezalandırır ve mallarına ganimet 

olarak el koyardı. Buna hakkı da vardı. Ancak Efendimiz �, kalabalık ordusuyla 

büyük bir maddî sıkıntı içinde olduğu hâlde bunu yapmadı ve borç aldı. Peki, bu-

nun neticesi ne oldu? Onu da şu hâdisede görelim: 

Safvân bin Ümeyye de Mekke’nin zenginlerinden idi. Đslâm hakkında dü-

şünüp karar vermek için iki ay müddet istemişti. Rasûlullah Efendimiz ona dört ay 

zaman tanıdı.67 Bir defasında kendisine: 

“–Safvân! Sende silah var mı?” dedi. Safvân: 

“–Ödünç olarak mı, yoksa gasp mı?” dedi. Allah Rasûlü �: 

“–Hayır, gasp değil, ödünç istiyorum” buyurdu. Bunun üzerine Safvân, 

otuz kırk kadar zırhı ödünç olarak verdi. Rasûlullah � Huneyn Gazâsı’na çıktı. 

Müşrikler hezimete uğrayınca, Safvân’ın zırhları toplandı, ama onlardan bazıları 

kaybolmuştu. Rasûlullah �, Safvân’a: 

“–Zırhların bir kısmını kaybettik. Onların bedelini ödesek olur mu?” diye 

sordu. Safvân �: 

“–Hayır ya Rasûlallah, bugün kalbim, o gün hissetmediğim bir takım ulvî 

hissiyâtla dolu!” dedi ve müslüman oldu. (Ebû Dâvûd, Büyû’, 88/3563) 

Çocuklar Arasında Adâleti Gözetmek 

Đslâm, babanın çocukları arasında adâlet gözetmesine de son derece 

ehemmiyet verir. Nitekim evlatlarından birine bağışta bulunduğunu söyleyerek 

kendisini şahit tutmak isteyen sahâbîye Allah Rasûlü �: 

“–Buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi?” diye sordu. “Hayır” 

cevabını alınca: 

                                                 
66 Ebû Dâvûd, Harâc, 24-25/3023. 
67 Muvatta’, Nikâh, 44-45. 
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“–Allah’tan korkunuz; çocuklarınız arasında adâletli davranınız!” buyur-

du. Sonra da yapılan yanlışın vahâmetini gösteren şu ifadeyi kullandı: 

“–Beni bu hâdiseye şahit tutma; çünkü ben bir zulme şahit olamam!” (Bkz. 

Buhârî, Hibe 12, Şehâdât 9; Müslim, Hibât 9-18) 

Rasûlullah �, cinsiyetler arasındaki adâlete de çok dikkat etmiştir. Bir 

sahâbî Peygamber Efendimiz’in meclisinde otururken, yanına küçük oğlu geldi. O 

da çocuğu kucaklayıp öptü ve dizine oturttu. Az sonra küçük kızı geldi. Adam onu 

dizine değil, yanına oturttu. Bunu gören Peygamber Efendimiz: 

“–Çocuklar arasında adâleti gözetmeli değil miydin?”  buyurdu. (Tahâvî, Şerhu 

me’âni’l-âsâr, IV, 89; Beyhakî, Şuab, VII, 468; Heysemî, VIII, 156) 

Müslüman milletlerin dinlerinden alarak insanlara tevzî ettiği adâlet, hangi 

dinden olursa olsun bütün insanlara can suyu olmuştur. Öyle ki târihte müslüman-

lara müracaat ederek; “Gelin bizi yönetin!” diyen milletler bile çıkmıştır. Bir mi-

sal vermek gerekirse: 

Müslümanlar Humus’u idareleri altına almışlardı. Onları muhafaza ettikle-

ri için de mâkul bir miktar vergi alıyorlardı. Bu esnâda Bizans Kralı Herakliyus 

büyük bir orduyla müslümanların üzerine yürüdü. Müslümanlar karşılarındaki gü-

cün çok büyük olduğunu öğrenince endişelendiler. Humus ahâlîsinin ödediği ver-

gileri kendilerine iâde ettiler ve: 

“–Biz şu anda bir saldırıya mâruz kaldığımız için sizi muhafaza ve 

müdâfaa etme imkânından mahrumuz. (Bu vergileri ise sizi muhafaza karşılığında 

almıştık). Siz artık kararınızda serbestsiniz, dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz” 

dediler. Humus ahâlîsi: 

“–Vallahi sizin idâreniz ve adâletiniz, bizim için daha önce içinde bulun-

duğumuz zulüm ve zorbalıktan daha sevimlidir. Sizin vâlinizle birlikte şehri He-

rakliyus’a karşı müdâfaa edeceğiz” karşılığını verdiler. Yahûdiler de kalkıp: 

“–Tevrât’a yemin olsun ki biz mağlûb olup perişan olmadıkça Herakli-

yus’un vâlisi, Humus şehrine giremez!” dediler. Şehrin kapılarını kilitleyip düş-

mana karşı muhafaza ettiler. Kendileriyle sulh yapılmış olan diğer şehirlerin hris-

tiyan ve yahûdi ahâlisi de aynı şekilde hareket etti ve: 

“–Şayet Rumlar ve onlara tâbî olanlar müslümanlara gâlib gelirse, biz yine 

eski zulüm ve zorbalık devrine döner, büyük sıkıntılar çekeriz. Müslümanlar gâlib 

gelse de önceki anlaşmamız üzere yine onlarla birlikte olsak!” dediler. 

Allah Teâlâ, Rumları hezîmete uğratıp müslümanlara zafer bahşedince, 

hristiyanlar şehirlerini müslümanlara açtılar, oyuncularını çıkarıp sevinç gösterile-

rinde bulundular ve vergilerini ödediler. (Belâzurî, Fütûhu’l-büldan, s. 187) 
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Đslâm ordusu bu uygulamayı yalnız Humus’ta değil, önce fethedip sonra 

çekilmek zorunda kaldığı bütün beldelerde tatbik etmiştir. Meselâ, Plevne düştüğü 

zaman Gâzi Osman Paşa, hristiyan halktan, onları muhafaza mukâbilinde aldığı 

cizyeleri iâde etmiştir. 

 

7. Đnsanların Birbirine Üstünlü ğü Takvâ Đledir 

Đslâm, hiçbir ırk, cins, toplum ve zümre ayırımı yapmaksızın bütün insan-

ları ilâhî vahyin muhatabı ve aynı insanlık âilesinin fertleri kabul eder. Đnsanlara 

aynı anne babadan geldiklerini bildirerek aralarındaki bazı farklılıkların düşman-

lık sebebi değil, karşılıklı iyi ili şkilere bir vesile olarak görülmesini telkin eder. 

Đnsanların farklı ırklardan gelmeleri ve ayrı toplumlar teşkîl etmeleri, kendilerine 

verilen nimetler hususunda bir imtihan, insanlığın ortak ideal ve hedefleri için bir 

hayırda yarış ve iş birliği vesilesi olarak görülür.68 

Đslâm’a göre insanlar arasındaki üstünlük, ırk, renk ve millet gibi yaratılış-

tan gelen ve elde olmayan bir tâlih meselesi ile değil, insanın irâde ve gayretiyle 

elde ettiği Cenâb-ı Hakk’a yakınlık, fazilet ve takvâ derecesiyle ölçülür. Allah ka-

tında, O’nun emir ve yasaklarına daha çok titizlik gösteren, yeryüzünde üstlendiği 

beşerî mesuliyeti en iyi şekilde yerine getiren mü’min, böyle olmayanlardan daha 

üstündür. Irk, ancak fânî olan cesede ait bir keyfiyettir. Cesed, rûha giydirilmiş bir 

kılıftan ibârettir. Rûh ise ebedîdir ve onun bir ırkı da yoktur. Zira bütün ruhlar Al-

lah’tan gelmiştir.69 Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve bir-
birinizle tanı şmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki 
Allah katında en değerliniz, en çok takvâ sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah 
bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât, 13) 

Allah Rasûlü � de şöyle buyurur: 

“Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi, nesebi öne geçirmez.” (Müslim, Zi-

kir, 38; Đbn-i Mâce, Mukaddime, 17) 

Yukarıdaki âyetin inmesine sebep olan ve Peygamber Efendimiz’in insan-

lara bakış tarzını gösteren şu hâdise pek ibretlidir: 

Allah Rasûlü � birgün Medîne-i Münevvere’deki çarşılardan birisine uğ-

ramıştı. Çarşıda siyahî (zenci) bir köle müzâyede ile satılıyordu. Köle: 

“–Beni alacak olan kişiye bir şartım var” diyordu. Alıcılardan birisi: 

                                                 
68 Mâide, 48; Bakara, 148. 
69 Hicr, 29; Secde, 9; Sâd, 72; Enbiyâ, 91; Tahrîm, 12. 
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“–Nedir o şart?” diye sordu. Köle: 

“–Benim farz namazları Rasûlullah � Efendimiz’in arkasında kılmama 

mânî olmayacak” dedi. 

Adam bu şartı kabul ederek köleyi satın aldı. Rasûlullah � her namazda 

gözüyle bu köleyi arardı. Birgün yine baktı fakat göremedi. Sahibine: 

“–Kölen nerede?” diye sordu. Sahâbî: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, o hummaya yakalandı” dedi. Rasûl-i Ekrem Efen-

dimiz ashabına: 

“–Kalkın onu ziyarete gidelim” buyurdu. Birlikte kalktılar ve siyâhî köle-

nin yanına gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Birkaç gün sonra Allah 

Rasûlü � kölenin sahibine: 

“–Kölenin hâli nasıl?” diye sordu. Sahâbî: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, onun ölümü yakındır” cevabını verdi. Bunun üzeri-

ne Efendimiz � kalkıp kölenin yanına gitti ve ölmek üzereyken yanına vardı. Kö-

le o esnâda vefât etti. Peygamber Efendimiz onun yıkanması, kefenlenmesi ve 

defnedilmesiyle bizzat ilgilendi. Ashab-ı kirâm bu duruma çok şaşırdılar. 

Muhâcirler: 

“–Biz vatanımızı, mallarımızı, âilemizi terk edip buralara geldik; hiçbiri-

miz şu kölenin Rasûlullah’tan gördüğü îtibârı ne hayatında ne hastalığında ne de 

ölümünde görmedi” dediler. Ensâr da: 

“–Allah Rasûlü’nü barındırdık, yardım ettik ve mallarımızla onu destekle-

dik ama habeşli bir köleyi bize tercih etti” diye düşündüler. Đşte bunun üzerine 

yukarıda geçen Hucurât Sûresi’nin 13. âyet-i kerimesi nâzil oldu. Onlara, bütün 

insanların aynı anne babanın evlâtları olduğu hatırlatılarak faziletin takvâ ile öl-

çüldüğü ve takvânın ne kadar üstün bir haslet olduğu anlatıldı. (Vâhıdî, s. 411-412) 

Peygamber Efendimiz, Mekke’yi fethedip en büyük düşmanlarını avucu-

nun içine aldığı gün, onları affederek şöyle hitap etmiştir: 

“Ey insanlar! Allah Teâlâ size câhiliye kibrini ve atalarla övünmeyi yasak-

lamıştır. Đnsanlar iki sınıftır: Bir, iyilik ve takvâ sahibi olup Allah’ın değer verdiği 

kişiler; bir de günahkâr, kötü ve Allah katında kıymeti olmayan kimseler. Bütün 

insanlar Hz. Âdem’in çocuklarıdır. Allah Teâlâ ise Âdem’i topraktan yaratmış-

tır.” (Tirmizî, Tefsîr, 49/3270; Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111/5116) 

Yine Efendimiz � Vedâ Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: 
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 “Ey Đnsanlar! Dikkat edin: Rabbiniz birdir, babanız (Âdem) birdir. Dikkat 

edin! Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba, kırmızı tenlinin siyah tenli-

ye, siyah tenlinin kırmızı tenliye hiçbir üstünlüğü yoktur. Bunlar birbirlerine karşı 

ancak takvâ ile üstün olabilirler.” (Ahmed, V, 411) 

Takvâ, bir insanın Allah’ın bütün emir ve yasaklarına harfiyen uyup bu 

hususta titiz davranması, bütün benliği ile Allah’a yönelerek kendisini Allah’tan 

alıkoyan her şeyden uzak durması demektir. Đnsanın en mühim sorumluluğu, ken-

disini yaratan Allah’a karşı olanıdır. Dolayısıyla, insanlar arasındaki üstünlük de 

bu alandaki başarılarıyla ölçülmektedir. Çünkü takvâ, ebedî olan âhiret hayatının 

en mühim azığıdır. Mal, mevkî, soy, nesep gibi insanların üstünlük vesilesi edin-

diği şeyler ise kısa dünya hayatı içindir. Bunlarla insanlara karşı üstünlük iddia-

sında bulunmak doğru değildir. 

Bununla birlikte, ırk, sosyal verâset ve asâlet gibi hususlar da bir realitedir. 

Đslâm bunları tamamen yok saymaz, ancak lüzûmu kadar ehemmiyet vermek sûre-

tiyle mâkul bir nizâm altına alır. 

Rasûlullah � Efendimiz’in yanında her türlü insan vardı: Zenci-beyaz70, 

Arap-Acem, kabile reisi-hizmetçi, hür-köle, zengin-fakir… Hepsi de Peygamber 

Efendimiz’in ardında saf bağlayıp aynı hizada namaz kılıyorlardı. Birbirlerine bü-

yük bir muhabbet ve hürmet besliyorlardı. Hataya düşüp de takvâdan başka üstün-

lük vesilesi aradıklarında, Allah Rasûlü � onları îkâz ediyordu. Ebû Zer � bir 

kişiye kızmış ve annesinin zenci olduğunu hatırlatarak onu ayıplamak istemişti. 

Bunu haber alan Nebî � ona şöyle buyurdu: 

“–Ebû Zer! Onu annesi sebebiyle mi ayıplıyorsun? Eğer öyleyse sen, ken-

disinde hâlâ câhiliye huyu bulunan bir kimse imişsin.” (Buhârî, Îmân 22, Itk 15; Müslim, Ey-

mân 40) 

 

8. Din ve Vicdan Hürriyetine Sahiptir 

Đslâm âlimleri “din”i tarif ederken, insanın irade ve tercihine büyük bir 

ehemmiyet atfederler. Onlara göre din; “akıl sahibi kişileri güzelce, kendi hür ira-

                                                 
70 Rasûlullah � Efendimiz, Bilâl Habeşî � gibi nice zenci sahâbîler yetiştirmiştir. Yeri geldikçe onlarla alâkalı 
misaller verilecektir. Sonraki nesiller içinde de pekçok zenci âlim yetişmiştir. Đlimde derinliğe ulaşmış ve fazilet-
te zirve olmuş zenci âlimlerden birkaç misal verelim: 

Atâ bin Ebî Rebâh (27-115) zenci idi. Sika, fakih ve çok hadis bilen bir âlimdi. Đmâm-ı Âzam: “Atâ’dan daha 
faziletli bir kişi görmedim!” buyurmuştur. 

Kadı Reşîd bin Zübeyr (v. 562) devrinin birçok ilim ve sanat dalında üstaddı. Şâir, fakih, lügat âlimi, mühen-
dis, tabîb, mûsikîşinas, astronomi âlimi… Zenci idi. 

Tâbiînin büyük âlimlerinden Saîd bin Cübeyr (v. 95) ve Nâfî el-Medenî de zenci idi. (Abdülfettâh Ebû Gudde, Safahât 
min sabri’l-ulemâ / Đlim Yolunda, trc. R. Orhan Özel - Semih Yolaçan, Đstanbul 1432, s. 376-378) 
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deleriyle bizzat hayırlara sevk eden ilâhî kanunlar bütünü”dür. Dinin şartı akıl ve 

istektir. 

Bu bakış açısına göre Đslâm’a girmek için ferdî vicdanlara baskı yapıla-

maz. Esasen dinin temel unsurunu inanç teşkil ettiğine ve inanç da nüfuz edilip 

müeyyide uygulanması imkânsız bir gönül işi olduğuna göre herhangi bir inancı 

zor kullanarak kişinin gönlüne yerleştirmek mümkün değildir. Şu hâlde iyi niyete, 

iradenin tercihine dayanmayan ve gönülden benimsenmemiş bir dindarlık, “ni-
fak”  demektir ki bu, açıkça inkâr etmekten daha kötüdür.71 Samimiyetsiz ibadet 

ise, “riyâ/gösteriş”  için yapıldığından şiddetle reddedilmiştir. 

Cenâb-ı Hak şuurlu ve hür olarak yarattığı insana doğruyu ve yanlışı gös-

termiş, ancak hiçbir zaman irade hürriyetine müdahale etmemiştir. Herkes hür ira-

desiyle tercihte bulunacak ve bu tercihinin neticesine kendisi katlanacaktır. Âyet-i 

kerîmelerde şöyle buyrulur: 

 “ (Rasûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette 

iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?” 
(Yûnus, 99) 

“ Đsteyen iman etsin, isteyen küfrü tercih etsin.” (Kehf, 29) 

“E ğer inkâr edecek olursanız bilin ki Allah sizden müstağnidir, hiç 
kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ancak kullarının inkâra sapmalarına 
râzı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur.” (Zümer, 7) 

“Kim sâlih bir amel i şlerse, faydası kendisinedir. Kim de kötülük ya-
parsa, zararı yine kendisinedir. Sonunda Rabbinizin huzûruna götürülecek-
siniz.”  (Câsiye, 15) 

Ebû Râfî‘ � şöyle anlatır: Kureyşliler beni Rasûlullah � Efendimiz’e el-

çi olarak göndermişlerdi. Onu görünce gönlüme Đslâm’a girme arzusu düştü: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, vallahi ben Kureyşlilerin yanına asla dönmeyece-

ğim!” dedim. Rasûlullah �: 

“–Ben ahdimi bozmam ve bana gelen elçileri alıkoymam. Sen şimdi Ku-

reyşlilerin yanına dön! Eğer şu anda kalbine gelen (Đslam’a girme arzusunu ora-

da da) hissetmeye devam edersen buraya geri gel!” buyurdu. Bunun üzerine 

Mekke’ye gittim, elçilik vazifemi bitirince Peygamber Efendimiz’e geldim ve 

müslüman oldum. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 151/2758) 

Đslâm, prensiplerini insanlara cebir yoluyla kabul ettirmek istememiştir. Bu 

sebeple zorlamanın her şeklinden kaçınmıştır. O kadar ki, fikrî zorlamadan bile 

                                                 
71 Nisâ, 140; Mâide, 41. 
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uzak kalmıştır. Meselâ mucize, Đslâm’ı tebliğ ederken esas vâsıtalardan biri ol-

mamış ve hatta Hz. Peygamber’den mucize istemek hoş karşılanmamıştır. Önceki 

peygamberlere asâ, beşikte konuşmak, ölüleri diriltmek, körleri ve dertlileri iyileş-

tirmek gibi mucizeler verilmişti. Đslâm dini, beşer irfânının tekâmül ettiği bir dev-

reye rastladığından, onda Kur’ân mucizesiyle akla ve idrake hitap edilmiştir. Đn-

sanlara aklî kanunlar ve iknâ edici deliller gösterilmiştir. Đşte bu sebeple Đslâm’da 

maddî zorlama bir vasıta olarak kabul edilmemiştir.72
 

Đslâm’da din ve vicdan hürriyetini belirleyen en sarih ifade, Bakara sûresi-

nin 256. âyetinde yer alır: 

“Dinde zorlama yoktur; artık hak ile bâtıl tamamen birbirinden ay-
rılmı ş ve hak bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır.”  

Dinin bir bilgi, şuur ve hür kararla tasdik alanı olması yanında Đslâm dü-

şüncesine göre dünya da bir imtihan ve tercihler alanıdır. Yaratan veya yara-

tılmışlar tarafından baskı kullanıldığı takdirde seçme hürriyetinin yöneleceği al-

ternatifler de ortadan kalkacak ve bu durumda dünya, imtihan alanı olma husûsi-

yetini kaybedecektir.73
 

Yukarıdaki âyetin nüzul sebebiyle ilgili verilen bilgiler câlib-i dikkattir: 

Câhiliye devrinde, çocuğu yaşamayan kadınlar, “Eğer çocuğum yaşarsa onu ya-

hudi yapacağım” diye adakta bulunurdu. Bu sebeple, Medîneliler müslüman oldu-

ğunda, bir kısmının çocukları yahûdilerin arasında bulunuyordu. Nadîroğulları 

yahûdileri, müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozup ihânette bulununca 

Medîne’den sürülmelerine karar verildi. Sonradan yahûdi olan çocukların âileleri: 

“–Çocuklarımızın yahûdilerle gitmesine müsâade etmeyiz, (onları zorla 

alıkoyup müslüman yaparız)” dediler. Bunun üzerine Allah Teâlâ “Dinde zorla-
ma yoktur”  âyetini indirdi. (Ebû Dâvûd, Cihad, 116/2682; Vâhidî, s. 85-87) 

Dinde zorlama olmamasının bir sebebi de, hak ile bâtılın insanlara açıkça 

gösterilmiş ve zihinlerde bununla ilgili hiçbir şüpheye mahal bırakılmamış olma-

sıdır. Zira Đslâm gâyet açık ve net, delilleri de o derece parlak ve kuvvetli olan bir 

dindir. 

Cihâd 

“Cihâd” kelimesi, “Allah’ın birliğini ve Rasûlullah’ın peygamber olduğu-

nu yaymak maksadıyla gayret sarfetmek” mânâsına gelir ve normal şartlarda bu 

nevi faaliyetler savaş hâricindeki usullerle yürütülür. Buna göre cihâd, Đslâm’ı zor 

kullanarak benimsetme yolu olmayıp onun anlatılmasına ve öğretilmesine mânî 

                                                 
72 Prof. Dr. Seyyid Kutup, Đslâm’ın Dünya Görüşü, s. 32-33. 
73 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Din” mad., DĐA, IX, 322. 
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olan engellerin ortadan kaldırılması için gayret sarfetmekten ibarettir. Rasûlullah 

� zamanındaki savaşlar, karşı tarafın fiilen taarruzuna veya taarruz teşebbüslerine 

mukabil savunma niteliğindeydi.74
 

Mutlak anlamda şirk ve küfür savaş sebebi değildir. Temel prensip tebliğ-

dir. Savaş, gayr-i müslim tarafın tecavüz ve düşmanlıkta bulunması ve tebliğ vazi-

fesine mâni olması durumunda meşrudur. Bu durumda cihâd eden müslümanların 

gâyesi, bir kimseyi zorla dinlerine çekmek değildir. Belki tüm gayretleri insanlar 

üzerinden zulmü, haksızlığı ve baskıyı kaldırıp onlara seçme hakkı kazandırmak 

ve onları tercihte serbest bırakmaktır. Müslümanlara düşen vazîfe, insanlar kendi 

dinlerinde kalsalar bile, onlardan her türlü zulmü kaldırmak ve her türlü fesattan 

insanları korumaktır.75 Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle 
cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü ye-
ter. Onlar, başka değil, sırf «Rabbimiz Allah’tır» dedikleri için haksız  yere 
yurtlarından çıkarılmı ş kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları diğer bir 
kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak sûrette, içlerinde Allah’ın ismi bol bol 
zikredilen manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, 
kendi (dini)ne yardım edenlere muhakkak sûrette yardım eder. Hiç şüphesiz 

Allah, güçlüdür, gâliptir.”  (Hac, 39-40) 

Đslâm, ibadet hürriyetini sadece kendisine inananlara değil, diğer din men-

suplarına da vermektedir.76 Nitekim Rasûlullah � ile görüşmeye gelen Necran 

hristiyanları , kendilerine mahsus ibadetin vakti gelince Peygamber Efendimiz’in 

mescidinde ayağa kalkmışlardı. Müslümanlardan bazıları onlara mâni olmak iste-

di. Ancak Allah Rasûlü �: 

“–Onları kendi hallerine bırakınız!” buyurdu. Necran hristiyanları da 

doğuya dönerek ibadetlerini yaptılar.77 

Diğer Din Mensuplarıyla Đyi Geçinmek 

Hiç kimsenin Đslâm’a zorlanması söz konusu olmadığı gibi, aksine Kur’ân-

ı Kerim’de zararları dokunmadığı müddetçe gayr-i müslimlerle iyi geçinilmesi 

tavsiye edilir: 

“Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çı-
karmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. 

                                                 
74 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Din” mad., DĐA, IX, 323. Bu mevzu, “ Đslâm ve Cihâd” ve “ Đslâm Terörü Kal-
dırmak Đçin gelmiştir”  bölümlerinde tafsilatıyla işlenecektir. 
75 Prof. Dr. Seyyid Kutup, Đslâm’ın Dünya Görüşü, s. 32-33. 
76 Kutup, a.g.e., s. 34-35. 
77 Đbn-i Hişâm, II, 202-207; Đbn-i Sa’d, I, 357; Beyhakî, Delâil, IV, 382-387; Halebî, Đnsânu’l-uyûn, III, 235. 
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Şüphesiz Allah adâletle muâmele edenleri sever. Ancak Allah sizi, din konu-
sunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek 
verenleri dost edinmekten men eder.” (Mümtehine, 8-9) 

Hz. Ömer devrinde Ebû Ubeyde bin Cerrâh, hristiyan Humus halkıyla 

bir anlaşma yaptı ve canları, malları, surları, kiliseleri ve değirmenlerinin korun-

ması karşılığında şehri teslim aldı. Yuhanna kilisesini, dörtte birinin cami yapıl-

ması şartıyla bu anlaşma dışında tuttu. Muâviye halife olunca bu kiliseyi Dı-

meşk’teki camiye dâhil etmek istedi. Ancak itirazlar üzerine bu fikrinden vazgeç-

ti. Abdümelik bin Mervân aynı maksatla gayr-i müslimlere çok para vermesine 

rağmen yine onları râzı edemedi. Velid bin Abdülmelik de onlara bu kilise karşılı-

ğında büyük paralar ve farklı alternatifler sunmasına rağmen onları râzı edeme-

yince kiliseyi yıkıp camiye ilhak etti. Bu durum daha sonra halife olan Ömer bin 
Abdülaziz’e şikâyet edilince, o durumu araştırdı ve gayr-i müslimlerin haklı ol-

duğunu görüp oranın sahiplerine iadesine karar verdi. Ancak bu sefer de müslü-

manlar camilerinin kiliseye dönüştürülmesine râzı olmadılar. Ömer bin Abdülaziz 

gayr-i müslimlerle görüşmeler yaptı, müslümanlar tarafından fethedilen Guta’daki 

bütün kiliseleri kendilerine bağışlayarak onları râzı etti ve mes’eleyi tatlıya bağla-

dı.78 

Yahudiler, Đslâm hâkimiyetindeyken, tarihlerinin Hz. Davud ve Hz. Sü-

leyman’dan sonraki en mes’ûd devirlerini yaşamışlardır. Bizans topraklarında, 

putperestlik devrinde de hristiyanlık devrinde de zulüm altında idiler. Üstelik bü-

tün sinagoglar kiliseye çevriliyor ve hristiyan olmaya zorlanıyorlardı. Müslüman 

Türklerin Anadolu’ya ayak bastığı andan itibaren onlar da nefes almaya başladı-

lar. Binlerce yahudi, Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına sığındı. Osmanlı Dev-

leti’yle birlikte ise tarihlerinin en uzun süreli mes’ûd devirlerine girdiler. Haham 
Isaac Tzarfati, Almanya’daki yahudileri bir mektupla Türkiye’ye göç etmeye ça-

ğırıyor ve şöyle yazıyordu: 

“Kardeşlerim, ben de Almanya’da doğdum ancak ülkemden çıkarıldım ve 

Allah’ın kutsadığı Türk topraklarına geldim. Burada huzur ve mutluluk buldum. 

Burada Allah’ın bize verdiği nimetlerin onda birini bile bilseydiniz, ne yapar eder 

buraya gelirdiniz. Burada şikâyet edeceğimiz hiçbir şey yok. Büyük servetlerimiz 

var; ellerimiz altın ve gümüşle dolu. Ne ağır vergiler söz konusu, ne de ticaretimi-

ze bir engel var. Her şey ucuz ve hepimiz huzur ve hürriyet içinde yaşıyoruz. Bu-

rada yahudileri, bir utanç forması olarak sarı şapka giymeye de zorlamıyorlar. 

Uyanın kardeşlerim, her şeyinizi toplayıp buraya gelin!”79
 

                                                 
78 Bkz. Doç. Dr. Bahâüddin Varol ve dğrl, Cahiliye Toplumundan Günümüze Hz. MUHAMMED, s. 286; Prof. 
Dr. M. Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 237. 
79 S. J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, Macmillan, 1991, s. 32. 
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Napoleon, 1798-1799 yıllarında Osmanlı Devleti’ne saldırdığında, Filistin 

ve Suriye’de yaşayan Ermenileri isyan ettirmeye kalkınca, Fransa’nın Đstan-

bul’daki Büyükelçisi Sebastiani, Napoleon’a: 

“‒Ermeniler buradaki hayatlarından o kadar memnunlar ki, isyan çıkarmak 

imkânsızdır” demiştir.  

Voltaire  de bu konuda şöyle der: 

“Büyük Türk, farklı dinlerden 20 milleti barış içinde idare eder. Türkler, 

hristiyanlara barışta ve zaferde nasıl mâkul olunacağını öğretti.” 

Đngiliz tarihçi Philip Marshall Brown  şöyle yazmıştır: 

“Türkler büyük zaferler kazanmalarına rağmen ele geçirdikleri bütün ülke-

lerin halklarına kendi örf ve geleneklerine göre kendilerini idare etme hakkını cö-

mertçe tanıdılar.”80 

Görüldüğü gibi Đslâm tarihi müslümanların diğer din mensuplarına tanıdığı 

inanç ve fikir hürriyetinin misalleriyle doludur. Böyle bir inanç sisteminin zorla 

insanlara benimsetildiği iddiası, kuru ve asılsız bir iftiradan başka bir şey değildir. 

 

9. Allah ile Kul Arasına Kimse Giremez / Ruhban Sınıfı 
Yoktur 

Đslâm âlimleri, “Allah’a giden yollar mahlûkâtın nefesleri adedincedir” 

demişlerdir. Yani her insan Allah ile doğrudan bağlantı kurma hürriyetine sahiptir. 

Her insan, ibadetleriyle, dualarıyla Allah’a yalvarır ve O’ndan af isteyebilir. Gön-

lüyle Allah’a yöneldiğinde O’nu karşısında ve gönlünde bulacağı kesindir. 

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de kullarını sık sık dua ve tevbeye teşvik 

eder. Merhametinin çok geniş olduğunu, bu sebeple duaları kabul edip günahları 

affedeceğini haber verir. Đslâm’a göre duaları kabul etmek ve günahları affetmek 

sadece Allah’a mahsustur. Zira yegane kudret sahibi O’dur. Yaratılmış hiçbir var-

lık, Allah’ın yetkilerini kullanamaz. Allah’a ait salâhiyetleri O’nun dışındaki her-

hangi bir varlıkta görmek “ şirk”  sayılır. Şirk de Đslâm’a göre en büyük yanlışlık, 

en büyük günahtır. Şirki terketmeden ölen kimse kesinlikle affedilmez.81 

Akâid mevzûları son derece ciddî ve hassastır. Bu hususlarda dikkatsiz 

davranarak, Allah’a ait bir salâhiyeti kullarına da izafe etmek veya onu kısıtlama-

ya çalışmak, gazab-ı ilâhîyi celbeden son derece tehlikeli bir düşüncedir. Rasûlul-

lah � bu hususta şöyle bir hâdise nakleder: 
                                                 
80 Bkz. http//www.atmg.org/ArmenianProblem.html. 
81 Lokman, 13; Nisâ, 48, 116. 
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“Beni Đsrail’de birbirine zıd istikamette iki kişi vardı: Biri günahkârdı, 

diğeri de ibadetler husûsunda gayretliydi. Âbid olan diğerini günah işlerken gö-

rür, «Bu günahtan vazgeç!» diye îkaz ederdi. Birgün, yine onu günah üzerinde 

gördü ve «Vazgeç» diye uyardı. Öbürü:  

«–Beni Rabbimle başbaşa bırak! Sen benim başıma bekçi olarak mı gön-

derildin?» dedi. Âbid:  

«–Vallahi Allah seni affetmez!» Veya: «Allah seni Cennet’e koymaz!» de-

di. 

Bir müddet sonra ikisinin de ruhları kabzedildi ve Âlemlerin Rabbi’nin 

huzûrunda bir araya geldiler. Allah Teâlâ Hazretleri ibadetler husûsunda gayretli 

olana: 

«–Sen benim, (kullarıma nasıl muâmele edeceğimi kesin olarak) biliyor 

musun veya benim yetki ve tasarrufumda olan bir şeyi yapmaya kâdir misin?» 
dedi. 

Günahkâra dönerek: 

«–Git, rahmetimle Cennet’e gir!» buyurdu. Diğeri için de: 

«–Bunu Cehennem’e götürün!» diye emretti.” 

Ahmed bin Hanbel’in rivâyetine göre Rasûlullah � sözlerini şöyle ta-

mamlamıştır: 

“Ebü’l-Kâsım’ın nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki 

adam Allah’ın gazabını celbedecek yanlış bir söz söyledi, dünyasını da, âhiretini 

de helâk etti.” (Ebû Dâvûd, Edeb 43/4901; Ahmed, II, 323. krş. Müslim, Birr, 137) 

Buradan, günah işlemenin mâzur görüleceği gibi bir anlam çıkarılmama-

lıdır. Allah hakkında câhilce konuşmanın ve yanlış inançlara sahip olmanın ne ka-

dar tehlikeli boyutlara varabileceğine dikkat edilmelidir. 

Şu hâdise de konunun son derece ehemmiyetli olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır: Uhud Gazvesi’nde Rasûlullah � çok zor durumda kalmıştı. Ordusu 

dağılmış, alnından yaralanmış ve mübarek dişleri kırılmıştı. Bu sıkıntı ve üzüntü-

sü sebebiyle bir ara: 

“Peygamberine bu eziyeti revâ gören ve onu yaralayan bir kavim nasıl 

kurtuluşa erebilir?!”  demişti. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak, şu îkazda bulundu: 

“Bu hususta sana ait bir iş yoktur: Allah isterse onlara tevbe nasib 
edip günahlarını affeder, isterse zâlimlikleri sebebiyle kendilerine azap 
eder.” (Âl-i Đmrân, 128) (Buhârî, Meğâzî, 21; Tirmizî, Tefsîr, 3/3002-3003) 
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Konuyla ilgili olarak Hz. Đsa’nın şu sözü de câlib-i dikkattir: 

“Allah’ı zikretmeksizin çokça konuşmayın ki kalpleriniz katılaşmasın! Zi-

ra katılaşmış bir kalp Allah’tan uzaktır, fakat siz bilemezsiniz. Sanki Rab’mışsınız 

gibi insanların günahlarına bakmayınız. Bir kul’a yakışır şekilde kendi günahları-

nıza bakınız.82 Đnsanlar iki gruptur, bir kısmı günahlara düşmüştür, bir kısmı da 

günahlardan uzak durmaktadır. Günahlarla veya musibetlerle imtihan olunanlara 

merhamet ediniz, bu belalardan muhafaza edilip âfiyette kılındığınız için de Al-

lah’a hamdediniz!” (Muvatta’, Kelâm, 8; Đbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 340/31879) 

Bir bedevî esir edilerek Peygamber Efendimiz’e getirilmişti. Bedevî: 

“Allah’ım, sana yönelip tevbe ediyorum, Muhammed’e tevbe etmiyorum” 

dedi. Bu söz üzerine Rasûlullah �: 

“–Hakkı ehline tanıdı (verdi), onu serbest bırakınız!”  buyurdu. (Ahmed, III, 

435; Hâkim, IV, 284/7654; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, no: 1727; Münâvî, Feyz, no: 5423) 

Đslâm’da dua, tevbe, ibadet, nikâh gibi hususlarda bir din adamına ihtiyaç 

yoktur. Zaten her müslüman kendisine yetecek kadar dînî bilgiyi edinmek zorun-

dadır. Ancak isterlerse dini daha iyi bilen bir hocaefendiye danışabilir, bu husus-

larda ondan yardım alabilirler. Namaz kılmak için bir araya geldiklerinde, içlerin-

den en bilgili ve faziletli insanı imamlığa geçirirler. Đbadetleri için husûsî 

mekânlara da ihtiyaçları yoktur. Temiz olan herhangi bir yerde ibadet edebilirler. 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Bütün yeryüzü bana mescid ve temiz kılındı. Binâenaleyh ümmetimden 

herhangi bir mü’min, namaz vakti gelince, hemen bulunduğu yerde namazını kıl-

sın!”  (Buhârî, Teyemmüm, 1) 

Đslâm âlimlerinin vazifesi, sadece dînî esasları açıklayıp öğretmek, vaaz ve 

nasihatlerle doğru yolu gösterip insanları aydınlatmaktır. Yoksa Allah ile kul ara-

sına girip onları Allah adına affetme veya dualarını kabul etme gibi bir yetkileri 

yoktur. Đnsanların sapıklığa sürüklenerek putlara tapmaları Allah ile kulları arası-

na aracılar koymalarıyla başlamıştır. Müşrikler, putlara, kendilerini Allah’a yak-

laştırmaları için ibadet ettiklerini iddia ediyorlardı.83 Zamanla aradaki varlıklara 

ilahlıktan bir pâye vermeye başladılar. Bu sapıklık böylece ilerleyip gitti. Dolayı-

sıyla Allah hakkında sağlam bir inanca sahip olmak ve onu bozacak inanç ve dav-

ranışlara girmemek îcâb eder. Bu doğru bilgilere ulaşmak için tefekkür mühim bir 

                                                 
82 Muvatta’ın Müntekâ isimli şerhinde şu îzah yapılır: Đnsanın, başkasının günahlarına bakması bir anlam ifade 
etmez. Zira ne onları affedebilir ne de ceza verebilir. Günahlara ancak onları yasaklayan Allah Teâlâ bakabilir. 
Đsterse onları affeder, isterse karşılığında ceza verir. Kula yakışan, kendi günahlarına bakıp onları düzeltmeye 
çalışması ve tevbeye yönelmesidir. 
83 Zümer, 3. 
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rol oynamakla birlikte yeterli değildir. Böylesi bilgiler ancak beşer eli değmemiş 

ilâhî bir kitaptan alınabilir. 

 

10. Kolaylığı Prensip Edinir 

Nihayetsiz merhamet sahibi olan Rabbimiz, kulları için dâimâ kolaylık 

murâd etmiş ve Đslâm’ı her yönden kolaylaştırmıştır. Dini yaşamak için dünyadan 

el etek çekmeye, devamlı sıkıntı ve çilelere mâruz kalmaya, bütün lezzetlerden 

uzaklaşmaya gerek yoktur. Đslâm’a girmek de, onu yaşamak da, en zayıf insanla-

rın bile kolayca yapabileceği kadar basittir. 

Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.”  (Bakara, 185) 

“Allah, sizden ağır teklifleri/sorumlulukları hafifletmek istiyor. Ç ün-
kü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisâ, 28) 

Đnşirah sûresi nâzil olduğunda Allah Rasûlü �, Cenâb-ı Hakk’ın bir zorlu-

ğa karşılık iki kolaylık takdir buyurmasına çok sevinmiş, son derece mesrûr ve 

mütebessim bir şekilde:  

 ُP +ِ�ْ�ُ�ْا Qَ"َ َا 6ِّن+ً�ُْP +ِ�ْ�ُ�ْا Qَ"َ َ6ِّن :�ِPْ+َ�ُْP +ٌ�ْ�ُ @َ�ِFَْP �َْا�+ً�ْ 

“– Bir zorluk iki kolaylığa aslâ gâlip gelemez. Çünkü «Elbette zorluğun 

yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha 
vardır»  (Đnşirah, 5-6) buyurarak ashâbının yanına çıkmıştır.84 (Hâkim, II, 575)  

Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı, Peygamber Efendimiz ve insanlar güçlük çeksin-

ler diye indirmediğini ifade buyurur.85 Peygamber Efendimiz vâsıtasıyla insanlığa 

gösterdiği kolaylıklardan da şöyle bahseder: 

“Onlar, yanlarındaki Tevrat ve Đncil’de yazılı buldukları o elçiye, o 
ümmî Peygamber’e tâbî olurlar. Bu Peygamber onlara iyili ği emreder, kötü-
lükten meneder, temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki 
ağır yükleri ve zincirleri indirir. (Daha önce var olan “Hata ile adam öldürene 

kısas uygulanması”, “günah işleyen âzâların ve pislik değen elbisenin kesilmesi” 

gibi ağır teklifleri kaldırır.) O Peygamber’e inanıp tâzim gösteren, ona yardım 

                                                 
84 Usr (zorluk) ve yüsr (kolaylık) kelimeleri bu âyetlerde tekrar edilmiştir. Ancak usr elif-lam takısı ile mârife 
olarak, yüsr ise nekra olarak gelmektedir. Arapça dil kâidelerine göre mârifenin tekrar edilmesi aynı şeyi ifade 
ederken, nekranın tekrarlanması farklı bir şeyi ifade etmektedir. Bu sebeple usr iki defa tekrar edilmesine rağmen 
tek bir zorluk olarak kalmış, yüsr ise iki ayrı kolaylığı ifade etmiştir. (Bkz. Buhârî, Tefsîr, 94) 
85 Tâ-hâ, 1-3. 
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eden ve onunla birlikte gönderilen Nûr’a (Kur’ân’a) tâbî olanlar var ya, işte 

kurtulu şa erenler onlardır.”  (A‘râf, 157) 

Rasûlullah � Đslâm’ın kolaylık prensiplerinden birini şöyle haber verir: 

“Allah Teâlâ meleklerine şöyle emreder: «Kulum kötü bir amel yapmak 

isterse, onu yapmadıkça yazmayın! Yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın! 

Eğer benim rızâmı düşünerek kötülükten vazgeçerse bunu onun lehine bir sevap 

yazın! Kulum iyi bir iş yapmayı arzu ederse, yapmasa bile ona bir sevap yazın! 

Eğer onu yaparsa, en az on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar sevap ya-

zın!”  (Buhârî, Tevhîd, 35; Müslim, Îmân, 203, 205)  

Peygamber Efendimiz: 

“Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı 

olarak gönderdi!” buyurmuştur. (Müslim, Talâk, 29) 

Bu sebeple, insanlar gelerek bütün emirlerini can kulağıyla dinleyip hepsi-

ne itaat etmek üzere söz vermek (bey’at etmek) istediklerinde, Rasûlullah �: 

“Gücünüz yettiği nisbette” kaydını getirir, böylece işlerini kolaylaştırırdı. (Buhârî, 

Ahkâm, 43; Müslim, Đmâre, 90; Muvatta, Bey’at, 1-2; Tirmizî, Siyer, 37/1597; Ahmed, VI, 357)  

Đbadet ve Muâmelâtta Kolaylık 

Đslâm, hem ibadet hayatında hem de muâmelâtta pek çok kolaylıklar sağ-

lamıştır. Allah Rasûlü � ibadetlerde orta yolu tutma husûsunda şöyle buyurmuş-

tur: 

“ Şüphesiz ki bu din tamamıyla kolaylıktan ibarettir. Her kim, bu dini zor-

laştırmaya kalkar, tâkatini zorlarsa mağlup olur. O hâlde orta yolu tutun ve ilâhî 

müjdelerle sevinin!..” (Buhârî, Đman, 29) 

Allah Rasûlü � dâimâ kolay olanı tercih ederdi. Bunun sebebi, onun üm-

metine duyduğu engin merhametidir. Şu hadîs-i şerifte de bu merhameti görmek-

teyiz: 

“Ümmetimi (veya insanları) zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara 

her namaz vaktinde misvak(la dişlerini temizlemelerini) emrederdim.” (Buhârî, Cuma 8, 

Temennî 9, Savm 27; Müslim, Tahâret 42) 

Peygamber Efendimiz cemaate namaz kıldırırken yaşlı, hasta, kadın ve 

çocukları düşünerek kısa tutmuş, kendi başına kılarken uzun uzun kılmış, imamlık 

yapan kişilere de aynı şeyi tavsiye etmiştir. 

Hz. Âişe (r.a) şöyle der: “Hz. Peygamber � iki iş arasında serbest bırakıl-

dığında, günah olmadığı müddetçe mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Eğer bir 
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günah söz konusu ise, o günah Peygamber Efendimiz’e en uzak şey olurdu.” 
(Buhârî, Hudûd, 10) 

Cenâb-ı Hak, kullarına mânevî kazanç yollarını kolaylaştırmıştır. Bu, 

O’nun engin merhametinin bir eseridir. Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“ Đnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. Bineğine bin-

mek isteyene yardım ederek bindirmek veya yükünü bineğine yükleyivermek sada-

kadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken atılan her adım bir sa-

dakadır. Yol gösterivermek de bir sadakadır.” (Buhârî, Cihâd, 72; Müslim, Zekât, 56) 

Diğer rivâyette bunlara, “iki ki şi arasında adâletle hükmetmek” ve “gelip 

geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermek” de ilâve edilmiştir. (Buhârî, Sulh, 11; 

Cihâd, 72, 128; Müslim, Zekât, 56) 

Bu hadis-i şerifte vurgulanmak istenen öz, iyilik yapmanın çok kolay ol-

duğu ve Cenâb-ı Hakk’ın en ufak iyilikleri bile sadaka olarak kabul ettiğidir. 

Cenâb-ı Hak, kullarına hep kolaylık gösterdiği gibi, onların da birbirlerine 

karşı kolaylaştırıcı davranmalarını arzu etmektedir. Nitekim ümmetine örnek olan 

Allah Rasûlü � son derece mülâyim, kendisiyle kolay anlaşılan ve dâimâ kolaylık 

gösteren bir insandı. (Müslim, Hac, 137) 

Ashabından birini herhangi bir iş için gönderdiğinde: 

“Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız!” diye 

emir buyururdu. (Müslim, Cihâd, 6; Ebû Dâvûd, Edeb, 17/4835) 

Bir hadîs-i şerifte de şöyle buyurmuştu: 

“Cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, 

herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösteren kimseleri ce-

hennem yakmaz.” (Tirmizî, Kıyâmet, 45/2488) 

Đslâm, ticarî hayatın da kolaylık esası üzere yürütülmesini tavsiye eder. 

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“E ğer borçlu darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar ona müh-
let vermek (gerekir). Eğer anlarsanız bunu sadakaya (veya zekâta) saymak si-

zin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 280) 

Peygamber Efendimiz de bu hususta kolaylığı esas alanlara şu müjdeleri 

vermiştir: 

“Kim bir borçluya mühlet verirse, her gün için bir sadaka sevâbı kazanır. 

Kim onun borcunu vâdesi geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddetçe, her 

geçen gün (alacağı mal kadar) sadaka yazılır.” (Đbn-i Mâce, Sadakât, 14) 
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“Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rah-

met etsin.” (Buhârî, Büyû‘ 16; Đbn-i Mâce, Ticârât 28) 

“Sizden önce yaşamış olan birisine, rûhunu kabzetmek üzere melek gelmiş 

idi. Melek sordu: 

«–Bir hayır işledin mi?» O şahıs:  

«–Bilmiyorum» diye cevapladı. Kendisine tekrar: 

«–Hele bir düşün belki hatırlarsın» dendi. O zât: 

«–Bir şey hatırlamıyorum, ancak dünyada iken insanlarla alışveriş yapar-

dım. Bu muâmelelerimde zengine ödeme müddetini uzatır, fakire de (ödeme işle-

rinde müsâmaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak sûretiyle) kolaylık gösterirdim» 

dedi. 

Allah Teâlâ, onu (bu iyiliği sebebiyle) cennetine koydu.” (Buhârî, Büyû, 17-18; 

Müslim, Müsâkat, 26-31) 

Đslâm, bir taraftan borçluya kolaylık sağlamayı tavsiye ederken, diğer ta-

raftan da borcu bir an evvel ödemeyi emreder. 

Đnsanların hata ve yanlışlarını düzeltirken de kolaylık göstermek esastır. 

Bir defasında çölden gelen bir bedevî, Mescid-i Nebevî’nin içinde küçük abdestini 

bozmuştu. Sahâbîler hemen karşı çıkarak onu azarlamaya başladılar. Bunun üzeri-

ne Hz. Peygamber �: 

“–Adamı kendi hâline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su döküverin! 

Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil”  buyurdu. 
(Buhârî, Vudû’ 58, Edeb 80) 

Sonra da o kimseye mescidlerin ehemmiyetini ve âdâbını tatlı bir dille îzâh 

etti. 

Đslâm’ın cihanşümûl ve kıyâmete kadar pâyidar oluşunda, muhakkak ki 

onun bu kolaylık anlayışının büyük bir rolü vardır. 

Kolaylaştırma Misalleri 

Đslâm’ın kolaylık dîni olduğuna dair birkaç pratik misal verelim: 

� Đnsan, gücü ve imkânları nisbetinde sorumludur, ondan yapamayacağı şey-

ler istenmez. O elinde olmayan ve gücünün yetmediği şeyler sebebiyle he-

saba çekilmez. (Bakara, 286) 

� Đslâm’da tedrîcilik esastır. Đçki, fâiz, zinâ gibi o günün toplumunda yaygın 

olan günahlar birdenbire değil üç dört merhalede yavaş yavaş yasaklanmış-

tır. 
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� Cenâb-ı Hak insanlara, sadece ilim ve hikmet sahibi olanların değil, nor-

mal akıl sahiplerinin de anlayabileceği şekilde hitâb etmiştir. 

� Đslâm, insanların fıtrat icabı arzu duydukları davranışları ibadet hâline ge-

tirmiştir. Böylece hem insanın tabiatı, hem de aklın desteğiyle bu gibi fiil-

ler daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Mescitlerin kokulanması, te-

mizlenmesi, Cuma günü gusül abdesti alınması ve koku sürülmesi, 

Kur’ân’ın güzel nağme ile okunması, ezanı güzel sesli kimselerin okuması 

gibi hususlar hep bu maksadın tahakkuku için getirilmiştir.86 

� Namaz kılmak için su ile abdest almak mecburiyeti vardır. Ancak su bulu-

namadığı veya kullanınca hastalanma ihtimali olduğu hallerde temiz top-

rakla teyemmüm edilir. 

� Yolculara; yorgunluk, zaman darlığı gibi hikmetlere binaen dört rekâtlı 

farz namazları iki rekât olarak kılma ruhsatı tanınmıştır. 

� Namazda ayakta durmak (kıyâm) farzdır. Ancak ayakta duracak gücü ol-

mayanlar, durumlarına göre oturarak, yatarak veya îmâ ile namaz kılabilir-

ler. 

� Mü’minler gerek namazda gerekse günlük hayatlarında Kur’ân’dan kolay-

larına gelen kısmı okurlar. Bu konuda insanları zorlayacak bir alt sınır yok-

tur. (Müzzemmil, 20) 

� Oruç tutmak hastalara ve yolculara zor gelebilir. Bu sebeple onlar Rama-

zan’da oruç tutma husûsunda serbest bırakılmışlardır. Tutmadıkları takdir-

de iyileşince veya seyahatten dönünce oruçlarını kazâ ederler. 

� Hac yolunda hastalık, harp v.s. gibi bir sebeple emniyetsizlik varsa, hacca 

gitmesi farz olan müslümanlar, tehlike kalkıncaya kadar bunu tehir edebi-

lirler. 

� Cenâb-ı Hak; yetimleri kollamada, yemin keffâretinde, nikâhta, mehirde, 

talâkta, âilenin rızkını teminde, ibadette, kısasta, vasiyette, anlaşmalarda, 

borç alıp verirken velhâsıl her türlü muâmelede kolaylık göstermiş ve 

mü’minlerden de böyle davranmalarını istemiştir.87 

Bu tür misalleri çoğaltmak mümkündür. Cenâb-ı Hakk’ın bu büyük lutfu 

karşısında biz de şöyle diyoruz: 

“Dinde genişlik kılan Allah’a hamdolsun!” (Ahmed, VI, 166-167) 

 

                                                 
86 Bu mevzuda bkz. Şah Veliyullah ed-Dihlevî, Hüccetullahi’l-bâliğa, I, 409-414. 
87 Bakara, 178, 180, 220-241, 280; Nisâ, 6, 19, 25; Talâk, 2, 6, 7. 
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11. Đyimserliği Ön Plana Çıkarır 

Đslâm, insanların iyimser ve ümidvâr olmalarını ister. Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurur: 

“Rahmetim her şeyi kuşatmıştır” . (A‘râf, 156) 

“Rahmetim gazabıma galiptir.” (Buhârî, Tevhîd, 15) 

Bu inanç, müslümanların ümidvar olması için kâfîdir. Diğer taraftan; af, 

merhamet, sabır, tevekkül, rızâ, hüsnüzan gibi güzel hasletler müslümanı hayatta 

rahatlatmaktadır. Başa gelen musîbetlerin ya günahlara keffâret olması veya 

mânevî dereceyi yükseltmesi de hayatın yükünü hafifletme husûsunda mühim bir 

yere sahiptir. Elinden gelen şeyleri yaptıktan sonra kadere teslim olan ve Al-

lah’tan gelen her şeye rızâ gösteren bir müslümanın kederlenmesi mümkün değil-

dir. O, dâimâ huzur ve sükûn içinde mes’ûd bir hayat yaşar, Cenâb-ı Hakk’ın şu 

sözü ile tesellî bulur ve O’na sığınır: 

“…Ho şlanmadığınız bir şey, sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz 
bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Bakara, 216) 

Bu anlayışla hareket eden müslümanlar, başlarına gelen sıkıntı ve belâları, 

sabır ve rızâ sâyesinde âhiret sermayesine dönüştürürler. Nâil oldukları nimet ve 

güzellikleri de hamd ve şükür ile daha da artırırlar. (Müslim, Zühd, 64) 

Îmansızlar ve günahkârlar için ise tevbe kapısı son âna kadar açıktır. Kişi 

ölüm emârelerini veya kıyamet alâmetlerini görünceye kadar her an iman ve tevbe 

edebilir. Ancak ölüm ve kıyamet, insanı âniden yakalayacağından, vakit kaybet-

meden bir an evvel Allah’a yönelmek îcâb eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“De ki: Ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım! Allah’ın rah-
metinden ümîdinizi kesmeyiniz! Çünkü Allah bütün günahları affeder. Mu-
hakkak ki O, Gafûr ve Rahîm’dir. Onun için, ümidi k esmeyin de başınıza 
azap gelmeden evvel bir an önce Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun! Yok-
sa yardım göremezsiniz.” (Zümer, 53-54) 

Allah Rasûlü �, Cenâb-ı Hakk’ın şu müjde dolu sözlerini nakleder: 

“Ey âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun müddet-

çe, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakma-

dan seni affederim.  

Ey âdemoğlu! Günahların gökleri dolduracak kadar olsa, sen benden 

bağışlanmanı dilersen, günahlarını affederim.  
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Ey âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzûruma gel-

sen, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış, şirke bulaşmamış olsan, ben de seni 

yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım.”  (Tirmizî, Deavât 98/3540) 

Bu sebeple müslümanlar, Allah’ın rahmet ve mağfiretinden hiçbir zaman 

ümitlerini kesmezler. Rasûlullah �, Allah’ın rahmeti karşısında ümitvar olmanın 

güzel bir misalini şöyle anlatır: 

“Cehenneme giren iki kişinin oradaki feryad u figânları şiddetlenecek. Al-

lah Teâlâ hazretleri: 

«−Çıkarın bunları!» buyuracak. Onlara: 

«–Niçin bağırıyorsunuz?» diye soracak. Onlar: 

«–Bize merhamet edesin diye böyle yaptık!» diyecekler. Hak Teâlâ: 

«–Benim size olan rahmetim, gidip kendinizi ateşe atmanız şeklindedir!» 

buyuracak. Onlar gidecekler. Biri kendisini ateşe atacak. Allah da ateşi ona serin 

ve selamet kılacak. Diğeri kalkacak fakat kendini ateşe atamayacak. Allah Teâlâ 

Hazretleri: 

«–Arkadaşının attığı gibi, sen kendini niçin cehenneme atmadın?» diye so-

racak. Adam: 

«–Ey Rabbim, beni bir defa çıkardıktan sonra tekrar oraya göndermeye-

ceğini ümit ediyordum!» diyecek. Bunu üzerine Allah Teâlâ: 

«–Haydi, sana ümit ettiğin şeyi verdim!» buyuracak. Đkisi de Allah’ın rah-

metiyle cennete girecekler.” (Tirmizî, Cehennem, 10/2599) 

Uğursuzluk Yoktur 

Rasûlullah �, insanların bazı şeylere uğursuzluk atfetmesini yasaklamış, 

bütün her şeye iyi ve müsbet bir nazarla bakmayı esas kılmıştır. Bir gün: 

“−U ğursuzluk yoktur. Ben, hayra yormayı tercih ederim” buyurmuştu. 

Sahâbîler: 

“–Hayra yorma (tefe’ül) nedir?” dediler. Efendimiz �: 

“–Güzel ve olumlu sözdür” buyurdu. (Buhârî, Tıb, 19; Müslim, Selâm, 102) 

 Yine birgün Peygamber Efendimiz’in huzûrunda uğursuzluktan söz edil-

mişti. Allah Rasûlü � şöyle buyurdu: 
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“−En güzeli, hayra yormaktır. Uğursuzluk, hiçbir müslümanı teşebbüsün-

den vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman şöyle 

desin: 

 َEّSُ ٰ��Vَِت MِOْUَP  ِ6 َ5ّ �7ِْ�َ�َ�َ��ِت 5َ اَ�ّ ِ�ّ َة BَAَْ$ َ5ِّ6 َوQُ>َ�َْP 5َ ا�ّ�َ  BَAَْ$ َ5ِّ6 Dَ7ِ َو5َ َ(ْ�َل َو5َ ُ,ّ�َ

“Allah’ım! Đyilikleri sadece sen verirsin; kötülükleri yalnız sen giderirsin. 

Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabi-

lir».”  (Ebû Dâvûd, Tıb, 24/3919) 

Peygamber Efendimiz, bir türlü sonuçlandırılamayan Hudeybiye anlaşması 

sırasında müşrikler adına Süheyl bin Amr’ın temsilci olarak geldiğini görünce, 

onun ismindeki kolaylık mânâsından tefe’ül ederek, “ Đşiniz kolaylaştı”  buyurmuş-

tur. (Buhârî, Şurût, 15) 

Đslâm, suizandan kaçınmayı, insanlara dâimâ hüsnüzan ile bakmayı tavsi-

ye eder. Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 

“Ey îmân edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı 
günahtır. Birbirinizin kusurunu ara ştırmayın!..” (Hucurât, 12) 

Dikkatli olmakla birlikte insanlara ve hâdiselere iyi gözle bakmak, kişiye 

büyük bir rahatlık sağlar. Đnsanı birçok lüzumsuz zahmetten ve bazı günahlardan 

kurtarır. 

Bir de mü’minlerde “Yaratılanı hoş gör Yaratan’dan ötürü” anlayışı 

hâkimdir. Cenâb-ı Hakk’a duydukları muhabbet sebebiyle O’nun mahlûkâtına hep 

şefkatle yaklaşır, her şeyi Yüce Yaratıcı’nın bir emaneti olarak görürler. 

Mü’minler, Allah’ın gazabından korkmakla birlikte rahmetinden de hiçbir 

zaman ümîdlerini kesmezler. Korku ile ümit duyguları arasındaki bu muvâzene; 

“beyne’l-havfi ve’r-recâ”  şeklinde ifade edilir. Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Azîz ve celîl olan Allah, «Ben, kulumun beni düşündüğü gibiyim; beni 

andığı her yerde, onunlayım» buyurmuştur. 

Allah’a yemin ederim ki Allah’ın, kulunun tevbe etmesinden dolayı duydu-

ğu hoşnutluk, herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki 

sevincinden daha büyüktür. Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

«Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım, bir arşın yaklaşana 
bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim».” (Müslim, Tevbe 

1, Zikir 2, 19; Buhârî, Tevhîd 15, 35, 55) 
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Hele ölüm yaklaştığında, müslümanların Allah’a karşı duydukları hüsnü-

zan daha da artar. Peygamber � Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Her biriniz ölürken mutlaka Allah’a hüsnüzanda bulunsun!” (Müslim, Cennet 

81, 82; Ebû Dâvûd, Cenâiz 13) 

Rızık açısından bakıldığında da müslümanlar karamsar olmazlar. Zira Al-

lah Teâlâ bütün insanların rızkını tâyin etmiştir. Âyet-i kerimelerde şöyle buyru-

lur: 

“Yeryüzündeki her canlının rızkını Allah üstlenmi ştir.” (Hûd, 6) 

“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! Sizi n de onların da 
rızkını biz veririz.” (En’âm, 151) 

“Nice canlı var ki rızıklarını kendileri ta şıyamaz (temin edemez.) Ama 

onları da sizi de rızıklandıran Allah’tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.”  
(Ankebût, 60) 

Đnsanın rızkı, onu ecelinden daha çok takip eder. Yani insan, kendisine rı-

zık olarak ne takdir edilmişse ona muhakkak kavuşacaktır. Dolayısıyla bu hususta 

ümitsizliğe kapılmadan hareket etmeli, sadece rızık temini için gerekli sebeplere 

sarılmalıdır. Elden gelen her şeyi yaparak dürüst bir şekilde çalıştıktan sonra 

Cenâb-ı Hakk’ın verdiği rızka -az veya çok demeden- kanaat etmeli, onu Allah’ın 

râzı olacağı şekilde kullanmalıdır. Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Müslüman olan, kendisine yeterli rızık verilen ve Allah’ın lûtfettiği bu 

nimetlere kanaat eden kimse felâha ermiştir.”  (Müslim, Zekât, 125. Tirmizî, Zühd, 35/2348) 

Đşte Đslâm, insanların dünya ve âhiret hayatına bu şekilde umutla bakması-

nı sağlar. Allah’ın dînine tâbî olanlar, hem bedenen hem de rûhen huzurlu bir ha-

yat yaşayıp nihayetinde dünya ve âhiret saâdetine kavuşurlar. 

 

12. Đçtimâîliğe ve Dinamizme Ehemmiyet Verir 

Đnsan, yaratılışı îcâbı içtimâî/sosyal bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. 

Ünsiyet kuracağı başka insanlara muhtaçtır. Bunun yanında, bir de zayıf yaratıl-

mış olup bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek güçte değildir. Dolayısıyla 

insanlar, toplum hâlinde yaşamalı, birbirleriyle yardımlaşmalı ve Allah’a olan kul-

luklarını beraberce yapmalıdırlar. Cenâb-ı Hak insanları birlik ve beraberliğe teş-

vik ederek şöyle buyurur: 

“Topluca Allah’ın ipine (Kur’ân ve Sünnet’e) sımsıkı sarılın, bölük 

pörçük olmayın…” (Âl-i Đmrân, 103) 
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Peygamber Efendimiz de hem ibadetlerde hem de içtimâî münasebetlerde 

bir araya gelmenin ehemmiyetine temas ederek şöyle buyurur: 

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece 

daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249) 

“Allah’ın eli (yardımı) cemaatle birliktedir. Cemaatten ayrılan, cehennem 

yoluna ayrılmış olur.”  (Tirmizî, Fiten, 7/2167) 

“Cemaat rahmettir, tefrika ise azaptır.” (Ahmed, IV, 278) 

Đslâm’ın emrettiği cemaatle namaz, Cuma namazı, bayram namazları, hac, 

zekât, infak, kurban gibi ibadetler; cenaze merasimleri, düğünler, hasta ziyaretleri, 

akrabalarla münasebetleri kuvvetli tutma, ihtiyaç sahipleriyle meşgul olma gibi 

beşerî muâmeleler, insanları hep içtimâîliğe teşvik etmektedir.  

Tabiî, insanlarla birlikte hareket etmenin getirdiği bazı sıkıntılar vardır. 

Onlara tahammül etmek fedâkârlık gerektirir. Đnsanları bu fedâkârlığa teşvik ede-

cek bazı unsurların olması îcâb eder. Bu sebeple Đslâm, toplum içinde yaşayıp in-

sanların yükünü sırtlanan müslümanlara büyük mükâfatlar vaad etmektedir. 

Rasûlullah � bu hususta kendisi en güzel örnekliği sergilediği88 gibi ümmetini de 

buna teşvik etmiştir: 

“ Đnsanların arasına karışıp onların ezâlarına katlanan müslüman, onlara 

karışmayıp, ezâlarına katlanmayandan daha hayırlıdır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 55/2507) 

Đnsanların Derdiyle Dertlenmek 

Müslümanlar, bir taraftan insanların verdiği meşakkatlere katlanırken diğer 

taraftan da kimseye sıkıntı ve zarar vermemeye gayret ederler. Geçim ehli olup in-

sanlara güzel muâmele ederler. Herkesin derdiyle ilgilenir, yarasına merhem ol-

maya çalışırlar. Nebî � şöyle buyurmuştur: 

 “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini 

korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer 

uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhârî, Edeb 27; Müs-

lim, Birr 66) 

 “Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı 

kenetleyip tutan sağlam bir bina gibidir.” Allah Rasûlü � bunu îzâh etmek için, 

iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetlemiştir. (Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; 

Müslim, Birr 65) 

Rasûlullah � böyle olmayan mü’minleri ikaz etmiştir: 

                                                 
88 Bkz. Dârimî, Mukaddime, 14; Đbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 90; Đbn-i Sa‘d, II, 193. 
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“Mü’min başkalarıyla ülfet eder/hoş geçinir ve kendisiyle ülfet edilir. 

Kimseyle ülfet etmeyen ve kendisiyle de ülfet edilmeyen kişide hayır yoktur.” (Ah-

med, II, 400, V, 335) 

“Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir.”  (Taberânî, Sağîr, 

II, 131/907; Beyhakî, Şuab, VII, 361) 

“ Şeytan insanın kurdudur. Tıpkı sürüden ayrılan koyunu kapan kurt gibi… 

Sakın gruplara bölünmeyin! Cemaatten, toplumdan ve mescitlerden ayrılmayın!” 
(Ahmed, V, 232, 233) 

Demek ki Đslâm’ın içtimâîliği teşvik etmesinden maksat, insanların birbi-

riyle yardımlaşmaları, kötülerin zararlarına karşı kendilerini korumalarıdır. 

Abdullah bin Ömer � anlatıyor: 

Şiddetli bir kıtlık olmuştu. O seneye “Kıtlık yılı”  ismi verildi. Babam Hz. 
Ömer develerle, civar beldelerin verimli arazilerinden elde ettiği buğday ve zey-

tinyağı ile bedevîlere yardım husûsunda büyük bir gayret sarfetmişti. Öyle ki kıt-

lık sebebiyle bütün verimli araziler kurumuştu. Ömer � duaya durup: 

“Allah’ım, bedevîlerin rızkını dağ başlarında ver!” diye niyazda bulundu. 

Allah Teâlâ, onun ve müslümanların dualarına icâbet etti. Bu dualar sebebiyle 

yağmur yağınca Hz. Ömer şöyle dedi: 

“–Elhamdülillah! Vallahi Cenâb-ı Hak bu sıkıntıyı gidermeseydi imkânı 

olan bütün mü’minlerin evine, hâne halkı sayısınca fakir verirdim de bir kişinin 

yiyeceğiyle iki kişi idare ederek helâk olmaktan kurtulurlardı.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 

no: 562) 

O günlerde insanlar aralarında: “Cenâb-ı Hak, kıtlık senesinin sıkıntısını 

kaldırmasaydı, Hz. Ömer, müslümanların hâline duyduğu teessür sebebiyle mut-

laka ölürdü” diye konuşurlarmış. (Đbn-i Sa‘d, III, 315) 

Hz. Ali ’ye ait olan şu söz, müslümanların içtimâîliğe ne denli ehemmiyet 

verdiğini göstermesi bakımından hayli ibretlidir: 

“Rabbimin lutfettiği iki nîmet var ki hangisinin daha büyük olduğunu ve 

hangisine daha çok şükredeceğimi bilemiyorum: Birincisi, bir kimsenin, ihtiyâcını 

karşılayacağımı ümîd ederek bana gelmesi ve bütün samîmiyetiyle benden yardım 

istemesi, ikincisi de Allah Teâlâ’nın, o kimsenin arzusunu benim vâsıtamla yerine 

getirmesi veya kolaylaştırmasıdır. Bir müslümanın sıkıntısını gidermem, bana 

dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaktan daha sevimli gelir.” (Ali el-Müttakî, VI, 

598/17049) 

Allah Rasûlü �, bir kudsî hadîste bu tür ictimâî hizmetlerin Cenâb-ı 

Hakk’ı râzı edeceğini, kulu Rabbine yaklaştıracağını ve ilâhî mükâfâtlara nâil 
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edeceğini beyân buyurmuştur.89
 Allah’ın kullarına maldan ve zamandan infak et-

mek bu kadar fazîletli olursa, acaba insanlara hizmet için canını fedâ edenler ne 

yüce makâmlara erişirler. Đşte bu sebeple, Allah’ın kulları zulme uğramasın diye 

mücadele ederken canını verenler “ şehitlik”  gibi en yüce mertebelerden birine 

nâil olurlar. 

El Kârda Gönül Yârda 

Đslâm, insanları içtimâîleşmeye teşvik ederken, hiçbir zaman onları ferdî 

ibadet ve tefekkürlerinden uzaklaştırmaz. Bütün içtimâî faaliyetlerini Allah rızâsı 

için ve ibadet niyetiyle yapmalarını tavsiye eder. “Halvet der encümen” prensibi-

ni koyarak “halk içindeyken bile Cenâb-ı Hak ile beraberlik şuurunu devam ettir-

melerini” ister. Diğer bir ifade ile “El kârda, gönül Yâr’da” düstûrunca yaşamayı 

hedef gösterir. 

Ancak, toplumun iyice bozulup fitnelerin arttığı ve bir müslümanın tek ba-

şına kimseye faydalı olamadığı, aksine kendi mânevî hayatının zarar gördüğü za-

manlarda toplumdan ayrılarak inzivaya çekilmesine müsaade edilmiştir. 

Nâfile olan ferdî ibadetler ile içtimâî ibadetler çakıştığında, müslüman, 

topluma faydalı olmayı tercih eder. Meselâ itikâf  çok faziletli bir ibadet olmakla 

birlikte, daha mühim olan ictimâî ibadetlere mânî olmamalıdır. Bu husustaki ibret-

li hâdiselerden biri şöyledir: 

Abdullah bin Abbâs �, birgün Peygamber Efendimiz’in mescidinde 

itikâfta iken bir kişi yanına gelerek selâm verdi ve oturdu. Đbn-i Abbâs �: 

“–Kardeşim, seni kederli ve mahzûn görüyorum” dedi ve konuşmaları şöy-

le devam etti: 

“–Evet, ey Rasûlullah’ın amcaoğlu, kederliyim! Falan şahsın benim üze-

rimde hakkı var. Fakat şu kabrin sahibi (Allah Rasûlü) hakkı için söylüyorum ki 

borcumu ödeyemiyorum.” 

“–Senin için onunla konuşayım mı?” 

“–Đstersen konuş.” 

Đbn-i Abbâs � ayakkabılarını giyerek mescidden çıktı. Adam ona: 

“–Đtikâfta olduğunu unuttun mu, niçin mescidden çıktın?” diye seslendi. 

Đbn-i Abbâs �, Peygamber � Efendimiz’in kabrine işaret ederek: 

                                                 
89 Müslim, Birr, 43. 
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“–Hayır! Ben, şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış olan 

muhterem zâttan � duydum ki, (bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu): 

“–Her kim, din kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için gayret eder ve o 

işi görürse, bu kendisi için on yıl itikâfta kalmaktan daha hayırlıdır. Hâlbuki bir 

kimse Allah rızâsı için bir gün itikâfa girse, Cenâb-ı Hak o kimse ile cehennem 

arasında üç hendek yaratır ki, her bir hendeğin arası, doğu ile batı arası kadar 

uzaktır.” (Beyhakî, Şuab, III, 424-425. Ayrıca bkz. Heysemî, VIII, 192) 

Dâimâ Canlı ve Dikkatli Olmak 

Đslâm dâimâ dinamizmi ve hareketliliği ön plana çıkarmaktadır. Pasiflik, 

tembellik, vurdumduymazlık gibi zaafiyetler Đslâm ile aslâ bağdaşmaz. Đslâm, 

şahsî menfaatler husûsunda kanaatkâr olmayı telkin ederken mânevî alanda ve Al-

lah yolunda bütün gücün sarfedilmesini istemektedir. Bu sebeple müslümanlar 

kendi zevkleri için değil fakat Allah yolunda harcamak için daha çok kazanmaya 

gayret ederler. Đyilik yapmaya, muhtaçlara yardım etmeye ve ilim öğrenmeye ise 

hiçbir zaman doymazlar. (Tirmizî, Đlim, 19/2686) 

Hayır ve sevap kazanmak için alan sınırsızdır. Herkes koşturabildiği kadar 

koşturmalı ve hiçbir zaman yaptığını yeterli görmemelidir. Bir müslüman, maddî 

konularda kendisinden aşağı seviyedekilere bakıp şükrederken, dînî mevzûlarda 

dâimâ üsttekilere bakarak kusurlarını görmeli ve gayrete gelmelidir. 

Tefekkür-i mevt (ölümü düşünmek), kader inancı, tevekkül ve teslîmi-
yet gibi hususlar, bazılarınca yanlış anlatıldığı gibi, kesinlikle insanları atâlete ve 

ümitsizliğe sevketmez. Bilâkis mü’minleri daha dikkatli, azimli ve gönül huzûruy-

la çalışmaya alıştırır. Ölümü hatırlayan insan, zamanın azaldığını düşünerek daha 

çok ve daha kaliteli iş yapmaya azmeder, vaktini lüzumsuz şeylerle zâyî etmez. 

Nefis ve şeytanın sürüklemek istediği günahlara düşmez. Kadere inanan, tevekkül 

ve teslîmiyeti doğru anlayan mü’min, elinden gelen şeyleri yapmadan Allah’a gü-

venmenin ne kadar yanlış olduğunu bilir. Dolayısıyla gücü nisbetinde yapabilece-

ği her şeyi yaptıktan sonra neticeyi Allah’a havale ederek rahat eder. Kadere 

inanmayan, tevekkül ve teslîmiyeti kabul etmeyen insanın da zaten bundan fazla 

yapabileceği bir şey yoktur. Böyle kimseler, Allah’a güvenmedikleri için yaptıkla-

rı işin neticesi hakkında devamlı endişe içinde olurlar ve sonuç istedikleri gibi 

çıkmayınca büyük bir rûhî çöküntüye uğrarlar. Kadere inanıp Allah’a güvenen 

mü’min ise, mesuliyetlerini yerine getirdikten sonra netice elde edemese bile niye-

tinin sevabını alır, bunun yanında aşırı derecede üzüntüye kapılmaktan da korun-

muş olur. Yani hem maddî hem de mânevî yönden kârdadır. 

Đslâm, rızık temini için çalışmayı, evlenip çoluk çocuk sahibi olmayı, infâk 

etmeyi, zamanı iyi değerlendirmeyi, âhireti kazanma yeri olan dünyadan âzamî 
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derecede istifade etmeyi… emrederek insanları sosyal faaliyete ve dinamik bir 

hayat yaşamaya sevkeder. Zerre kadar hayır işleyenin de, zerre kadar yanlış yapa-

nın da muhakkak karşılık göreceğini90 zihinlere nakşederek daha dikkatli, zinde ve 

uyanık bir hayat yaşamayı sağlar. 

 

13. Đslâm Đnsanın Đhyâsıdır 

Đslâm, insana mahlûkât içerisinde müstesnâ bir mevkî ve şeref bahşeder. 

Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık.” (Tin, 4) 

“Gerçekten biz insanoğlunu mükerrem/şerefli kıldık, karada ve de-
nizde kendilerini taşıyacak vâsıtalar nasip ettik, onlara helâl ve hoş rızıklar 
verdik ve onları yarattığımız varlıkların pek çoğundan üstün kıldık.”  (Đsrâ, 70) 

Đnsana, hayattayken de vefât ettikten sonra da hürmet edilir. Bu sebeple 

Đslâm’da, ölen kişilerin cesetleri, temiz ve münâsip bir yere hürmetle defnedilerek 

insan şeref ve haysiyetine uymayan durumlara düşmekten korunur. Yâlâ bin 

Mürre  � anlatıyor: 

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in yanında pek çok defa seferlere katıldım. 

Allah Rasûlü �, (harp meydanlarında) herhangi bir insan ölüsüne rastladığında, 

derhâl defnedilmesini emreder, onun müslüman mı kâfir mi olduğunu sormazdı.” 
(Hâkim, I, 526/1374; Dârekutnî, IV, 116; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 386) 

Yine Peygamber Efendimiz: 

“Ölünün kemiğini kırmak, aynen canlı bir insanın kemiğini kırmak gibi 

günahtır” buyurmuştur. (Đbn-i Mâce, Cenâiz, 63) 

Cenâzesine bile bu kadar ihtiram edilen insanın acaba canı ve rûhu ne ka-

dar kıymetlidir?! Ruh, insana Allah tarafından üflenir.91 Bu sebeple Đslâm naza-

rında bir can, bütün insanlığa denk bir kıymet ifade eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyu-

rur: 

“…Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarma-
yan bir ki şiyi öldürürse, bütün insanları öldürmü ş gibi olur. Kim de bir ca-
nın hayatta kalmasına vesîle olursa bütün insanlara hayat bahşetmiş gibi 
olur…” (Mâide, 32) 

Bu sebeple Đslâm, haksız yere cana kıymayı büyük günahlardan saymış ve 

insanları bu günahtan uzaklaştırmak için caydırıcı bir ceza koymuştur. Buna göre 

                                                 
90 Zilzâl, 7-8; En’âm, 104; Zümer, 41; Fussilet, 46; Câsiye, 15. 
91 Hicr, 29; Secde, 9; Sâd, 72. 
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haksız yere adam öldüren kimse kısâsen öldürülür. Bir kişinin öldürülmesine çok 

sayıda insan iştirak etmiş olsa, hepsine de aynı ceza verilir.92 Başkasının canına 

kıymak bir tarafa, kişinin kendi canına kastetmesi bile şiddetle yasaklanmış ve in-

tihar etmek büyük günahlardan sayılmıştır. Buna verilecek ceza da çok ağır ifade-

lerle ortaya konulmuştur. (Buhârî, Tıbb, 56; Müslim, Îmân, 175) 

Đslâm’ın bu anlayışı sebebiyle Rasûlullah �, düşmanlarıyla bile savaşma-

mak için elinden gelen bütün gayreti sarfeder, onlarla anlaşabilmek için her türlü 

kolaylığı gösterir, savaşa ilk başlayan olmaz, düşman başlarsa o zaman hücûm 

ederdi. Savaşmak zorunda kalınca da az sayıda insanın ölmesi için akıllıca taktik-

ler uygulardı. Mekke fethinde olduğu gibi çoğu zaman düşmanlarını kanları dö-

külmeden teslim olmaya mecbur bırakır, sonra da onları affederdi. 

Kısaca söylemek gerekirse Đslâm, insanı öldürmekten ziyade ihyâ edip 

ebedî saâdete erdirmeyi hedefler. 

Mânevî Diriliş 

Allah Teâlâ, değer verdiği insanoğlunun dünya ve âhirette huzûra kavuşa-

bilmesi için peygamberler göndermiş ve onlar vâsıtasıyla nasıl bir hayat yaşama-

ları gerektiğini öğretmiştir. Yani Yüce Yaratıcı’mız, din olarak ortaya koyduğu 

kâidelere tâbî olarak dünya ve âhirette rahat etmemizi istemektedir. Bu sebeple, 

günah ve kötülük işleyen kimselere merhametle hitâb ederek “Ey kendilerine 

zulmeden kullarım, Allah’ın rahmetinden ümîd kesmeyin, gelin vakit geçmeden 

tevbe ederek doğru yola sarılın!” buyurur. (Bkz. Zümer, 53-54; Nisâ, 97; Nahl, 28)  

Rasûlullah � insanların şirk ve bâtıl inançlardan kurtularak ebedî selâmete 

ermeleri için öyle bir gayret içindeydi ki, bâzen kendisini bu denli harâb etmemesi 

yönünde ilâhî îkâz sâdır oluyordu.93
 Şu hadîs-i şerif, Peygamber Efendimiz’in 

azim ve gayretini göstermesi bakımından hayli ibretlidir: 

“Benimle sizin durumunuz şuna benzer: Bir adam ateş yakar. Ateş etrafı 

aydınlatınca pervâneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar 

bu ateşe kendilerini atmaya başlar. Adamcağız onlara mânî olmaya çalışır. Ancak 

hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşer. Ben, ateşe düşmemeniz için sizi 

belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz!” (Buhârî, Rikâk, 26) 

Allah’a iman eden insan hakîkî dirilişe mazhar olduğundan, Allah Rasûlü 

� herkesin iman etmesi için âzâmî gayret sarfediyordu. En azılı düşmanlarını 

dahî kelime-i şehâdet getirip müslüman olduklarında hemen affediyor ve ashâbına 

                                                 
92 Buhârî, Diyât, 21. 
93 Kehf, 6; Şuarâ, 3. 
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da onların geçmişteki zâlimâne hâllerini hatırlatacak söz ve davranışlardan uzak 

durmalarını tembihliyordu. (Vâkıdî, II, 857-858) 

Rasûlullah � kendisine işkence eden insanlara bile beddua etmiyor, za-

manla düşünceleri değişir veya nesillerinden sâlih insanlar gelir diye onlara hayır 

dualar ediyordu. Nitekim melekler, kendisine çok ağır işkence ve hakaretler eden 

Tâif  halkını iki büyük dağ arasında ezmek istedilerinde Allah Rasûlü � buna râzı 

olmamış, onların neslinden tevhîd ehli insanların gelmesi için niyazda bulunmuş-

tur.94 Gerçekten de Tâif halkı, hicrî 9. senede müslüman olmuştur. (Đbn-i Hişâm, IV, 134) 

Rasûlullah � Efendimiz’in Uhud’da mübarek dişi kırılmış, alnı yaralan-

mış, yüzüne doğru kan akıyordu. Bazıları: 

“‒Yâ Rasûlallah! O kâfirler için beddua etseniz!” dediler. 

Rasûlullah � şöyle buyurdular: 

“ ‒Allah Teâlâ beni insanları çokça ayıplayan ve onlara lânet eden biri 

olarak göndermedi! Cenâb-ı Hak beni herkes için çok çok dua etmek ve insanlara 

rahmet olmak için gönderdi. Allah’ım! Kavmimi mağfiret eyle, zira onlar bilmi-

yorlar!”  (Beyhakî, Şuab, II, 164/1447. Krş. Müslim, Birr, 87; Tirmizî, Deavât, 118) 

Allah Rasûlü � Efendimiz bütün gazvelerinde düşmanın hezimete uğra-

ması için dua etmiş, ancak helâk olmaları için dua etmemiştir. Hendek Harbi’nde 

melekler Efendimiz �’in kalbini kuvvetlendirmek için inmişler ancak savaşma-

mışlardır. Savaşmış olsalardı düşman askerlerinden pekçok kişi ölürdü. Yine 

Cenâb-ı Hak, Allah Rasûlü � Efendimiz’e Sabâ rüzgârıyla yardım etmiştir. Sabâ, 

helâk edici bir rüzgâr değildir. Soğuk olmasına rağmen yumuşaktır. Ancak düş-

manı sarsar, çadırlarını söker, tencerelerini devirir, kalplerine korku verir. Bütün 

bunlar, Allah ve Rasûlü’nün merhametleri sebebiyledir. Đnsanın helâki değil, gaf-

letten uyanarak ıslâh olması istenmektedir. Nitekim Hendek Harbi’ne katılan ve 

hezîmete uğrayıp dönen müşriklerin hemen hepsi daha sonra müslüman olmuşlar-

dır. Hendek’te öldürülmüş olsalardı, ebedî bir hüsrâna dûçâr olacaklardı.95 

Evet, demek ki Cenâb-ı Hak kullarını, Peygamber Efendimiz de ümmetini 

kolay kolay gözden çıkarmıyordu. Zira insanın Allah katındaki kıymeti, başka bir 

şeyle kıyas edilemeyecek kadar büyüktür. (Đbn-i Mâce, Fiten, 2) 

Hz. Mevlânâ’ya göre insan hayâle, düşünceye sığmayacak kadar yüce ve 

büyüktür. O der ki: 

                                                 
94 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 7; Müslim, Cihâd, 111. Đbn-i Hişâm, II, 29-30; Heysemî, VI, 35. 
95 Halil bin Đbrahim Mollâhâtır, Delâilü’n-Nübüvve fî Ğazveti’l-Handek, Cidde 1431, s. 55-59. 
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“ Đnsanın gerçek değerini söylesem, ben de yanarım dünya da! Fakat ne 

yazık ki insan değerini bilemedi, kendini ucuza sattı. Đnsan aslında çok değerli bir 

atlas kumaş iken kendini hırkaya yama yaptı.” (Mesnevî, c. 3, beyt: 1000-1001) 

Şeyh Gâlib de Đslâm’ın insana verdiği kıymeti öz olarak şöyle ifade eder: 

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen 

“Ey insan, kendi varlığına hoşça bak ki, sen, kâinatın özüsün; varlıkların 

gözbebeği olan âdemsin...” 

Đslâm, büyük bir kıymet verdiği insana, kendi şeref ve haysiyetine münâsip 

haklar lütfetmiştir. Đslâm devletinde yaşayan insanların (azınlıklar dâhil) sahip ol-

dukları temel haklardan bir kısmı şunlardır: 

1) Bütün insanların canı, malı ve ırzı emniyet altındadır. Bunları tecâvüz-

den korumak, siyasî iktidarı elinde bulunduranların temel vazifesidir. 

2) Hiç kimsenin anadilini kullanmasına engel olunamaz. 

3) Herkes kanun karşısında eşit olduğu gibi dilediği inancı yaşamakta ser-

besttir. Bu hususta bir baskı tatbik olunamaz. Đnsanlar, inanıp kabul ettikleri ka-

nunlara göre muhâkeme olma hakkına sahiptirler. 

4) Amme nizâmını sağlamak için yapılan bazı düzenlemeler hâricinde 

kimsenin kıyafetine karışılamaz. 

5) Eğitim ve öğretim serbest olup hiç kimse bundan mahrum edilemez. 

6) Herkes ifade hürriyetine sahiptir. 

7) Nesli korumak esastır. 

8) Müslim-gayr-i müslim herkes ülke dâhilinde dilediği yerde oturabilir. 

Buna karşı da ancak emniyet ve âmme nizamının korunması maksadıyla bazı sı-

nırlandırmalar getirilebilir. 

9) Herkes seyahat ve ticaret hakkına sahiptir. Bunlara da âmme menfaati 

dışında hiçbir sûrette engel konulamaz… 

Đslâm’ın insana verdiği temel hakları gayr-i müslim devletler ancak asırlar 

sonra düşünmeye başlamışlardır.96
 

Đslâm’a göre insanın varlığı, onun temel insan haklarına sahip olması için 

yeterli bir sebeptir. Bu fikir Fıkıh’taki “Đsmet âdemiyetledir: Dokunulmazlık ve 

temel haklar, insan olmak hasebiyledir” esasına dayanmaktadır. Đslâm hukukçuları 

                                                 
96 Bkz. Kadir Mısıroğlu, Đslâm Dünya Görüşü, s. 200-201. 
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bu hükümleriyle, âlemşümûl bir yaklaşım benimsemiş, hiçbir zaman insanlar ara-

sında din, ırk, cinsiyet, sınıf ve vatandaşlık ayrımı yapmamışlardır.97
 

 

14. Đslâm’ın Đnsanlığa Kazandırdığı Değerler 

Đnsanlık peygamberlerin getirdiği ilâhî esaslardan uzaklaşmış, beşerî arzu 

ve ihtirasların pençesinde kıvranmaya başlamıştı. Đnsanların bir kısmı zulüm, iş-

kence ve yokluk altında ezilirken bir kısmı da zenginlik, israf ve debdebenin en 

korkuncunu yaşıyordu. Zenginler, lüks ve konfor yüzünden dine aldırış etmiyor, 

âhirete ehemmiyet vermiyor, ölümü ve ötesini düşünmüyordu. Çiftçiler ve işçiler 

gibi fakir tabaka da hayat şartlarının zorluğu, keder ve ızdıraplarının çokluğu se-

bebiyle dine ehemmiyet veremiyordu. Böylece önceki peygamberlerin getirdiği ri-

salet, üstün ahlâk ve faziletler, medenî dünyada, azdıran zenginlik ile zavallı fakir-

lik arasında kaybolup gitmişti. Defalarca getirmiş oldukları irşat meşaleleri, kendi-

lerinden sonra kopan kasırgalarda sönmüş, geriye kalan ışık da âile ve şehirleri 

değil ancak tek tek bazı kalpleri aydınlatabilecek kadar zayıflamıştı. Din adamları 

ise, ya fitneler karşısında sırf şahsî olarak dinlerini kurtarmak, ya huzur ve rahat 

düşkünlüğü ya da korkaklık ve zaaflarından dolayı uzlete çekilip ibadethanelerine 

sığınmışlardı. Hayat sahnesinde kalanlar da, hükümdarlar ve kapitalist ruhlu kişi-

lerle anlaşarak onların suçlarına, zorbalıklarına ve halkın mallarını haksız yere 

yemelerine ortak oluyorlardı. 

Roma Đmparatorlu ğu’nda mezhep kavgalarının ardı arkası kesilmiyordu. 

Yahudi ve hristiyanlar arasındaki korkunç çatışmalarda eşi görülmemiş bir vahşet 

yaşanıyordu. Gerek Roma’da gerekse doğuda içtimâî çöküntü son haddine var-

mıştı. Halkın üzerindeki felaket bulutları yetmiyormuş gibi vergiler ve pahalılık 

da olanca ağırlığıyla üst üste yığılmıştı. 

Đran, dünyaca meşhur anarşist ruhlu kişilerin faaliyet sahası halindeydi. 

Ahlâkî esaslar, senelerden beri çeşitli sarsıntı ve deprasyonların tesiri altında eri-

yip kaybolmuştu. Meselâ, Milâdî 5. asrın ortalarında devlet başkanı olan II. Yez-
digert, kendi kızıyla evlenmiş, daha sonra da onu öldürtmüştü.98 Đran’da bir ara 

Mani  isimli biri çıkmış, bekârlığı savunmuş, insan neslini kurutmaya azmetmişti. 

Ardından Mazdek çıkmış servet ve kadının tamamen ortak ve eşit kullanılması 

gerektiğini savunarak insanlığa tamamen vedâ etmek istemişti. Cinsî arzular iyice 

azgınlaşmıştı. Đran hükümdarları Kisrâ’lar kudsîleştiriliyordu. Sınıflar arasında 

korkunç bir uçurum ve dengesizlik meydana gelmişti. 

                                                 
97 Prof. Dr. Recep Şentürk, Đnsan Hakları ve Đslâm, s. 13, 21. 
98 Historian’s Histori of the World, . 8, p. 84. 
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Türkler , Moğollar ve Japonlar gibi Orta Asya ve Doğu ülkelerinde yaşa-

yan diğer milletler bozuk bir Budizm ile gülünç bir putperestliğin arasında kalmış-

lardı. 

Hindistan’da 6. asırda putperestlik son noktasına ulaşmıştı. Vedalar’daki 

ilahların sayısı 33 iken bu asırda 330.000.000 olmuştu. Parlak, cazip ve hayat için 

gerekli görülen her şey ilah kabul edilip tapılıyordu.99 

Araplar da da putperestlik, içki, kumar, faiz, zina, kabile tassubu, kan da-

vası gibi kötülükler iyice ilerlemişti. Đnsanlar ağaca, taşa, nehre ve daha buna ben-

zer, kendilerine bile fayda ve zararı dokunmayan varlıklara tapıyorlardı. Aklî me-

lekeleri bozularak düşünce âlemleri altüst olmuştu. Kız çocuklarını diri diri topra-

ğa gömecek kadar sapıtmışlardı. 

Kısacası dünyanın her tarafında bir perişanlık hüküm sürüyordu. Đnsanlık, 

nefsâniyet çöllerinde yolunu kaybetmiş, susuzluktan dudakları kurumuş, karanlık-

tan önünü göremez hâle gelmişti ki, Cenâb-ı Hak merhamet etti ve Son Peygam-

ber’ini gönderdi. Tebliğ vazifesine başlayan Rasûlullah �, insanların şiddetli mu-

kavemetleriyle karşılaştı. Yoluna çıkan büyük sıkıntı ve zorluklara emsalsiz bir 

sabır ve fedâkârlıkla katlandı ve nihayetinde Đslâm dinini insanlığa tebliğ etti. 

Dünyanın üzerine çöken karanlıklar içinde ilâhî bir nûr parlamaya başladı. O 

nûrun adı Đslâm idi. 

� Đslâm, her şeyden evvel insanlığa doğru bir inanç getirdi. Đnsanlar kendile-

rini yaratan yüce kudreti tanıdılar ve O’nun vasıflarını öğrendiler. 

Đslâm’ın getirdiği iman esasları, insanın emniyet, iffet, haysiyet ve şerefi-

nin biricik bekçisiydi. Hiç kimsenin göremeyeceği yalnız ve ıssız yerlerde bile, 

kuduran şehevî arzu ve ihtiraslara karşı çelikten bir zırh gibi duruyordu.100 Al-

lah’ın kendisini gördüğünü, şah damarından daha yakın olduğunu, meleklerin kü-

çük büyük bütün söz ve fiillerini kaydettiğini ve âhirette büyük bir hesâba çekile-

ceğini bilen bir insan nasıl haksızlık yapabilir ki?! Taberî (v. 310/923) şöyle nakleder: 

“Müslümanlar Medâin şehrini zaptettikleri zaman bütün ganimetleri top-

ladılar. Bu arada bir adam yaklaştı. Elinde bir küp altın vardı. Küpü ganimetleri 

toplayan memura verdi. Memurun yanında bulunanlar: 

«–Şimdiye kadar böylesini hiç görmedik! Elimizdeki tüm eşyalar bunun 

değerine ulaşamaz, hatta ona yaklaşamaz bile!..» dediler. 

Altınları getiren zâta: 

                                                 
99 Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, trc. Mehmet Süslü, Đstanbul 
1986, s. 60-61. Bu kitabın Đngilizce tercümesi Islam and The World ismiyle Pakistan’ın Lahor şehrindeki Pencap 
Üniversitesi matbaasında basılmıştır. 
100 Nedvî, a.g.e., s. 114. 
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«–Bunlardan bir şey aldın mı?» diye sordular. 

«–Allah’a yemin ederim ki Allah korkusu olmasaydı bu küpü size getir-

mezdim» dedi. O şahsın iyi bir kişi olduğunu anladılar ve: 

«–Sen kimsin?» diye sordular. 

«–Allah’a yemin ederim ki sizin ve başkalarının övgüsünden uzak kalarak 

nefsimin gurûrundan ve riyâdan kurtulmak için kim olduğumu söylemeyeceğim. 

Ancak şu kadarını söyleyeyim ki ben Allah’a hamdeden ve O’nun mükâfâtından 

başka bir şey istemeyen bir kulum» dedi. 

Dönüp giderken peşine bir kişi taktılar ve arkadaşlarının yanına varıncaya 

kadar onu takip ettirdiler. Takip eden kişi, arkadaşlarına onun kim olduğunu sor-

du, onlar da Âmir bin Abdikays  g olduğunu söylediler.”101 

� Đnsanlar zamanla Allah’ın kendilerinden ne istediğini, O’na nasıl kulluk 

etmeleri gerektiğini ve her şeyden çok sevdikleri Rablerine nasıl yaklaşa-

caklarını bilemez olmuşlardı. Đslâm onlara, insanı Allah’a yaklaştıracak en 

güzel ibadet şekillerini öğretti. 

� Dünya umûmî olarak müthiş bir ahlâkî çöküntü yaşıyordu. Bazı ahlâkî va-

sıfları taşıyanlar da bunların aslını bozmuşlardı. Đslâm güzel ahlâkı yeniden 

tâlim etti. Đnsanları bencillikten kurtarıp diğergâm hâle getirdi. Birbirini 

yiyen insanlar, birbirlerinin iyiliğini ister ve hizmetine koşar duruma geldi-

ler. 

� Kabile asabiyeti, ırkçılık, zengin fakir ayrımı ortadan kalktı, bütün insanla-

rın eşit olduğu herkese ilan edildi. Đnsanların derecesi Allah’a yaptıkları 

kullukla ölçülür oldu. Đnsanlık, hakikî şeref ve haysiyetine kavuştu. 

� Sevgiyi kaybetmiş olan insanlık, Đslâm sâyesinde “Sevgi Medeniyeti”ni 

kurdu. Đnsanlar, “Yaratılanı sev Yaratan’dan ötürü” anlayışıyla diğer in-

sanları, hayvanları, bitkileri ve hatta cansız varlıkları bile sevmeyi öğrendi-

ler.102 

� Đslâm, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük medeniyetini kurdu. Đslam 

medeniyeti; toplumuyla, ticaretiyle, sanatıyla, ekonomisiyle, mimarisiyle, 

musikisiyle insanlığa çok büyük hizmetler etti. 

� Đslâm’ın insanlığa öğrettiği en mühim hususlardan birisi de temizliktir.  

                                                 
101 Taberî, Târih, Beyrut, 1407, II, 465. 
102 Bu konuda Prof. Dr. Raşit Küçük Hocaefendi’nin Sevgi Medeniyeti (Đstanbul 2000) isimli kitabına bakılabilir. 
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Kur’ân’ın hemen ikinci vahyinde Hakk’ın azametine, nezâfet, taharet ve 

temizliğin lüzûmuna, pis ve kötü şeylerden uzaklaşıp putlara ibadet etmekten ka-

çınmaya temas edilmiştir.103 

Rasûlullah � suyun altın kadar kıymetli olduğu ve çok az bulunduğu top-

raklarda doğup büyümüştür. Buna rağmen o ve ashâbı, günde en az 5 kere abdest 

alıyorlardı. Allah Rasûlü �, sık sık banyo yapmayı tavsiye ediyor, en geç haftada 

bir defa banyo yapmanın Allah’ın kulları üzerindeki bir hakkı olduğunu ifade edi-

yordu.104 Yine o, ashâbına, Cuma namazına gelirken iş elbiselerini çıkarıp temiz 

elbiseler giymelerini tavsiye ediyordu.105 

� Đslâm, çöllerde yokluk ve imkânsızlık içinde yaşayan göçebe ve cahil bir 

milletten ilim ve irfan toplumu meydana getirdi. 

� Đslâm, insanları kötü ve zararlı alışkanlıklardan kurtardı. Rasûlullah �, Al-

lah’ın emriyle içkiyi yasaklayınca, müslümanlar bu emre itaat husûsunda 

en ufak bir tereddüt göstermediler. Đçki, çok kısa bir süre içinde Đslam top-

lumunun gündeminden çıkıp gitti. Benzer bir yasağı uygulamak isteyen 

Amerika, bu asrın başlarında içkiyi yasaklayarak sınır dışı etti. Đçkinin kö-

tülük ve zararlarını açıklamak için dergileri, gazeteleri, konferansları, fo-

toğraf sergilerini, sinemaları ve buna benzer asrın modern yayın vasıtaları-

nı seferber etti. Bu kampanyada propaganda masrafı olarak 60.000.000 do-

lar sarfetti. Yayınladığı neşriyat 10 milyar sayfayı geçti. 14 sene süren mü-

cadele müddetince 250.000.000 cüneyhten fazla para harcadı. Bu zaman 

zarfında 300 kişi idam edildi, 532.335 vatandaş hapse atıldı. 480.000.000 

lira para cezası tahsil edildi. Müsadere edilen arazinin tutarı 4.132.000.000 

liraya ulaştı. Fakat bütün bunlar Amerikalıların içkiye daha fazla düşkün-

lük göstermesine ve içki alışverişinin günden güne artmasına sebep oldu. 

Nihayet Amerika hükûmeti 1933 senesinde bu kanunu kaldırıp içkiyi ta-

mamen serbest bıraktı.106 

Amerikalı Profesör Julius Hirsch şöyle der: 

“Kur’ân ve Hz. Muhammed, içkiyi yasaklamış ve yüzyıllarca büyük insan 

kitlelerini içkinin zararlarından koruyabilmişlerdir. Bu netice 20. asırda münevver 

Amerika’da her çeşit propagandaya ve fennî yükselişe rağmen elde edilememiş-

tir.” 107 

                                                 
103 Müddessir, 3-5. 
104 Buhârî, Ezân, 77, Cuma, 2; Müslim, Cuma, 5-10; Nesâî, Cuma, 8. 
105 Ebû Dâvud, Salât, 212-213/1078; Muvatta’, Cuma, 17; Đbn-i Mâce, Đkametu’s-Salât, 83. 
106 Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, s. 100. 
107 Alpaslan Özyazıcı, Alkollü Đçkiler, Sigara ve Diğerleri, Ankara 1996, s. 14-16. 
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� Đslâm, faiz borcu altında ezilerek köleleşen insanların imdâdına yetişti. Bu 

haksız düzeni kaldırıp yerine merhamet, şefkat ve muhabbet esasına daya-

nan karz-ı hasen, yardımlaşma, infak, îsâr, diğergâmlık, fedâkârlık gibi fa-

ziletleri getirdi. Zaman geldi, insanlar zekât verecek fakir bulamaz oldular 

da zekât paralarıyla esir ve köleleri âzâd ettiler.108 

� Đslâm, asabiyet yüzünden çıkan sonu gelmez harpleri ve kan davalarını ni-

hayete erdirdi. Her yere hâkim olan terör havasını sükûnete kavuşturdu. 

Đnsanlar kâfileler hâlinde bile bir yerden bir yere gitmeye korkarken, Đslâm 

sayesinde bir kadın yalnız başına Arabistan’ın bir ucundan diğer ucuna ka-

dar yolculuk yapabiliyor ve Allah’tan başka kimseden korkmuyordu.109 

Đslâm, insanlığa bunun gibi daha pek çok güzellikler kazandırmıştır. Hep-

sini saymak hem uzun sürer hem de tam anlamıyla mümkün olmaz. 

Hâsılı, Đslâm’ın ortaya çıkışı, dünyanın görmüş olduğu hâdiselerin en bü-

yüğüdür. O, tarihin akışını değiştirmiştir. Bugünkü insanlık, sahip olduğu bütün 

iyilik ve güzellikleri ona borçludur. Medenî dünyada yaşayan hiçbir din ve hiçbir 

medeniyet az veya çok Đslâm’ın tesiri altında kalmadığını iddia edemez.110 

Robert Briffault  şöyle der: 

“Avrupanın ilerleme kaydettiği her sahada Đslâm medeniyetinin mutlaka 

büyük payı, hissedilir bir tesiri ve kesin bir rolü olmuştur.”111 

 

a. Gerileme ve Sebepleri 

Müslümanlar uzun süre zirvede kaldıktan sonra maddî olarak gerilemeye 

başlamıştır. Ancak, bugün müslümanların içinde bulunduğu hâl, insanları aldat-

mamalıdır. Bu durum Đslâm’ın bir zaafı değildir, müslümanların bir takım kusurla-

rı neticesinde ortaya çıkmıştır. Tarihe baktığımızda, müslümanlar dinlerine sıkı 

sarılıp gayreti ellerinden bırakmadıkları müddetçe çok büyük fetihler ve keşifler 

yapmış, her alanda ilerlemişlerdir. Onların kuvvetli olması hangi dinden olursa ol-

                                                 
108 Bkz. Buhârî, Zekât, 9; Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Beyrut 1980, s. 434. 
109 Buhârî, Zekât, 9; Menâkıb, 25; Đkrâh, 1, Menâkıbu’l-Ensâr, 29; Ahmed, IV, 257, 377-379; Đbn-i Hişâm, IV, 
246; Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, V, 62. Đslâm’ın insanlığa kazandırdığı değerleri açıkça görebilmek için, müslüman-
ların zayıflamasıyla insanlığın ve dünyanın neler kaybettiğine de bakılabilir. Kısaca, müslümanların gerileme-
siyle insanlık materyalizme saplanmış, koyu bir maddecilik içinde boğulmaya başlamıştır. Mânevî duygulardan, 
merhamet ve şefkatten uzaklaşmıştır. Đçine düştüğü menfaat yarışında âdeta zayıfların yaşama hakkı kalmamış-
tır. Müslümanların gerilemesiyle Avrupalıların sömürgeciliği artmış ve birçok millet hürriyetini kaybedip akla 
hayale gelmez işkencelere mâruz kalmıştır. Kur’ân-ı Kerîm bu durumu daha evvel şöyle haber vermişti: 

“E ğer siz onu (Allah’ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat ortaya çı-
kar.”  (Enfâl, 78) 
110 Bkz. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, s. 151-157. 
111 Robert Briffault, The Making of Humanity, p. 190. 
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sun bütün insanların faydasına olmuştur. Đslâm’dan uzaklaşıp nefislerinin peşine 

gittiklerinde ise gerilemeye başlamışlardır. 

Bu meselenin diğer bir boyutu da, Allah Teâlâ’nın, kullarını hem varlıkla 

hem de yoklukla imtihan etmesidir. Cenâb-ı Hak, insanları bazen üstün bazen de 

zayıf duruma getirmek sûretiyle her türlü şartlarda kendisine kulluk edip etmedik-

lerine bakmaktadır.112 Bu bakımdan, “Mâdem Đslâm hak bir dindir, o halde Al-

lah’ın onu her zaman kuvvetli ve üstün tutması gerekir” diye düşünmek insanı ya-

nıltır. Müslümanlar her zaman üstün ve kuvvetli olsalardı, Đslâm’a giren insanların 

samîmî olanı ile menfaat peşinde koşanı ayırt edilemezdi. Đşte Đslâm’ın zor zaman-

larında insanlık bu imtihanı verir, menfaati peşinde koşanlar da ondan uzaklaşıp 

başka kapılara yüz sürmeye giderler. Cenâb-ı Hak, Uhud harbinden pek çok şehid 

ve yaralıyla ayrılan müslümanlara şöyle hitap etmiştir: 

“E ğer siz (Uhud’da) bir acıya uğradıysanız, düşmanınız olan o kavim 
de (Bedir’de) benzer bir acıya uğramıştı. O günleri biz insanlar arasında 
döndürür dururuz  (zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz.) 

Tâ ki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Al-
lah zâlimleri sevmez. Bir de Allah, (bu vesileyle) iman edenleri günahlardan 

temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.” (Âl-i Đmrân, 140-141) 

Bunların hâricinde müslümanların gerilemesine şu sebeplerin de tesiri ol-

muştur: 

� Đdarenin ehliyetsiz ellere intikali, 

� Đdârî mekanizmada eğlence, diktatörlük, zorbalık gibi câhiliye temayülleri-

nin zuhûr etmesi, 

� Faydalı ve pratik ilimlere gereken ehemmiyetin verilmemesi, 

� Muhtelif sapıklık ve bid̒atlerin zuhûru, 

� Ahlâkî çöküntü, 

� Đlim ve harp sanatındaki duraklama. 

 

b. Tekrar Yükselmenin Yolları  

Müslümanlar bugün artık, Allah’ın lutfuyla tekrar yükselişe geçmiş du-

rumdadırlar. Bu süreci hızlandırmak için her müslümanın şunlara dikkat etmesi 

îcâb eder: 

                                                 
112 Bakara, 155; Âl-i Đmrân, 140-141; Enbiyâ, 35; Furkân, 20; Ankebût, 2-3; Muhammed, 31. 
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� Hakîkî imana sahip olup, onunla nefsin arzularını terbiye etmek ve güzel 

bir ahlâka sahip olmak, 

� Haramları terkederek Allah’ın emirlerine ve Rasûlü’nün sünnet-i seniyye-

sine sarılmak, 

Büyük Allah dostu Muhammed Es̒ad Efendi � şöyle buyurur: 

“Hadîs-i şeriflerde, haramları terketmenin, sevap kazandıracak amel-i 

sâlihleri işlemekten önce zikredilmesinde iki nükte vardır: 

1. «Def-i mefsedet celb-i maslahattan öncedir.» (Yani zararlı şeyleri 

uzaklaştırmak, faydalı şeyleri elde etmekten daha mühim ve daha öncedir. Şeriat 

yaşanmadan terfî-i derecât mümkün değildir.) 

2. Đbâdet ve taatların tamamını yerine getirmek insan gücünün üzerindedir. 

Yasaklardan sakınmak ise -az olmaları sebebiyle- her ferdin imkânı dâhilindedir 

ve bunun faydası daha şümullüdür. 

Hattâ diyebilirim ki, Đslâm âlemi için tasavvur edilen yükselme ve ilerle-

menin en mühim sebebi, günahları terketmektir. Fıtraten günahlardan uzak ve 

mâsiyeti terk etme sevabından mahrum olan meleklerin, tabiî makamlarından te-

rakkî edemiyor olmaları da bu ifâdemizin delilidir. Haramlardan sakınmanın 

mânevî terakkîye hizmet etmesi kadar maddî menfaat ve cismânî faydaları da 

gözden uzak tutulmamalıdır. Yasakların, insanların malına, canına, şeref ve şânına 

verdiği zararın telâfisi mümkün değildir. Bu, basiret sahiplerince bilinip kabul edi-

len bir hakîkattir.”113 

“Tekrâren arzediyorum ki; eğer Đslâm milletinin yükselmesi ve Muham-

med ümmetinin yücelmesi isteniyorsa bu husus ancak Allah Teâlâ’nın emir ve ya-

saklarına boyun eğip, Şanlı Rasûlü’nün Sünnet-i Seniyye’sine sımsıkı sarılmakla 

müyesser olacaktır. Tertemiz Đslâm şeriatını farklı iklimlerde hâkim kılan, münev-

ver tarikatı da akıl ve düşüncelerinin muhâfızı yapan bir topluluk, hacıların «Leb-

beyk» diyerek Kâ̒be’ye kavuştukları gibi hedeflerine ulaşırlar. Tertemiz duygula-

rıyla Beytü’l-Harâm’da en büyük saâdete erenler gibi sonsuz saâdete nâil olurlar. 

Böylece birleşme ve yardımlaşmayı emreden âyetlerden nasîblerini almış olurlar. 

«Devlet ittifaktan, devletsizlik ve anarşi de nifaktan doğar!» sözü de bunu tasdik 

etmektedir…” (M. Es̒ ad Efendi, Mektûbât, s. 176-178, no: 142) 

� Nefsin hevâ ve hevesleri ile dünyevî ihtiraslar karşısında sebat etmek, on-

lara meyletmemek, izzet-i nefs ve vakâr sahibi olmak, dünya malına gere-

ğinden fazla değer vermemek, 

                                                 
113 Muhammed Es̒ad Efendi, Mektûbât, Dersaâdet 1343, s. 37, no: 12. 
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� Âhiret hayatını düşünerek emsalsiz bir cesaret, şecaat ve çalışma azmine 

sahip olmak, 

� Bencillikten kurtulup Allah’a kulluğa ehemmiyet vermek, 

� Đlim ve araştırmada lider olmak, modern ilme yön vermek, 

� Ticârî ve mâlî istiklâle sahip olmak, 

� Đnsanları şuurlandırmak, 

� Fedâkârlık ve gayret… 

� Bunların en mühimi de, toplumdaki mühim vazîfeleri; iman, akide, amel, 

ahlâk, terbiye, ruh nezafeti, üstün yaşayış, kemal ve itidal bakımından 

mümtaz şahsiyetlere vermektir. Bu şahıslar, Allah’ın emirlerini hakkıyla 

yerine getirmeli ve memleketin meseleleriyle yakından ilgilenmelidirler. 

Her biri hem takvâ sahibi bir zâhit, hem Allah yolunda mücadele eden bir 

kahraman, hem âdil bir hâkim, hem salâhiyetli bir fakih, hem yetkili bir 

müçtehit, hem ileri görüşlü bir hükümdar ve hem de tecrübeli bir diplomat 

olmalıdır. Đdarecilerin yetişmiş kadroları olmalı, onlarla istişare edip yar-

dımlarına başvurmalı, onlarla istişare etmeden hiçbir iş yapmamalıdırlar. 

Allah dostlarından Fudayl bin Đyâz şöyle demiştir: 

“Bana, «Senin bir duan kabul edilecektir, her ne istersen onu dile!» diye 

bir haber gelse, ben bu dua hakkımı, hükümdarın âdil olması için sarf ederdim. Zi-

ra kendi iyiliğim için dua etsem, benim dirlik düzen içinde olmam münferid bir 

hâdisedir. Hâlbuki hükümdarların dirliği düzeni, bütün âlemin dirliği düzeni de-

mektir.” (Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, I, 120) 

Đdareciler ne kadar liyakatli ve becerikli de olsalar yine de müslümanlar 

onları murakabe altında tutmalı, dâimâ uyanık durmalıdır. Đdarecilerin zayıflığını 

veya ihanetini gördüklerinde yahut onlar devirlerini tamamlayıp vazifelerini bitir-

diklerinde derhal yerlerine daha güçlü, daha liyakatli ve daha ehil bir kadroyu iş 

başına getirmelidirler. Parlak mâzîlerindeki idarecilikleri ve unutulmaz başarıları 

buna mâni olmamalıdır. Bu durumda idareciler, milletin murakabe ve cezasından 

çekinerek dâimâ uyanık ve dikkatli bulunmalarını sağlar. 

� Hâkimler adâlet ve ilimle hükmederek müslümanların mallarını ve servet-

lerini koruyan birer bekçi olmalıdır. 

� Orduya ehemmiyet verilmeli ve askerler en güzel şekilde eğitilip kumanda 

edilmelidir.114 

                                                 
114 Bkz. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, s. 159-160. 
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� Yeniden terakkî edebilmek için gerekli olan en mühim hususlardan biri de 

insanların şuurlandırılmasıdır.  

Đnsanları tehlikeye atan ve onları münafıkların ganimeti, sahtekârların 

oyuncağı haline getiren en büyük felaket; toplumun şuurunu kaybetmesi ve hâdi-

seler karşısında nasıl davranacağını bilememesidir. Müslümanlar son derece fira-

setli davranmalı, dostlarını ve düşmanlarını iyi ayırt etmelidirler. Đkisine de aynı 

şekilde davranmak veya düşmana dost muâmelesi yapmak büyük bir felâkettir. 

Dostlarla sonu gelmez çekişme ve ihtilaflara düşerek düşmanları güldürmek ise 

ahmaklıktır. 

Şunu unutmamak gerekir ki, tâlim ve terbiyeyi yaygınlaştırıp cehaleti kal-

dırmak, uyanık ve şuurlu olmak mânâsına gelmez. Onun için ayrıca gayret etmek 

lâzımdır. Şuursuz bir millet varlığını koruyamaz ve işlerini yoluna koyamaz. Şu-

urdan yoksun insanlar tıpkı çölde rüzgârın oyuncağı haline gelen ve nerede dura-

cağı belli olmayan bir tüy gibi her türlü propagandanın, bozgunculuk ve eğlence-

nin yemi hâline gelirler.115 

Đnsanoğlu başıboş bırakıldığında hemen bozulmaya yüz tutar. Dolayısıyla 

insanları istikâmet ve gayret üzere tutmak için devamlı ve düzenli bir mânevî eği-

time ağırlık vermek gerekmektedir. 

                                                 
115 Bkz. Nedvî, a.g.e., s. 334-335. 
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ĐKĐNCĐ KISIM 

ĐSLÂM AKÂ ĐDĐ 

Akâid , “Đslâm dininin temel kâideleri, iman edilmesi zaruri hükümleri” 

mânâsına gelir. Đman ise “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan 

hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak”tır. Bu inanca sahip bu-

lunan kimseye mü’min , inancının icaplarını tam bir teslimiyetle yerine getiren ki-

şiye de müslim denir. 

Đlâhî dinlerin akîde esasları, ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber 

Hz. Muhammed’e kadar değişikli ğe uğramamıştır. Değişen sadece şeriatlardır, 

amelî hükümlerdir. 

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Muhammed’e gönderilen vahyin önceki peygam-

berlere gelen vahiylere benzediği, ona indirilen kitabın önceki kitapları tasdik et-

tiği, Đslâm akâidinin esâsını teşkil eden ulûhiyyet, nübüvvet ve âhiretin önceki 

dinlerde de olduğu ifade edilir.1 Vahiy ve nübüvvetin bulunduğu yerde meleklerin 

ve kitapların da bulunacağı şüphesizdir.2 

Ancak zaman içinde sapmalar olmuş, insanların müdahalesiyle ilâhî dinle-

rin akîdelerinde bazı tahrifler meydana gelmiştir. Cenâb-ı Hak da zaman zaman 

peygamberler göndermek sûretiyle akâidde meydana gelen sapmaları ve unutulan 

esasları tekrar hatırlatmıştır. En son, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mus-

tafa’yı Đslâm ile gönderip doğru inancı en mükemmel şekliyle yerleştirmiş ve bu 

dini kendi muhafazası altına almıştır. Cenâb-ı Hak şu vaadde bulunur: 

“Hiç şüphe yok ki o zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik ve onu koruyacak 

olan da elbette yine biziz.” (Hicr, 9) 

Đnanç esasları, beşerî görüşlere ve şahsî anlayışlara değil; vahye dayanır. 

Đslâm akâidini oluşturan esaslar Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde hiçbir yoruma 

mahal bırakmayacak şekilde açıkça îzâh edilmiştir. Kur’ân’da Allah’a, peygam-

berlerine, kitaplara, meleklere, âhirete, kaza ve kadere iman konusuna temas eden 

ve yer yer ayrıntılı bilgiler veren birçok âyet vardır. Hadis kitaplarının birçok bö-

lümünde de iman esasları ile ilgili bilgiler mevcuttur. Rasûlullah � bir hadisinde 

iman esaslarını şöyle saymıştır: 

                                                 
1 Bakara, 97; Nisâ, 163; Nahl, 36; Fâtır, 24. 
2 Nahl, 2; Al-i Đmrân, 3-4; Đsrâ, 55; Hadîd, 25. 
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“ Đman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret günü-

ne, hayrı ve şerriyle birlikte kadere îmân etmektir.” (Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 1, 5; 

Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Ahmed, I, 97) 

Akâid esasları zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göster-

mez. Bütün peygamberlerin ortak mesajı olan bu îtikâdî esaslar, hem cihanşümûl, 

hem de çağlar üstüdür. Đlk insandan kıyamete kadar tüm nesiller için her zaman ve 

her coğrafyada geçerlidir. Bu esaslar aynı zamanda bir bütün olup bölünme kabul 

etmez, yani akîde esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konu-

su değildir.  (Bakara, 85) 

 

1. Allah Đnancı 

Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insana düşen ilk vazîfe, 

yaratıcısı olan Allah Teâlâ’yı tanımak, O’na iman ve kulluk etmektir. Cenâb-ı Hak 

şöyle buyurur: 

“O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. O hâlde 
sadece O’na kulluk et ve O’na kullukta sabır ve sebât göster. Hiç O’nun 
adıyla anılan (O’na denk ve benzer) birini biliyor musun?!”  (Meryem, 65) 

Uzak ve meçhul yerlerde yaşayan ve Đslâm’dan haberi olmayan insanlar, 

namaz, oruç, zekât gibi ibadetler ve diğer şer’î hükümlerle mükellef olmadıkları 

halde, Allah’a îmân etmekle mükelleftirler. Çünkü Allah Teâlâ’ya îmân, insan fıt-

ratının bir îcâbıdır. Zira her insan, kâinattaki şu muazzam ve mükemmel varlıklara 

bakarak, onların büyük bir Yaratıcısı olduğuna aklen hükmedebilir. Her akl-ı 

selîm buna şehadet eder. 

Müslümanların âlimi, câhili, genci, ihtiyarı Allah Teâlâ’ya şöyle inanır: 

� Allah Teâlâ vardır; 

� Birdir; 

� Varlığının evveli ve âhiri yoktur; 

� Ne O yaratılmışlardan birisine benzer, ne de yaratılmışlar O’na benzer; 

� Varlığı, başka bir varlığa dayanmaz, kendi zâtı ile vardır. Varlığı zâtının 

iktizâsıdır. Doğmaktan, doğurmaktan, baba veya oğul olmaktan, zaman 

ve mekânda bulunmaktan münezzeh ve müteâldir. 

� Hiç bir vâsıtaya muhtaç olmaksızın her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeyi 

görür. 
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� Mutlak hayat sahibidir, mutlak kudret sahibidir, mutlak irade sahibidir. 

Diler, dilediğini yapar. 

� Kelam sıfatı ile de muttasıftır, sese ve harfe muhtaç olmaksızın söyler. 

Peygamberleri vasıtası ile insanlara kitaplar göndermiştir. 

Bu sıfatların zıtları, Allah Teâlâ hakkında düşünülemez. 

� Allah Teâlâ, kâinatın şeriksiz ve nazirsiz yaratıcısıdır; yaratan, yaşatan, 

öldüren, sonra yeniden diriltecek olan, sâlih kulları için nimetler, kötü-

ler için de azap hazırlayan O’dur. 

� Biz Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı varlıklara bakarak O’nun kudret ve azame-

tini, yüksek sıfatlarını düşünür, zât ve mâhiyetinden bahsetmeyiz. 

Allah’a böyle inanan kimse, hiç kimsenin görmediği bir yerde bile olsa ah-

laksızlık yapamaz. Çünkü Allah’ın onu gördüğünü, duyduğunu, amellerinin karşı-

lığını iyi veya kötü mutlaka vereceğini bilir ve ona göre hareket eder. 

 

a. Allah’ın Sıfatları 

Allah Teâlâ’yı insanlara tanıtan, zihinlerin O’nu anlamasını kolaylaştıran 

pek çok isim ve sıfat mevcuttur. Bunların 99 tanesi meşhur olmakla birlikte sayı 

bununla sınırlı değildir. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: 

“...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hep O’nu 
tenzih ederler. O, gâliptir, hikmet sahibidir.”  (Haşr, 24) 

Đslâm dininin telkin ettiği Yüce Yaratıcı’nın öz adı, Allah ’tır. Bunun dı-

şında O’nu hatırlatmak için seçilen kelimeler hem Zât-ı Đlâhiyye’yi niteleyen kav-

ramlara uygun düşmeli, hem de tâzim ve hürmet unsurlarını taşımalıdır. Bu şartla-

rın gerçekleşebilmesi için isimlerin naslardan seçilmesi, naslarda yer almayan ke-

limelerin O’na nisbet edilmemesi gerekir. 

Esmâ-i Hüsnâ/en güzel isimlerin tavsifine göre Allah Teâlâ, varlığının baş-

langıcı olmadığı gibi (Evvel) sonu da olmayandır (Âhir, Bâkî, Vâris ). Varlığını 

ve birliğini gösteren birçok delilin bulunması açısından aşikâr (Zâhir ), zâtının gö-

rülmesi ve mâhiyetinin bilinmesi açısından gizlidir (Bâtın). Bölünüp parçalara ay-

rılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tektir (Vâhid). Allah, arzu ve 

ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği yüceler yücesi bir müstağnî (Samed); her 

eksiklikten münezzeh (Kuddûs); azamet sahibi (Celîl); izzet, şeref ve hükümran-

lık bakımından en yüce, aşkın (Alî, Müteâlî ); zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti anla-

şılamayacak kadar uludur (Azîm, Kebîr). Yine O, azamet ve yüceliğini izhar eden 
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(Mütekebbir ); şanlı, şerefli (Mâcid, Mecîd); azamet ve kerem sahibi olandır 

(Zü’l-celâli ve’l-ikrâm ). 

Ebedî hayatla diri (Hayy); mağlûb olmayan yegâne gâlip (Azîz, Kahhâr); 
her şeye gücü yeten, kudretli (Kâdir, Muktedir, Kavî, Metîn ); iradesini her du-

rumda yürüten veya yaratılmışların halini iyileştiren (Cebbâr); hakkıyla bilen 

(Alîm ); her şeyin iç yüzünden haberdar olan (Habîr ); her şeyi gözlemiş olarak bi-

len (Şehîd); her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen (Muhsî); işiten (Semî‘); 
gören (Basîr); bütün emirleri ve işleri hikmetli, yerli yerinde ve sağlam olan 

(Hakîm); bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici (Reşîd); dilediğini 

dilediği zaman bulan bir müstağnî (Vâcid); iyilik eden, vaadini yerine getiren 

(Berr ); fazilet türlerinin hepsine sahip (Kerîm); övülmeye lâyık (Hamîd); bağış-

layan, merhamet eden (Rahmân, Rahîm); şefkatli (Raûf); ilmi ve merhameti her 

şeyi kuşatan (Vâsi‘); esenlik ve selâmet veren (Selâm); nurlandıran, nur kayna-

ğıdır (Nûr ). 

Takdirine uygun bir şekilde yaratan (Hâlık ), modeli olmaksızın canlıları 

yaratan (Bâri’ ), şekil ve özellik veren (Musavvir ), eşi ve örneği olmayan ve sa-

natkârane yaratan (Bedî‘), ilkin yaratan (Mübdi’ ), tekrar yaratan (Muîd ), ölüm-

den sonra dirilten (Bâis), can veren (Muhyî ), öldüren (Mümît ), öne alan (Mu-
kaddim), geriye bırakan (Muahhir ), toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesap 

görmek için mahlûkatı bir araya getirendir (Câmi‘ ). 

Mülkün sahibi (Mâlikü’l-mülk ), görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi 

(Melik ), her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden (Kayyûm), 

kâinata hâkim olup onu yöneten (Vâlî), kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten 

(Müheymin), koruyup gözeten ve dengede tutan (Hafîz), bedenlerin ve ruhların 

gıdasını yaratıp veren (Rezzâk, Mukît; ikinci isim “Bilip gücü yeten ve koruyan” 

anlamına da gelir), rızkı genişleten veya ruhları bedenlerine yayan (Bâsit), rızkı 

tutan, daraltan veya canlıların rûhunu alan (Kâbıd), zengin kılan, tatmin eden 

(Muğnî), dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen veya kötü şeylere 

engel olan (Mâni‘ ), zarar veren (Dârr ), fayda verendir (Nâfi‘ ). 

Mutlak adâlet sahibi, aşırılığa meyletmeyen (Adl ), adâletle hükmeden 

(Muksıt ), son hükmü veren (Hakem), yücelten, izzet ve şeref veren (Râfi‘, 
Muiz ), alçaltan, zillet veren (Hâfıd, Müzill ), gözetleyip kontrol eden (Rakîb), 

suçluları cezalandıran (Müntakım ), iyilik kapılarını açan veya hakemlik yapan 

(Fettâh), hiçbir sorumluluğu kalmayacak şekilde günahları silip yok eden 

(Afüvv ), bütün günahları bağışlayan (Ğafûr ), dâimâ affeden, tekrarlanan günahla-

rı bağışlayan (Ğaffâr ), kullarını tevbe etmeye muvaffak kılan ve tevbelerini kabul 

eden (Tevvâb), merhamet ve lütuf sahibi, yaratılmışların ihtiyacını en ince nokta-

sına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan (Latîf ), yol gösteren, murada erdiren 
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(Hâdî), acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen (Halîm), dileklere karşılık veren 

(Mücîb), kullarına yeten veya onları hesaba çeken (Hasîb), karşılık beklemeden 

bol bol veren (Vehhâb), güven veren, vaadine güvenilen (Mü’min ), az iyiliğe çok 

mükâfat veren (Şekûr), çok sabırlı (Sabûr), güvenilip dayanılan (Vekîl), yardım-

cı ve dost (Velî), çok seven ve çok sevilendir (Vedûd).3 

Cenâb-ı Hakk’ın bu güzel isimleri incelendiğinde görülecektir ki sadece 

iki üç tanesi gazab-ı ilâhîye işaret etmekte, diğerleri ise doğrudan doğruya ilâhî 

rahmeti, muhabbeti, mağfireti, lütufkârlığı, az iyiliğe pek çok mükâfatı müjdele-

mektedir. 

Allah inancını belirleyen ve “selbî” terimiyle de anılan bazı sıfatlar daha 

vardır ki bunlar acz, eksiklik ve yaratılmışlık gibi ulûhiyete nisbet edilmesi müm-

kün olmayan kavramlardır. Bu tür kavramların Zât-ı Đlâhiyye’den uzaklaştırılması 

(tenzîh, selb) sûretiyle O vasıflandırılmış olur. Buna göre tenzîhî sıfatlar Allah’ın 

ne olmadığını anlatan sıfatlardır. 

Bunlardan Vücûd “yokluğu düşünülmemek”, Kıdem “varlığının başlangı-

cı olmamak”, Bekâ “varlığının sonu olmamak”, Muhâlefetün li’l-havâdis “yara-

tılmışlara benzememek”, Kıyâm bi-nefsihî “varlığı için başkasına muhtaç olma-

mak”, Vahdâniyyet “şerîki, ortağı bulunmamak” mânâlarına gelir. 

“Haberî sıfatlar” diye de bilinen ve naslarla sabit olmakla birlikte zâhirî 

mânâlarıyla müteâl olan Allah’a nisbet edilmeleri mümkün olmayan bazı kavram-

lar vardır. Bu türden olmak üzere Kur’ân-ı Kerîm’de yüz (vech), göz (ayn, aʻyün), 

el (yed); hadislerde parmak (ısba‘), ayak (kadem) gibi uzuvlar, ayrıca bazı âyet ve 

hadislerde Arş’ın üzerinde oturmak (istivâ), yukarıdan aşağıya inmek (nüzul), 

gelmek (mecî’) gibi beşerî fiiller Allah’a nisbet edilmiştir. 

Semavî dinlerin, bilhassa Đslâm’ın, tevhid akidesini ısrarla telkin ettikleri 

şüphesizdir. O hâlde, Müteşâbih (birkaç anlama gelebilen) terimiyle de ifade edi-

len bu tür beyanlar, acaba bir yandan mü’minin samimiyetini ölçen, diğer yandan 

da onu kayıtsız şartsız teslim olma yolunda terbiye eden ilâhî imtihan ve îkâz vası-

taları mıdır? Kur’ân’da bu meseleyi konu edinen âyette doğrusu bu ihtimallerin 

ikisine de açık işaretler vardır.4 

Đslâm âlimleri Zât-ı Đlâhiye’ye hiçbir zaman beşerî sıfatlar nisbet et-

memişlerdir. Yine onlar zât ve sıfatlarıyla birlikte ulûhiyetin, mâhiyet ve keyfiyeti 

bilinmeyecek müteâl/aşkın bir âlem olduğundan şüphe etmemişlerdir. Naslar için-

de bu tür sıfatları teşkil eden bütün kelime veya kelime grupları mecâzî mânâlara 

sahiptirler. Bu tür kavramlar Allah’a nisbet edildiğinde beşerî mânâdan uzaklaşır 

                                                 
3 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DĐA, II, 484-485. 
4 Âl-i Đmrân, 7. 
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ve O’nun için yön ve mekânın bahis mevzuu olamayacağı hakikatine işaret eder-

ler.5 

Đsim veya sıfat olarak Allah’a nisbet edilen bütün kavramlar tek bir zâtı 

tavsif ettiğinden tevhidi zedeleyici bir çokluğa sebep teşkil etmezler. Ayrıca bu 

isim ve sıfatlardan bir kısmının insanlara da verilmesi, onlarla Yüce Yaratıcı ara-

sında benzerlik meydana getirmez. Çünkü bu kavramların her iki nisbette ifade et-

tiği mânâ ve taşıdığı mâhiyet birbirinden farklıdır. Ayrıca Mâtürîdî’nin de güzel 

bir tahlil ile ifade ettiği gibi insanlar, müteâl varlık hakkında, tecrübe alanının ke-

lime ve kavramları dışında kullanılabilecek bir idrak ve tanıma vasıtasına sahip 

değildirler. Şu halde O’nu nitelendirmek maksadıyla kullanılan kelimeler gerçekte 

O’nun isimleri olmayıp anlayışımıza yaklaştırıcı ifadelerden ibarettir. Bu ibareler-

den bazen ulûhiyete yakışmayacak mânâlar zihne gelebileceğinden, Allah’ı isim-

lendirirken “Hiçbir şey O’nun benzeri değildir” 6 âyet-i kerimesi bir an bile ha-

tırdan çıkarılmamıştır.7 

 

2. Melekler 

Mahlûkât içerisinde insanın görebildiği varlıklar olduğu gibi göremediği 

varlıklar da mevcuttur. Günlük hayatımızda tesirini gördüğümüz hâlde kendisini 

göremediğimiz varlıkları bilmeyen yoktur. Elektrik bunlardan biridir. Đşte ilâhî ki-

tapların ve peygamberlerin haber verdiği melekler ve cinler de insanlar tarafın gö-

rülemeyen varlıklardır. Ancak Cenâb-ı Hak onları istediği kimselere gösterebilir.8
 

Melekler, iman esasları içinde Allah’a imandan sonra ikincisi sırada yer 

alır.9 Melekler, Allah tarafından insandan önce yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri 

olmayan, Allah’a itaatten ayrılmayan latif ve nûrânî varlıklardır. Allah’ın hitâbına 

muhatap olup O’nunla konuşurlar. Allah’a hiç isyan etmez, ne emrederse aynen 

yerine getirirler. Yeme, içme, uyuma, yorulma, bıkma gibi insânî hallerden uzak-

tırlar. Hayvânî arzuları ve nefsânî istekleri yoktur. Şehvet hissine sahip değillerdir, 

hata ve günah işlemezler. Son derece güçlü, kuvvetli olup süratli hareket edebil-

mektedirler. Allah’ın emir ve izniyle muhtelif şekillere girebilirler. Gaybı ve bil-

gisi sadece Allah’a ait olan konuları bilemezler. Onlar Allah’ın tâlim ettiği husus-

ları, öğrettiği kadarıyla bilebilirler.10 

                                                 
5 Bkz. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DĐA, II, 489-490. 
6 Şûrâ, 11. 
7 Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., DĐA, II, 483. 
8 Hûd, 77-82; Hicr, 59-69; Meryem, 17-21; Necm, 67, 13-17; Tekvîr, 23. 
9 Bakara, 177, 285; Nisâ, 136. 
10 Bkz. Bakara, 30-34; A‘râf, 11, 27; Hûd, 69-70; Hicr, 28, 51-52; Đsrâ, 61, 92; Kehf, 50; Tâhâ, 116; Sâd, 71, 73; 
Necm, 5; Tahrîm, 6; Tekvîr, 20. 
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Güzel kokulardan, güzel sözlerden, Kur’ân dinlemekten, ilimle uğraşılan 

yerlerde bulunmaktan hoşlanırlar.  

Meleklerin pek çok vazifesi vardır. Âyet ve hadislerde bize bildirilenlerin 

bir kısmı şöyledir: 

Allah’tan gelen vahyi peygamberlere indirmek, peygamberleri ve 

mü’minleri desteklemek, hakkı ve hayrı ilham etmek sûretiyle insanların rûhâni-

yetini artırmak, mü’minlere dua ve istiğfarda bulunmak, onlara şefaat etmek, ilâhî 

cezaları infaz etmek, cehennem işleri ve ehliyle ilgilenmek, cennet işleri ve ehliyle 

ilgilenmek, Arş’ı taşımak, insanların söz ve amellerini kaydetmek, kabirde hesâba 

çekmek, eceli gelenlerin ruhlarını kabzetmek, tabiat hâdiselerini Allah’ın iradesi-

ne uygun olarak idare etmek, Allah’a ibadet ve O’nu tesbih etmek, zikir meclisle-

rinde hazır bulunmak, ilim ehlini tebrik edip onlara karşı tevazu göstermek, 

Kur’ân okunurken semâdan inerek onu dinlemek, namaz kılanlarla beraber 

“âmin” demek, Allah’ın sevdiği ve sevmediği kimseleri semâ ehline ilan etmek, 

temiz kimseler ölürken onları selamlamak ve müjdelemek, kâfir ve fasıkların ise 

yüzlerine ve arkalarına vurmak… 

Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Çıplaklıktan sakınınız! Yanınızda, sizden hiç ayrılmayan (melekler) var-

dır. Bunlar, sadece ihtiyaç giderirken ve kişi eşine yaklaştığı anda ayrılırlar. On-

lardan hayâ ediniz ve onlara iyi davranınız!” (Tirmizî, Edeb, 42/2800) 

“Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mut-

laka melek de ona, «Aynı şeyler sana da verilsin» diye dua eder.” (Müslim, Zikir, 86; Ebû 

Dâvûd, Vitir, 29) 

Meleklerin bir kısmı sadece Allah Teâlâ’yı tesbih ve O’na hamd etmekle 

meşgul olur, bir kısmı da Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e okunan salevât-ı şerifeyi ona 

ulaştırmakla vazifelidir. Bazıları Cuma günleri cuma namazına gelenleri tesbit 

eder ve içeri girip hutbeyi dinler. Ayrıca “Mukarrabûn”  denilen ve Allah 

Teâlâ’ya yakın bulunan son derece şerefli melekler vardır. 

Bir de dört büyük melek vardır. Onların vazifeleri de şöyledir: 

1. Cebrâîl �: Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapar. 

2. Mîkâîl �: Tabiat hâdiselerini idare eder. 

3. Đsrâfîl �: Cenâb-ı Hak emrettiği zaman “Sur”a üfürür. Birinci üfürüşte 

kıyamet kopar, ikinci üfürüşte ise bütün ölüler, dünyada yaptıklarının hesabını Al-

lah’a vermek üzere yeniden diriltilir. 
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4. Ölüm Meleği (Azrâîl �): Canlıların ruhunu alır.11 

Mâlum olduğu üzere Cenâb-ı Hakk’ın her şeye gücü yeter. Herhangi bir 

şeyi yaratırken veya yok ederken meleklerin vasıta olmasına ihtiyacı yoktur. Zira 

melekleri yaratan ve onlara o gücü veren de Allah’tır. O halde meleklere bu vazi-

felerin verilmesindeki hikmet nedir? 

Đnsan madde ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Buna karşılık Cenâb-ı 

Hak rûhun da ötesinde ve üstünde müteâl/aşkın bir varlıktır, gözle görülemez ve 

her türlü maddî algılamanın ötesindedir. Allah Teâlâ, zâtının takdir buyurduğu bir 

hikmetle “melek” adı verilen bir varlık yaratarak, gerek insanla iletişim kurarken 

gerekse kâinatın tedvirinde onları vazifelendirmiştir. 

Diğer taraftan, Yaratıcı’nın varlığını gösteren en açık delil, kâinattaki ni-

zam, intizam ve âhenktir. Bu da illiyet (sebeb-müsebbeb) kanunundan başka bir 

şey değildir. Birbirine sebep bağıyla bağlanmamış münferit âlet ve cihazlara ba-

kan birinin, bütün bunların tek bir mûcit tarafından îcâd edildiğini tasdik etmesi 

mümkün olmaz. Eşyanın sebep sonuç ilişkisiyle âhenkli bir şekilde birbirine bağ-

lanması, onlar üzerinde bir tasarruf sahibinin varlığını daha çabuk ortaya koyar. 

Eğer Cenâb-ı Hak, insanı ve diğer varlıkları, hiçbir sebebe muhtaç olmayacak şe-

kilde yaratsaydı -ki buna kâdirdir- insan, nizâm ve âhengin anlamını idrak ede-

mezdi. Böylece Allah’ın varlığını gösteren en açık delillerden biri kaybolup gi-

derdi. 

Hâlbuki insanlar, sebep ve vasıtaların yürürlükte olduğu bir sisteme alış-

mıştır. Öyle ki, belli ön şartlar ve vasıtalar olmadan herhangi bir hâdisenin mey-

dana geleceğine ihtimal vermeyecek hâle gelmiştir. Bunun için Cenâb-ı Hak, 

gaybden haber vermeyi, sebepler sistemine uygun olarak yapmıştır. Böylece in-

san, alıştığı, düşünce ve muhayyilesinin ülfet peydâ ettiği şekilde vâkıaları tasav-

vur edebilmiştir. Cenâb-ı Hak, insanın dünyadaki bütün tasarruflarını ve amelleri-

ni murâkabe ettiğini haber vermiş, kurduğu murâkabe sisteminin insanın sağ ve 

sol taraflarında duran, bütün hareketlerini müşâhade edip yazan iki melek vasıta-

sıyla gerçekleştiğini beyan etmiştir. Yine Kıyâmet günü iyilikleri kötülüklerinden 

fazla olanların kurtulacağını haber vermiş, bu hakikati amellerin tartıldığı bir tera-

zi ile îzâh etmiştir. Cehennemden haber vermiş, onun işlerini idare eden ve orada 

kâfirlere işkence eden zebânîler bulunduğunu açıklamıştır. Demek ki Cenâb-ı 

Hak, kendi kudret ve hâkimiyetini kullarına, onların muhayyile ve düşüncelerinin 

alışık olduğu şekilde göstermek istemiştir.12 

                                                 
11 Tafsilat için bkz. Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Đslâm Akaidi ve Kelam’a Giriş, s. 172-185; M. Sait Özervarlı, 
“Melek” mad., DĐA, XXIX, 40-42; Đslâm’a Giriş -Gençliğin Đslâm Bilgisi-, s. 257-261. 
12 Prof. Dr. M. Said Ramazan el-Bûtî, Đslâm Akâidi, s. 293-295. 
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Böylece Allah Teâlâ insanlara, her şeyi usûlüne göre münasip bir vâsıta ve 

âletle yapmanın lüzûmunu da gösterir. Bütün canlıların rızkını veren O’dur, lâkin 

hepsinin rızkını bir sebep ve vâsıtaya istinâden verir. Böylece kendisinden bir is-

teği olanların sebepleri ve vâsıtaları göz önünde tutarak ve gerekli tedbirleri alarak 

dua ve tevekkül etmeleri gerektiğini anlatır. 

Meleklerin yaratılmasındaki hikmetlerden biri de şer kuvvetler karşısında 

insanları desteklemek, onları mânen ve rûhen güçlendirmek, yalnızlıktan kurtar-

maktır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Her bir insanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Al-
lah’ın emriyle onu korurlar…”  (Ra‘d, 11) 

Meleklerin bir kısmı dâimâ Allah’ı tesbih, tenzih, takdis edip ona hamd 

ederler. Böylece sâlih bir kul olma hususunda insanlara örnek olurlar. Bir kısmı da 

mü’minlerin affedilmesi ve derecelerinin yükselmesi için Allah’a dua ederler. Bu 

sûretle de diğergâmlık ve emre itaat etmenin güzel bir nümûnesini teşkil ederler.13 

 

a. Cinler Âlemi 

“Cin” kelimesi lügatte “örtmek, örtünmek, gizli kalmak” mânâlarına gelen 

cenn kökünden türemiştir. Cinlere bu isim, maddeleri örtülü ve gizli olduğu, in-

sanlar tarafından görülemedikleri için verilmiştir. Istılahta ise “Duyularla idrak 

edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere tâbî olmak-

la mükellef tutulan ve mü’min ile kâfir gruplarından oluşan varlık türü” anlamına 

gelir. 

Kur’ân, daha önceki milletlerde mevcut olan cin inancını tashih etmiş ve 

doğru sınırlarını çizmiştir. Đslâm öncesinde Araplar cinleri, melek ve şeytanları da 

içine alan ve yarı ilâhî husûsiyetlere sahip varlıklar olarak kabul etmekte, kötülük-

lerinden emin olmak için onlara kurban kesip tapınmaktaydılar. Diğer milletlerde 

de benzer yanlış itikatlar mevcuttu. Kur’ân bu düşünceyi reddederek onların da 

insanlar gibi şuur, idrak ve irade sahibi olduklarını, Allah’a karşı mesul olup O’na 

kulluk etmek için yaratıldıklarını haber verdi. Cinlere de peygamber gönderilmiş, 

bir kısmı iman etmiş, bir kısmı kâfir olarak kalmıştır. Yani cinlerin de mü’mini, 

kâfiri, iyisi ve kötüsü vardır.14 

Cenâb-ı Hak, Hz. Muhammed �’i bütün cinlere ve insanlara peygamber 

olarak göndermiştir. (Dârimî, Mukaddime, 8/47; Hâkim, II, 381/3335) 

                                                 
13 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 66-67. 
14 En’âm, 130; Kehf, 50; Fussilet, 25; Ahkâf, 18; Zâriyât, 56; Rahman, 39; Cin, 2-13. 
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Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Cinlerin ve insanların âsîleri hâriç, yer ile gök arasında var olan her şey 

benim Allah’ın Rasûlü olduğumu bilir.”  (Ahmed, III, 310) 

Cinler bazı alanlarda insanlara nisbetle daha üstün bir güce sahiptirler. 

Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri kat edebilir, insanlar tarafından görülmedikle-

ri hâlde onlar insanları görür, insanların bilmediği bazı hususları bilirler; fakat 

gaybı onlar da bilemezler. Gökteki meleklerin konuşmalarından gizlice haber al-

mak isterlerse de buna imkân verilmez. Evlenip çoğalırlar. Bazı cinler Hz. Süley-

man’ın emrine girerek ordusunda hizmet görmüş, mâbed, resim, büyük çanak, ka-

zan gibi şeylerin yapımında çalışmışlardır.15  

Hadislerde de cinlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Her insanın yanında 

bir cin bulunduğu, mü’minlere vesvese vermeye çalıştıkları, ancak Kur’ân okunan 

yerde tesirlerini kaybettikleri ifade edilir. Kulak hırsızlığı yapmak sûretiyle gökten 

haber almaya çalışarak öğrendikleri bir doğruya doksan dokuz yalan katarak si-

hirbaz veya kâhinlere ulaştıranlar da vardır. Bunlar, Kur’ân-ı Kerîm’de “cin şey-

tanları” 16
 olarak bahsedilen kötü cinlerdir. Rasûlullah � Efendimiz cinlerle ko-

nuşmuş, hatta rivayete göre namazını bozmaya çalışan bir cini yakalamış ve onu 

ashabına göstermek için bir yere bağlamak istemişse de daha sonra bundan vazge-

çip serbest bırakmıştır. Yine Rasûl-i Ekrem � geceleyin bir grup cinle buluşup 

onlara Kur’ân okumuş, sabah olunca da durumu ashabına anlatıp yaktıkları ateşin 

kalıntılarını göstermiştir.17 

Cinler mutlak gaybı bilmemekle birlikte uzun süre yaşadıkları ve çok seri 

hareket ettikleri için insanların bilemediği bazı hususlara vâkıf olmaları mümkün-

dür. Âyet-i kerimelerin yorumlarından anlaşıldığına göre cinler insanlar gibi do-

ğan, yiyip içen, evlenip çoğalan, ölen ve hatta insanlarla ilişki kurabilen varlıklar-

dır. Kendilerine has bir tarzda beslenirler. Kaynaklar cinlerin insan şeklini alabil-

dikleri gibi hayvanlardan yılan, kedi, köpek ve inek şekline de girebildiklerini, 

dünyanın çeşitli bölgelerinde bilhassa dağlık yerlerde, harabelerde, denizlerde, 

çöllerde, çöplüklerde ve mezarlıklarda yaşadıklarını kaydeder.18 

 

b. Đnsanın Baş Düşmanı: Şeytan 

                                                 
15 A‘râf, 27; Neml, 38-39; Sebe, 12-13; Sâd, 35-39. 
16 En’âm, 112. 
17 Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 132; Salât, 75; Ezan, 105; Tefsir, 72/1-2; Tevhîd, 7; Müslim, Zühd, 60; Salât, 149, 
150, 260; Zikr, 67; Mesâcid, 39; Tirmizî, Tefsir, 47; Ahmed, VI, 153, 168. 
18 Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Cin” mad., DĐA, VIII, 8-10; Yrd. Doç. Dr. Emin Işık, “Cin Sûresi” mad., DĐA, 
VIII, 10-11. 
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Kur’ân’da ilk şeytandan Đblis diye bahsedilir. Đblis, hased, kibir ve hırs yü-

zünden azmış ve isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir.19 Onun, cinlerden ve 

insanlardan yardımcıları vardır. Bir zamanlar kendisine melekler arasında yer ve-

rilen bu ilk ve en büyük şeytan, sonradan kibre kapılarak Allah’a isyân etmiş ve 

ilâhî rahmetten kovulmuştur. Cenâb-ı Hak şöyle haber verir: 

“Meleklere: «Âdem’e secde edin» demiştik, hemen secde ettiler, ancak 
Đblis diretti, kibirlendi ve kâfirlerden oldu.”  (Bakara, 34) 

“ (Allah Teâlâ) «Sana emrettiğim hâlde, secde etmene mânî olan şey 
nedir?» buyurdu. (Đblis) «Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise 

çamurdan!» dedi.” (A‘râf, 12) 

Yine: “«Ben, hiç çamurdan yarattığın bir ki şiye secde mi ederim! Şu 

benden üstün kıldığın şeye de bir bak! Yemin ederim ki, eğer beni kıyamete 
kadar yaşatırsan, pek azı müstesnâ, onun neslini kendime bağlayıp kuman-
dam altına alacağım!» dedi. 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: «Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin 
ki hepinizin cezası, yaptıklarınızın tam karşılığı olarak cehennemdir.»” (Đsrâ, 61-

63) 

Görüldüğü gibi, Cenâb-ı Hak isyanı sebebiyle şeytanı hemen huzûrundan 

kovmamış, ona önce konuşma fırsatı vermiş, hatasını anlayıp tevbe etme imkânı 

tanımıştır. Fakat o, inat ve küfründe ısrar edince, ilâhî rahmetten kovulmuş ve bu-

lunduğu makamdan indirilmiştir. 

Cenâb-ı Hak, çok iddialı konuşan Đblis’e, imtihan âleminde olması hase-

biyle istediği mühleti vermiş,20 ancak onun, iman edip yalnız Rab’lerine tevekkül 

eden ihlâslı ve takvâ sahibi kullarına bir şey yapamayacağını, onları kendisinin 

muhafaza edeceğini beyân buyurmuştur.21
 

Şeytanın gücü, ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah’a ortak ko-

şanlara yetmektedir. Şeytan, iman etmeyen kimselerin dostudur.22 O ancak nefsânî 

arzularının peşinde koşan kimseleri tesiri altına alabilir. Cenâb-ı Hak şöyle buyu-

rur: 

“ Şeytanların kimin üzerine ineceğini size haber vereyim mi? Onlar, 
yalana, günaha ve iftirâya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar, (şey-

tanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. (Şuarâ, 221-223) 

                                                 
19 Bakara, 34; A‘râf, 12; Kehf, 50. 
20 Diğer şeytanlara da, Đblis gibi uzun bir ecel tanınmış olup olmaması husûsunda bir bilgimiz yoktur. Ancak 
Đblis’e tanınan uzun ömür, şahsına ait gibi görünmektedir. (A. Lütfü Kazancı, Đslam Akâidi, s. 111) 
21 Hicr, 40-42; Nahl, 99; Đsrâ, 65; Sâd, 82-83. 
22 A‘râf, 27, 30; Nahl, 100; Meryem, 83. 
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Đblis gibi insanları saptırmaya çalışan diğer inkârcı cinler ile Allah ve 

Rasûlü’ne tâbî olmayan, yanlış yolların dâvetçisi insanlara da “şeytan” ismi veri-

lir. Bunlar, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldar, vesvese verip durur-

lar.23
 

Şeytan, Hz. Âdem’den itibaren insanları hak yoldan uzaklaştırmak için 

elinden geleni yapmaktadır.24 Cenâb-ı Hak, şeytanın insanoğluna düşman olduğu-

nu birçok vesile ile ifade ederek “ Şeytanın adımlarını takip etmeyin!” buyu-

rur.25 Bilhassa Hz. Âdem � ile alâkalı hâdiselere vurgu yaparak onun soyuna 

karşı düşmanlığının kıyamete kadar devam edeceğini bildirir. 26 Kur’ân’da, şeyta-

nın ve avenesinin, insanları kendisini göremeyecekleri cihetten gördüğü, sırât-ı 

müstakîm üzerine oturup insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkaların-

dan yanaştığı27, kötülükleri süsleyip güzel gösterdiği28, boş kuruntulara sürükleyip 

yalancı vaatlerde bulunduğu29, Allah’ın emirlerini çiğneyip haramları işlemeye 

sevkettiği30, insanların arasına düşmanlık atıp onları birbirine düşürdüğü31, vesve-

se verdiği, hile ve tuzaklar kurduğu32 haber verilir. 

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“ Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü bırakır ve rezil rüs-

vay eder.” (Furkân, 29) 

“Ey insanlar! Allah’ın verdi ği söz şüphesiz gerçektir; dünya hayatı si-
zi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan), sizi Allah(ın affına güvendirmek sûreti) ile 

aldatmasın! Şüphesiz şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun! 
Zira o, kendi taraftarlarını ancak cehennem ehlinden olmaya çağırır.” (Fâtır, 5-

6) 

Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

 “Muhakkak ki şeytanın ve meleğin insanoğlunun kalbi üzerinde yönlendi-

rici tesiri vardır. Şeytanın tesiri kötülüğe sevketmeye ve hakkı yalanlamaya, mele-

ğin tesiri ise hayra doğru ve hakkı tasdik etmeye yöneliktir. Meleğe ait tesiri gön-

lünde hisseden kimse bunu Allah’tan bilsin ve Allah’a hamd etsin. Kendisini kötü-

lük tarafına çekmeye çalışan bir tesir hisseden kimse de kovulmuş şeytanın şer-

rinden Cenâb-ı Hakk’a sığınsın.” 

                                                 
23 En’âm, 112; 121. 
24 Nahl, 63. 
25 Bakara, 168, 208; En’âm, 142; A’râf, 22; Yûsuf, 5; Đsrâ, 53; Tâhâ, 117; Fâtır, 6; Yâsîn, 60; Zuhruf, 62. 
26 Hicr, 34-38. 
27 A‘râf, 16-17, 27. 
28 En‘âm, 43; Enfâl, 48; Nahl, 63; Fussılet, 25; Neml, 24; Ankebût, 38. 
29 Nisâ, 119-120; Đsrâ, 64; Hac, 52-53; Muhammed, 25. 
30 Bakara, 169; Nisâ, 119; Meryem, 83; Fâtır, 6. 
31 Mâide, 91; En’âm, 121; Đsrâ, 53; Yûsuf, 100. 
32 Nisâ, 76; A‘râf, 200-201; Enfâl, 11; Yûsuf, 5; Mü’minûn, 97; Mücâdele, 10; Nâs, 4-6. 
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Sonra Rasûlullah � şu âyet-i kerimeyi okumuştur: 

“ Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinlikler i telkin eder.”  (Bakara, 

268) (Tirmizî, Tefsîr, 2/2988) 

Allah Rasûlü � şöyle îkâz buyurur: 

 “ Şeytan, namazda iken birinize gelir ve: «şunu hatırla, bunu hatırla» der, 

namazdan ayrılıp gidinceye kadar buna devam eder. Neticede kişi (namazdan 

sonra yapılması tavsiye edilen) tesbîhâtı bile terk eder. Kişi yatağına girince de 

şeytan ona gelir, (tavsiye edilen zikirleri yapmadan) uyutmaya çalışır ve uyutur 

da!” (Tirmizî, Deavât, 25/3410; Ebû Dâvûd, Edeb 99-100/5065; Nesâî, Sehv, 90) 

Yine Efendimiz � şu mühim noktaya dikkatlerimizi çeker: 

“ Đblis tahtını suyun/denizin üzerine kurar, orayı merkez edinir. Sonra as-

kerlerini dünyanın her tarafına salar. Ona en yakın ve en sevimli asker, en büyük 

fitneyi koparandır. Askerlerinden biri gelip: 

«–Bugün ben şöyle şöyle yaptım!» der. Đblis: 

«–Hiç bir şey yapmamışsın!» karşılığını verir. Bir diğeri gelir: 

«–Ben birinin yakasına yapıştım ve hanımıyla arasını açıncaya kadar pe-

şini bırakmadım» der. Bunun üzerine Đblis onu kendine yaklaştırır, kucaklayıp 

boynuna sarılır ve: 

«–Sen ne iyisin, ne güzelsin!» der.” (Müslim, Münâfıkîn, 67) 

Kur’ân-ı Kerîm cin ve insan şeytanlarının vesvese ve tuzaklarından Al-

lah’a sığınmayı tavsiye etmektedir.33
 

Ancak şeytan, karşı durulmaz bir kuvvet olarak tasavvur edilmemelidir. 

Cenâb-ı Hak her ne kadar imtihan îcâbı ona mühlet ve bazı imkânlar vermişse de 

sınırsız bir kuvvet ve salâhiyet vermemiştir. Kur’ân’da onun tuzaklarının zayıf 

olduğu, insanlar üzerinde zorlayıcı bir hâkimiyetinin bulunmadığı, kötülüğe 

dâvetten öte bir şey yapamadığı beyan edilmektedir.34 Âyet-i kerîmede şöyle 

buyrulur: 

“ (Kıyamet günü hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: 

«Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaadlerde bulundum 
ancak yalancı çıktım. Zaten benim size karşı istediğim her şeyi yaptıracak bir 
gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkâra ve günahlara) çağırdım, siz de benim 

dâvetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi ayıplayıp yerin! 

                                                 
33 A‘râf, 200; Nahl, 18; Mü’minûn, 97-98; Fussılet, 36; Nâs, 1-6. 
34 Nisâ, 76; Đbrahim, 22; Hicr, 42; Nahl, 99; Đsrâ, 65. 
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Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Şüphesiz ben, da-
ha önce sizin beni (Allah’a) ortak koşmanızı reddetmiştim» Elbette zâlimler 

için elem verici bir azap vardır.” (Đbrahim, 22) 

 

c. Cinlerin ve Şeytanların Yaratılı ş Hikmetleri 

Cenâb-ı Hak insanlar gibi cinleri ve şeytanları da kendisine kulluk etmeleri 

için yaratmıştır. Ancak cinlerin kötüleri, kibir ve hasetleri sebebiyle insanları sap-

tırmayı kendilerine vazife edinmişlerdir. Bunlara şeytan ismi verilir. 

Peki, Cenâb-ı Hak, onların bu kötülük taleplerini niçin engellememiştir? 

Bu soruya şöyle cevap verebiliriz: Her şeyden önce Allah Teâlâ, mesul tuttuğu 

varlıklara akıl ve irade vermiş ve bunları kullanma husûsunda onları hür bırakmış-

tır. Buna cüz’î irâde denir. Allah’a ibadet etmekle sorumlu olan şeytanlar ise bir-

birlerini ve insanları aldatma yolunu tutmuşlar, Cenâb-ı Hak da onlara imtihan 

âleminde olmaları sebebiyle mühlet vermiştir. Aynı şekilde insanların kötülerine 

de yaptıkları yanlış hareketler hususunda mühlet verilmektedir. 

Allah Teâlâ’nın, kullarına akıl, irâde, hürriyet bahşederek şeytan ve nefisle 

imtihan etmesi onlara ne derece kıymet verdiğini de göstermektedir. Yoksa 

Cenâb-ı Hak bütün canlıları istediği yola yönlendirebilir, onları iradesiz ve tâbî 

varlıklar hâlinde yaratabilirdi. Ancak böyle yapmadı, büyük bir ihtimamla yarattı-

ğı insan ve cinlerin irade ve hürriyetlerine değer verdi, onları muhâtap kabul etti. 

Đnsan aklını ve iradesini kullanarak doğru yolda yürürse, bunun bir değeri 

olabilir, mesul ve mükellef olmak bir mânâ kazanır. Asıl fazilet ve meziyet, kötü-

lük yapma imkân ve sebepleri varken iyilik yapmaktır. Aksi halde iyilik yapmanın 

o kadar değeri olmaz. Kötülük yapmak imkânı ve arzusu varken, aklı ve iradeyi 

kullanarak ve daimî bir cehd içinde bulunarak iyilik yapmak, insanı meleklerden 

üstün kılan bir fazilettir. Bundan dolayıdır ki peygamberler ve veliler, büyük ve 

şerefli insanlar olmuşlardır. Şeytan kendilerine musallat olup durmadan kandır-

maya çalıştığı halde onlar iyilik üzere yaşamaya devam etmişler, hata yaptıkları 

zaman da derhal kendilerine gelerek tevbe edip af dilemişler, bu sûretle daha da 

yükselmişlerdir. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“ Şeytanın insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur. Ancak âhirete 
iman edeni, şüphe içinde kalandan ayırt edelim diye (ona mühlet ve fırsat ver-

dik). Rabbin gerçekten her şeyi koruyup gözetendir (Hafîz).” (Sebe’, 21) 

Şunu unutmamak lâzımdır ki, hayır ve güzellikler aslî bir gâye olup zatları 

maksûd olduğu hâlde, şer ve çirkinlikler ârızî olup bir vâsıta, hayrın ve güzellikle-
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rin anlaşılmasına bir vesile hükmündedir. Husûsî haller itibariyle zararlı bile olsa-

lar, umûmî haller açısından faydalıdırlar.35 

Diğer taraftan, kötülüğün yaratılması kötülük değildir; o yanlışı işlemek 

kötülüktür. Bazen Allah’ın hayır olarak yarattığı şeyleri de biz hakkımızda şerre 

çeviririz. Mesela, ateşin yaratılması şer değildir, ancak ona dokunmak şerdir. Đn-

san ateşi muhafaza altına alırsa ondan faydalanır; aksi halde zarar görür.  

Cenâb-ı Hak dileseydi şeytana bu fırsatı vermeyebilirdi. O zaman onun 

vazifesini insan nefsi üstlenirdi ve sonuç yine değişmezdi. Şeytan, insanları yol-

dan çıkarmak için imkân talep etmekle çok büyük bir zarara uğramıştır. Cenâb-ı 

Hakk’a karşı yaptığı bu küstahlığın cezasını çok acı bir şekilde çekecektir. 

 

d. Şeytanlardan Korunma Yolları 

Ehl-i sünnet âlimlerine göre insanlarla cinlerin birbirlerine tesir etmeleri 

mümkündür. Zira Kur’ân’da, fâiz yiyenlerin kıyamet günü şeytanın çarptığı kim-

selerin kalkışı gibi kalkacakları ifâde edilmiştir. (Bakara, 275) 

Yine Kur’ân’da şöyle buyrulur: 

“Allah, onların hepsini bir araya topladı ğı gün, «Ey cinler (şeytanlar) 

topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız» der. Onların insanlardan olan dost-
ları ise: «Ey Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık ve bize verdiğin süre-
nin sonuna ulaştık» derler. Allah da buyurur ki: «Allah’ın diledi ği zamanlar 
hâriç, içinde ebedî kalacağınız yer ateştir.» Şüphesiz Rabbin hikmet sahibi-
dir, bilendir.”  (En‘âm, 128) 

Bir hadîs-i şerifte de şeytanın insan bedeninde kanın dolaştığı gibi do-

laştığı bildirilmi ştir. (Buhârî, Ahkâm, 21; Bed’ü’1-halk, 11) 

� Şeytanlardan veya kötü cinlerden korunmanın birinci ve en sağlam yolu, 

Allah ve Rasûlü ile çok iyi bir münasebet kurmak, Kur’ân ve Sünnet’i ha-

yatımızın her alanına tatbik etmek, gönülde derinleşerek iffetli ve nezih bir 

hayat yaşamaktır. 

� Bir taraftan bunları yaparken, diğer taraftan da şeytanların sızabileceği hiç 

bir boşluk ve günah penceresi bırakmamak gerekir. Mâneviyat âlemimizde 

açılan bir gedik, onların sızmasına zemin hazırlayabilir. Zira cinler ve şey-

tanlar, insanların günah işleyerek açtıkları menfezlerden girerler ve onları 

çepeçevre kuşatırlar. Bu sebeple, işlenen her günah, şeytan ve habis cinlere 

açılan kapı ve pencere durumundadır. 

                                                 
35 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 69. 
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Günümüzde bir kısım gazete, televizyon, gayr-i meşrû eğlence yerleri ve 

internet siteleri âdeta şeytanın yayın organları gibi çalışmaktadır. Bunlar insanları 

devamlı günahlara sevk etmekte, yaratılış maksadına zıt mecralara sürüklemekte-

dirler. Đnsan bu tür vâsıtalara ne kadar yakın olursa imtihanı o derece şiddetlenir, 

saatleri günahlarla dolu olarak veya en azından boş ve faydasız bir şekilde geçer. 

� Diğer bir husus da yalnız kalmamaktır. Đnsan, günaha meyilli bir varlıktır. 

Bilhassa yalnız kaldığında şeytan bu fırsatı değerlendirir, vesveseleriyle 

onu yoldan çıkarır. Diğer insanlarla beraberken yapamadığı günahları yal-

nızken daha kolay yaptırır. O hâlde, cemaat halinde bulunmak, insanların 

kendilerini kontrol edip birbirleriyle yardımlaşmalarını sağlar. Tabiî ki bu 

beraberlik sâlih kimselerle olmalıdır. Zira kötü insanlarla beraber olmak, 

etrafımızdaki şeytanları artırmaktan başka bir işe yaramaz. 

� Şeytanlardan korunmak için Kur’ân-ı Kerîm okumalıyız.  

Ebû Saîd � şöyle demiştir: 

“Rasûlullah � (çeşitli dualar okuyarak) cinlerin şerrinden ve göz değme-

sinden Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn sûreleri (Felâk ve Nâs) nâzil olunca bun-

ları okumaya başladı ve diğer okuduğu duaları bıraktı.” (Tirmizî, Tıbb 16/2058; Đbn-i Mâce, 

Tıbb, 33; Nesâî, Đstişare, 37; Ahmed, IV, 144) 

Yine yatağına giren kişi Âyetü’l-Kürsî ’yi 36 okuduğunda Cenâb-ı Hakk’ın 

ona bir muhâfız vereceği ve sabaha kadar şeytanın kendisine yaklaşamayacağı ha-

ber verilir. (Buhârî, Vekâlet, 10) 

Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Evlerinizi kabristana çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan, içinde Bakara sûre-

si okunan evden kaçar.” (Müslim, Müsâfirîn, 212) 

� Fiilî ve kavlî dua ile Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etmeliyiz. Âyet-i kerimede şöy-

le buyrulur: 

“E ğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen 
Allah’a sığın! Çünkü O işitendir, bilendir.” (A‘râf, 200; Fussılet, 36) 

Yüce Rabbimiz şeytandan korunmamız için bizlere şu duayı öğretmekte-

dir: 

�ِ� َوُ,Nْ َرّبِ اَ�ُ  W��َ     َواَُ��ُذ Dَ7ِ َرّبِ اَْن Pَْ�ُ]ُ+ونِ  .�ُذ ْ"ِ Dَ7ِ� Xَ�َYَاِت ا�2َّ

                                                 
36 Bakara, 255. 
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“De ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından ve vesveselerinden 
sana sığınırım! Onların yanıma gelmelerinden de sana sığınırım ey Rabbim!” 
(Mü’minûn, 97-98) 

Peygamber Efendimiz’in hayatın akışı içinde yaptığı günlük dualara de-

vam etmek gerekir. Sabah kalkınca, akşam yatarken, eve girip çıkarken, yemek 

yerken ve bitirince, tuvalete girip çıkarken… devamlı dua hâlinde olup Cenâb-ı 

Hak ile irtibâtımızı kuvvetlendirmeliyiz. 

� Allah’ın zikrinden gâfil kalmamalıyız. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Takvâ sahibi mü’minler, kendilerine şeytandan bir vesvese dokun-
duğunda Allah’ı hatırlar, durup dü şünürler. Bir de bakarsın ki derhal gerçe-
ği görüvermişlerdir.” (A‘râf, 201) 

Peygamber Efendimiz’in haber verdiğine göre Cenâb-ı Hak, Yahyâ Pey-

gamber’e, insanlara şöyle söylemesini emretmiştir: 

“…Allah Teâlâ size, kendisini çokça zikretmenizi emretti. Bunun misali 

şudur: Bir kişi düşünün, düşmanları peşinden süratle geliyor ve onu yakalamak 

istiyorlar. O zât ancak sağlam bir kaleye sığınınca kendisini onlardan koruyabili-

yor. Kul da böyledir. Kendisini şeytandan ancak Allah’ın zikri ile koruyabilir...” 
(Tirmizi, Edeb 78/2863; Ahmed, IV, 130, 202)  

“Kul Allah’ı zikretmeye devam ederse şeytana karşı, bu adamdan daha iyi 

korunmuş, daha muhkem bir yere sığınmış olur.”  (Ahmed, IV, 130, 202) 

Şeytanlar bir eve girmek, orada gecelemek, evdeki nimetlerden faydalan-

mak, orada insanları aldatmak ve günahlar işletmek isterler. Buna mânî olan şey, 

kişinin eve girerken Besmele çekmesidir. Bir kimse evine girerken Besmele çe-

kerse, bunu duyan şeytanların lideri, adamlarına, büyük bir üzüntüyle, o gece bu 

evde kalamayacaklarını söyler. Bununla birlikte onlar, yemekten faydalanabile-

cekleri ümidiyle yemek vaktini beklerler. Şayet o evde yemek yenirken Besmele 

çekilmezse, şeytanlar büyük bir zevkle karınlarını doyurur ve yemeğin bereketini 

alıp götürürler. Đnsanın zikrullahı terk etmesi, onlar için bir gıda, bir beslenme ve 

güçlenme vesilesi olur. Sonra da ev halkını aldatmaya çalışırlar. Eğer yemek ye-

nirken Besmele çekilirse, o evden hiçbir şekilde istifade edemeyeceklerini anlaya-

rak orayı terk etmek mecbûriyetinde kalırlar.37
 

� Hadîs-i şeriflerde, şeytanın, ezan ve kâmeti işitince büyük bir korku ve 

dehşete kapılarak kaçtığı haber verilir.38 Fakat şeytanın vazifesi insanları 

saptırmak ve yoldan çıkarmak olduğu için, tekrar tekrar dönüp geri gelir. 

                                                 
37 Müslim, Eşribe, 102, 103; Ebû Dâvûd, Et‘ime, 15; Ahmed, V, 382, 397; Hâkim, IV, 121. 
38 Buhârî, Ezân, 4; Amel fi’s-salât, 18; Sehv, 6; Bed’ü’l-Halk, 11; Müslim, Salât, 19; Ebû Dâvûd, Salât, 31; 
Nesâî, Ezân, 20, 30. 
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� Abdestli bulunmaya ve temizliğe dikkat etmek îcâb eder. Cinler insanlara 

daha çok cünüplük, hayız ve nifas hallerinde musallat olup, onları farklı 

şekil ve seviyelerde baştan çıkarabilirler. 

� Allah’ın sâlih kullarından dua almak gerekir. 

� Îcâb ettiğinde inançlı psikiyatrist ve hekimlere gidilmelidir. 

Aslında şeytan, niyetini bozmayan kişiye zarar veremez. Çünkü “ şeytanın 
hilesi cidden zayıftır.”39 Ona güç veren, insan nefsinin hevâ ve hevesleridir. Ni-

tekim Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“Kadı zulmetmediği müddetçe Allah Teâlâ onunla beraberdir (yardımcısı-

dır). Zulme yer verdiği zaman Allah onu terk eder ve şeytan yanına gelerek kendi-

sinden hiç ayrılmaz.” (Tirmizî, Ahkâm, 4/1330) 

Âyet ve hadislerden, Allah Teâlâ’nın şeytanları büsbütün serbest bırakma-

dığı, onların da belli kâidelere uymak mecbûriyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Al-

lah’ı zikretmeyi unutan ve kötü niyet besleyen kişilerin işlerine ortak olabilmeleri 

hususunda şeytanlara izin verildiği görülüyor. Fakat gönlü uyanık olan, her zaman 

Allah’ı zikreden, evine Besmele’yle giren, sofrasına Besmele’yle oturan ve Al-

lah’ın emirlerine riâyet eden kimselerin ne evlerinden ne de işlerinden şeytanın 

faydalanması mümkün değildir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rab’lerine tevekkül edenler üze-
rinde onun (şeytanın) bir hâkimiyeti yoktur. Onun hâkimiyeti, ancak kendi -

sini dost edinenlere ve onu Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl, 99-100) 

 

3. Kitaplar 

Cenâb-ı Hak peygamberlerine; inanç, ibadet, ahlâk, dünya ve âhiretle 

alâkalı bilgiler ve hükümler ihtivâ eden metinler vahyetmiştir.40
 

Đnsanlar arasındaki münasebetlerin sıhhatli bir zemine oturabilmesi için, 

hak yolu gösteren ve her şeyi bilen Allah’ın gönderdiği kitaplara ihtiyaç olduğu 

âşikârdır. Zira peygamberlerin vefâtından sonra da insanların hak ile bâtılı, doğru 

ile yanlışı, iyi ile kötüyü öğrenmek için müracaat edebilecekleri ilâhî kaynakların 

bulunması zaruridir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“ Đnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı ola-
rak peygamberleri gönderdi. Đnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hu-
suslarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları 

                                                 
39 Nisâ, 76. 
40 Bakara, 285; Nisâ, 136; Şûrâ, 15; Buhârî, Đman, 37. 
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da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten 
sonra, aralarındaki kıskançlık ve ihtiras sebebiyle dinde ihtilâfa düştüler. 
Bunun üzerine Allah, onların ihtilafa düştükleri hakîkati iman edenlere ken-
di izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.”  (Bakara, 213) 

Bu îtibarla ihtivâ ettikleri âyetler arasında ayırım yapmadan ilk suhufa, Hz. 

Đbrahim’e ve Hz. Musa’ya verilen suhufa, Tevrat, Zebur, Đncil ve Kur’ân’a iman 

etmek îcâb eder.41 

 

a. Önceki Kitaplar 

Cenâb-ı Hak bazı peygamberlere “suhuf: sahifeler” vermiştir. Kur’ân-ı 

Kerîm’de peygamberlere verilen “Suhuf-i Ûlâ: ilk sahifeler”den bahsedilir.42 Ay-

rıca Hz. Đbrahim’e verilen sahifelerden43 ve onun neslinden gelen Đshak, Yakup, 

Süleyman, Yûsuf, Zekeriya, Yahyâ -aleyhimüsselâm- gibi peygamberlere verilen 

kitaplardan söz edilir ki bu da suhuf şeklindeki küçük kitapların varlığını teyid 

etmektedir.44
 

Bir rivâyette Hz. Şit’e elli, Hz. Đdris’e otuz, Hz. Đbrahim’e on ve Hz. Mu-

sa’ya Tevrat’tan evvel on sahife verildiği haber verilir.45 

Suhuf’lardan bize kadar ulaşan olmamıştır. Ancak Kur’ân-ı Kerim’deki 

bazı bilgi ve esasların Suhuf’larda da zikredildiği haber verilmektedir.46 

Kitap olarak Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Dâvud’a Zebûr, Hz. Đsa’ya Đncil ve 

Hz. Muhammed’e Kur’ân-ı Kerîm  indirilmiştir. 

Görüldüğü gibi her din mutlaka bir mukaddes kitaba dayanmaktadır. An-

cak ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’e verilen sahîfelerle Tevrat, Đncil ve 

Kur’ân öz îtibariyle birbirinden farklı değildir. Allah, içinde hidâyet ve nûr bulu-

nan Tevrat’ı indirmiş, Meryem oğlu Đsa � Tevrat’ı tasdik ederek gelmiş, ayrıca 

bir nur, yol gösterici ve müttakîlere öğüt olarak Đncil’i getirmiştir. Hz. Muhammed 

� de kendinden evvelkileri tasdik eden Kur’ân’ı tebliğ etmiştir.47
 Kur’ân-ı Kerim, 

başlangıçtan kendi zamanına kadar geçen süre zarfındaki vahye ait geleneğin bü-

tününe mirasçı olmuş bir kitaptır.48 

 

                                                 
41 Bakara, 85; Âl-i Đmrân, 3-4; Nisâ, 163; Tâhâ, 133; Necm, 36-37; Hadîd, 26-27; A‘lâ, 18-19. 
42 Tâhâ, 133; A‘lâ, 18. 
43 Necm, 37; A‘lâ, 19; Ahmed, IV, 107; Beyhakî, Şuab, II, 414; Heysemî, I, 197. 
44 Nisâ, 54; En‘âm, 89; Hadîd, 26. 

45 Đbn-i Kesîr, Tefsîr, [Nisâ, 163]. 
46 Necm, 36-56; A‘lâ, 18; Hâkim, II, 258/2930; Heysemî, VII, 137. 
47 Âl-i Đmrân, 3; Mâide, 44, 46, 48. 
48 Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 4. 
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b. Tevrat 

Kur’ân-ı Kerîm’in 16 âyetinde Tevrat kelimesi zikredilir. Tevrat ve Đn-

cil’in Hz. Đbrahim’den sonra indirildiği, Tevrat’ta hidayet ve nur bulunduğu ifade 

edilir.49 

Günümüzde ise “Ahd-i Atîk: Eski Ahit”  ismiyle Tevrat’ın üç nüshası 

meşhur olmuştur. Bunlar, yahudiler ve protestanlarca kabul edilen Đbrânîce nüsha, 

Roma ve Doğu hristiyan kiliselerince kabul edilen Yunanca nüsha ve Sâmirîlerce 

kabul edilen Sâmirîce nüshadır. Bu nüshalar birbirleriyle mukâyese edilince arala-

rında konu, ifade ve yazı birliğinin olmadığı görülür. Yahudilerin pek çoğu baskı 

ve esaret altında geçen uzun ve karışık tarihleri boyunca bu nüshaların değişiklik-

lere mâruz kaldığı anlaşılmaktadır.50 

Ahd-i Atîk, yahudi ve hristiyanlarca müştereken kabul edilen otuz dokuz 

kitaptan meydana gelmektedir. Ahd-i Atîk’i teşkil eden kitaplar, tarihin belli bir 

döneminde ve aynı anda yazıya aktarılmamıştır; uzun tarihî seyir içinde çeşitli 

zamanlarda ortaya çıkan bu eserler, uzun süre şifahî olarak nakledilmiş, asırlar 

sonra, bugün nisbet edildikleri şahısların dışındaki kişiler tarafından kaleme alın-

mışlardır.51 Şifahî geleneğin yazıya aktarılması milâttan önce X. yüzyılda başla-

mış, milâttan sonra I. yüzyılda sona ermiştir. Bugün elde bulunan en eski ve ya-

hudilerce mûteber metin nüshası 820-850’lerde istinsah edilendir ki sadece Tev-

rat’ı ihtiva etmektedir. Ahd-i Atîk’in en eski tam nüshası ise X. asrın ilk yıllarında 

istinsah edilen Halep kodeksidir. Ahd-i Atîk’in Đbrânîce nüshası ile Grekçe tercü-

mesi arasındaki farklar, Grekçe tercümenin yapıldığı dönemde (m.ö. III. asır) 

Ahd-i Atîk’in birden çok nüshasının bulunduğunu düşündürmektedir. Yunanca, 

Latince, Ârâmîce ve Süryânîce’ye yapılan ilk tercümeler de, yahudilerce muteber 

addedilen masoretik metnin tarihini ve mâruz kaldığı değişiklikleri vermesi açı-

sından önemlidir.52 

Prof. Dr. M. Hamidullah  şöyle der: 

“Hz. Musa’nın Tevrat’ı, mahdut nüshalarda mahfuz idi. Babil Hükümdarı 

Buhtunassar, Filistin’i işgal ettiği zaman bütün Tevrat nüshalarını yaktı. Rivayete 

göre bu hâdiseden yüz sene sonra Azra Peygamber, Tevrat’ı kendi ezberinden 

yazmıştı. Daha sonra Romalılar Filistin’i işgal edip Tevrat’ın bütün nüshalarını bir 

                                                 
49 Âl-i Đmrân, 65; Mâide, 44. 
50 Prof. Dr. Ö. F. Harman, Yahudi Kutsal Kitapları, s. 8-25; a.mlf., “Ahd-i Atik” mad., DĐA, I, 495. 
51 Birinci ve Đkinci Krallar bölümleri Hz. Davud’un vefatından Bâbil esaretine kadar geçen devrin hâdiselerini, 
Hz. Süleyman ile Đsrail ve Yahuda krallarının tarihini anlatır. Kitapta anlatılan hâdiseler yaklaşık 400 yıllık bir 
süreyi kapsar. Bir kişinin bu bölümlerde anlatılan hâdiseleri yazabilmesi için 400 yıldan fazla yaşaması gerekir. 
Ayrıca kitabın yazarları değişik eserlerden faydalanmışlardır. Yunanca’ya tercümesinden sonra da bazı ilâveler 
yapılmıştır ki bunlar Septante’ta yoktur. (Bkz. Introduction à la Bible, II, 320; Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, “Ahd-i Atik” mad., 
DĐA, I, 497) 
52 Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, “Ahd-i Atik” mad., DĐA, I, 495. 
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daha yaktılar. Fakat insanlar, kendi hâfızalarına güvenebildikleri kadar güvenerek 

Tevrat’ı tekrar yazdılar.”53 

Daniel kitabı mevcut haliyle, Bâbil esareti dönemine ait bir peygamberin 

eseri olarak görülürse de eserde tarihî gerçeklerle bağdaşmayan hususlar da vardır. 

Meselâ daha ilk cümlede, “Yehuda Kralı Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılın-

da, Bâbil Kralı Nebukadnetsar, Yeruşalim’e geldi ve onu kuşattı” denilmektedir ki 

Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında (m.ö. 606) Kudüs’ün işgali söz konusu 

değildir.54 

Tekvin, 6:19-20 ve 7:8-9’da Allah’ın Hz. Nûh’a, her çeşit hayvandan ve 

kuşlardan erkek ve dişi olarak ikişer tane almasını emrettiği yazılı iken Tekvin, 

7:2-3’de yedişer tane almasını emrettiği ifade edilmektedir. Bunlardan birinin 

yanlış olduğu açıktır.55 

 

c. Zebûr 

Allah tarafından Hz. Dâvud �’a gönderilmiştir. Cenâb-ı Hak şöyle bu-

yurur: 

“Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da  yazmışızdır ki, 
yeryüzüne ancak sâlih kullarım mirasçı olurlar.” (Enbiyâ, 105. Krş. Buharî, Teyemmüm, 6) 

Zebûr bugün Mezmurlar (Mezâmir) diye Eski Ahit’in içinde yer alır. 

Mezmurların bugünkü Đbrânîce metinleri çoğunlukla eksik ve hatalıdır. Metinler 

üzerinde sık sık düzeltmeler ve yorumlar yapılmıştır. Diğer taraftan ibadetlerde 

kullanılmaları sebebiyle birçok defa istinsah edilmiş ve bu çalışmalar çeşitli hata-

ların meydana gelmesine sebep olmuştur.56 

Ahd-i Atîk’te verilen bilgilerin tarihî gerçeklere uygunluğunu tesbit etmek 

için Batı dünyasında XVI. asırdan itibaren tenkit faaliyetlerine başlanmıştır. Neti-

cede Tevrat’ın farklı dönemlerde farklı yazarlar tarafından kaleme alındığı, dü-

zeltme, değiştirme ve ilâveler yapıldığı, bu haliyle derleme bir kitap olduğu, tarihî 

ve ilmî verilerle ortaya konmuştur. Ahd-i Atîk’i teşkil eden diğer kitapların da 

nisbet edildikleri şahıslar tarafından kaleme alınmadığı, daha sonraki dönemlerde 

                                                 
53 Prof. Dr. M. Hamidullah, “Hz. Peygamber Zamanında Hadisin Tedvini”, trc. Nafiz Danışman, Ankara Üniver-
sitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı: 3, 1955, s. 6. 
54 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Ahd-i Atik” mad., DĐA, I, 500. 
55 Tevrat ve Đnciller üzerinde sonradan yapılan ilaveler, çıkarmalar ve tahrifler husûsunda Rahmetullah el-
Hindî ’nin Izhâru’l-Hak isimli eseri en tutarlı ve en kapsamlı çalışma olarak takdir toplamıştır (Türkçe’ye trc. Ali 
Namlı - Ramazan Muslu, Đstanbul 2012, Đsam yay.). Bu kitabın Fransızca tercümesi şu isimle yayımlanmıştır: 
Idharul-Haqq ou Manifestation de la Verite, trc. P.V. Carletti, Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1880. Izhar-ul-Haq 
(Truth Revealed) ismiyle kısmî bir Đngilizce tercümesi de mevcuttur. (http://www.islam4all.com/newpage71.htm) Ayrıca 
bkz. Prof. Dr. Şaban Kuzgun, Dört Đncil -Farklılıkları ve Çelişkileri-, Ankara 1996. 
56 Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, “Ahd-i Atik” mad., DĐA, I, 498. 
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farklı kişilerce yazılıp çeşitli düzeltme ve ilâveler yapıldığı, metne müdahalelerde 

bulunulduğu, bu kitapların istinsahı esnâsında bilerek veya bilmeyerek pekçok 

değişiklik yapıldığı yine bu ilmî tedkiklerle ortaya çıkarılmıştır. 

Ahd-i Atîk’le ilgili gerek metin tetkik ve tenkidi faaliyetleri, gerekse arke-

olojik çalışmalar sonunda, bazen mevcut bilgileri doğrulayan, çok defa da yalanla-

yan neticeler elde edilmiştir. Mevcut şekliyle bu yazıların kutsallığına inananlar 

bile kutsal metin yazarlarının rolünü, üslûp, kullanılan kelimeler ve çerçeveyi ta-

mamlayan bilgilerde yazarların tasarrufunu kabul etmektedirler. Dolayısıyla yaza-

rın bilgi seviyesi, ulaşabildiği ve derleyebildiği rivayet ve telakkiler metnin muh-

tevasına tesir etmektedir. Đçinde bulundukları toplum ve dönemin şartlarıyla sınırlı 

olan bu yazarlar, genelleme ve sembolizm yerine, ilâhî muhtevayı, ayrıntılı zaman 

ve mekân boyutlarıyla süsleyince ortaya birçok hata çıkmıştır. Kitapların 

tedvîninde sonraki dönemlere ait ilâve ve değişiklikler, çok defa birbirine zıt hü-

kümlerin veya bilgilerin aynı metin içinde yer almasına sebep olmuştur. Bazı şa-

hıs ve hâdiselerle alâkalı tekrar ve çelişkili bilgiler ise farklı yazarların mevcudi-

yetini ortaya koymaktadır.57 

Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ın Allah tarafından gönderildiğini inkâr ederken bü-

tün vahiyleri silip atan kimselere cevap olarak şöyle buyurur: 

“Allah’ı gere ği gibi tanıyamadılar. Çünkü «Allah hiçbir beşere bir şey 
indirmedi» dediler. De ki: «Öyle ise Musa’nın insanlara bir nûr ve hidayet 
olarak getirdiği Kitab’ı kim indirdi? Siz onu parça parça kâ ğıtlara yazıp (is-

tediğinizi) açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bileme-
diği şeyler (Kur’ân’da) size öğretilmi ştir.» (Rasûlüm) sen «Allah» de, sonra on-

ları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!”  (En‘âm, 91. Bkz. Bakara, 75; Nisâ, 46; 

Mâide, 13, 41, 44) 

 

d. Đnciller  

Allah Teâlâ, Tevrat’ın aslını tasdik eden, Kur’an-ı Kerîm tarafından tasdik 

edilen ve bir anlamı da “yol gösterici, aydınlatıcı” olan Đncil’i Hz. Đsa �’a in-

dirmiştir.58 Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“ (Rasûlüm!) O, sana Kitab’ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak 

tedricen indirmi ş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tev-
rat ile Đncil’i indirmi şti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini 
inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen 
mutlak güç sahibidir.”  (Âl-i Đmrân, 3-4) 

                                                 
57 Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, “Ahd-i Atik” mad., DĐA, I, 501. 
58 Mâide, 46-48. 
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Bugün hristiyanların ellerinde “Ahd-i Cedîd: Yeni Ahit”  ismiyle anılan 

farklı kitaplar bulunmaktadır. En meşhurları Matta, Markos, Luka ve Yuhanna 

isimli zatlara isnat edilenlerdir. Hz. Đsa’dan çok sonra yazılan ve birbirine zıt bil-

giler ihtivâ eden bu kitaplar, milattan sonra 325 senesinde Đznik’te toplanan bir 

konsülde, tedâvülde bulunan pek çok Đncil nüshası arasından seçilmiştir. 

Hz. Đsa � Ârâmîce konuştuğu halde, başta Đnciller olmak üzere, Ahd-i 

Cedîd kitaplarının hepsi Grekçe’dir. Sadece Matta Đncili’nin Ârâmîce olduğu, fa-

kat onun orijinal nüshasının kaybolduğu söylenmektedir. Ahd-i Cedîd’i oluşturan 

yirmi yedi kitabın metnini ihtiva eden pek çok yazma vardır. Hepsi de Grekçe 

olan bu yazmaların hiçbiri Ahd-i Cedîd yazarlarına ait değildir. Orijinal nüshalar 

dayanıksız, kolayca tahrip edilebilen malzeme üzerine yazıldıkları ve şifahî ma-

lumatın dışındaki metinler ilk hristiyan cemaatleri tarafından kutsal metin olarak 

düşünülmediği için muhafaza edilememiştir. En eskileri papirüs, diğerleri parşö-

men üzerine yazılmış olan ve Ahd-i Cedîd’in tamamını veya bir kısmını ihtiva 

eden bu yazmaların sayısı 5000’den fazladır ve her biri diğerlerinden farklıdır. Bu 

nüshaların en eskileri III. veya IV. asra kadar çıkmaktadır.59
 

Kitâb-ı Mukaddes metninin diğer edebî eserlere göre daha çok istinsah ve 

tercüme edilmesinin sonucu olarak, metnin aktarılması sırasında, çok sayıda fark-

lılık ve değişiklik ortaya çıkmıştır. O kadar ki Grekçe metnin veya eski tercümele-

rin tamamıyla aynı olan iki nüshası yoktur. Nüshalar arası farklılıkların XVII. as-

rın sonuna doğru yaklaşık otuz bin olduğu tahmin edilmekte idi. Bugün ise bu ra-

kam iki yüz elli bine çıkmıştır. Bu kadar varyant arasında asıl metne ulaşmanın 

mümkün olmadığı açıktır.60
 

Đlk hristiyanlar yazılı metinlerden çok şifahî geleneğe ve Đsa Mesih’in söz-

lerine ehemmiyet verdikleri için başlangıçta yazıya aktarma söz konusu değildi. 

Hristiyan inancına göre, Hz. Đsa ne yazmış ne de yazdırmıştır. O sadece tebliğ et-

miştir. Havariler ise bunları uzun süre şifahî olarak nakletmişlerdir. Bu sebeple 

Allah’ın vahyettiği ve Hz. Đsa’nın tebliğde bulunduğu gerçek Đncil muhafaza edi-

lememiştir. Hristiyanların ilk yazıları havariler dönemine ait olup bize kadar inti-

kal eden yazılı belgeler Pavlus’un Mektupları’dır. Pavlus’un Mektupları, bugün 

muteber sayılan dört Đncil’den daha önce yazılmıştır. Bu mektuplar, her şeyden 

önce bazı kilise ve şahıslara, mahallî problemler ve ihtiyaçlarla ilgili olarak ve 

Pavlus’un anladığı mânâdaki Hristiyanlığı tebliğ için yazılmıştır. Efesoslular’a 

Mektub’un yazarı, Pavlus’un Mektupları’nı toplamış ve mektuplar külliyatına gi-

riş mahiyetinde bu mektubu yazarak onu Pavlus’a nisbet etmiştir.61 

                                                 
59 Prof. Dr. Hikmet Tanyu, “Ahd-i Cedîd” mad., DĐA, I, 501-502. 
60 Tanyu, a.g.e., I, 502. 
61 Tanyu, a.g.e., I, 502. 
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Hristiyanların da kabul ettiği gibi mevcut Đnciller Hz. Đsa’nın semaya çe-

kilmesinden çok sonra muhtelif kimseler tarafından kaleme alınmış ve ilk dönem-

lerde “Havariler’in Hâtıratı”  olarak isimlendirilmiştir. Ancak Đnciller’i havarile-

re nisbet etmek de doğru değildir. Her ne kadar kilise, kitapların kutsal kabul edil-

mesi için havarilere nisbet edilme şartını koymuşsa da dört Đncil’den sadece ikisi-

nin yazarı, eğer gerçekten bugün kabul edilen şahıslarca yazılmışsa, havaridir. Di-

ğer ikisi (Markos ve Luka) havari değildir. Aynı şekilde bugün mevcut Ahd-i 

Cedîd yazmalarından hiçbiri, kitapların yazarlarına ait orijinal nüsha değildir.62
 

Kilise bugün “kutsal metinlerin tamamıyla Tanrı tarafından yazdırıldığı” 

inancını terkederek bunların kutsal metin yazarları eliyle tertip edildiğini kabul 

etmiştir. Bu sebeple bu metinlerin muhteva, dil, üslûp ve edebî ifade bakımından 

yazarlarına ait olduğuna da inanmaktadır. Ayrıca Kitâb-ı Mukaddes’in asıl he-

definin iman ve ahlâkla ilgili meseleler olduğuna dikkat çeken kilise, ortaya çıkan 

çelişkiler ve ilmî neticelere zıt bilgiler karşısında, metin yazarlarının yanılabilece-

ğini de kabul etmiş olmaktadır.63
 

Sonuç olarak, Tanrı’yı insana indirgemek ve insanı tanrılaştırmak sûretiyle 

akıl ve vahye zıt inançlar ihtiva etmesi, Hz. Đsa � Ârâmîce konuştuğu hâlde 

mevcut Đnciller’le Ahd-i Cedîd’in tamamının Grek dilinde yazılması, Hz. Đsa dö-

nemine ait yazma nüshalarının bulunmaması, başlangıçta tek Đncil’in varlığından 

söz edilirken daha sonra bunların çoğalıp Ahd-i Cedîd metinlerinin oluşması gibi 

hususlar Đncil’in Yüce Allah’tan gelen şekliyle zamanımıza ulaşmadığını açıkça 

ispat etmektedir.64 

Đngiliz asıllı mühtedî John, Đnciller üzerine uzun süre araştırma yaptıktan 

sonra şunları söylüyor: 

“Üniversitedeyken Yunanca Đnciller’i okumayı öğrenmiştim. Bu benim 

için bir avantajdı. Çünkü ne zaman elime bir Đncil alsam farklı nüshalarla karşıla-

şıyordum. Bir şey fark etmiştim: Eski Đnciller’e gidildikçe, daha bir saflık, daha 

bir sadelik söz konusu idi. Günümüze doğru geldikçe bir şeylerin ilâve edilme ve-

ya çıkarılma oranı artıyordu. Belli bir süre sonra bu gerçek benim için çok önemli 

hâle gelecekti… 

Hz. Đsa’nın öğretileri harikaydı, manevî duyguları okşuyor ve insana güç 

veriyordu. Ama çarmıha gerilmesi ile alakalı hikâyelere gelince Đnciller, bilhassa 

Luka Đncili, metin olarak yetersiz görünüyordu. Mesela evharistiya âyini (ekmek-

şarap âyini) ile ilgili olarak Pavlus’un yazdığı ifadeler Đnciller’den daha önce ya-
                                                 
62 Tanyu, a.g.e., I, 506. 
63 Tanyu, a.g.e., I, 507. Dördüncü asırda yazılmış olan St. Gerome’un itiraflarını ihtivâ eden tarihî bir belge de 
bunu göstermektedir: http://www.timeturk.com/Papaz-Geromeun-Itiraflari-20424-haberi.html (05 Ağustos 
2008); www.alshaab.com 
64 Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Đslâm’da Đnanç Esasları, s. 222-223. 
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zılmıştı ve bunlar Đnciller’e aynen geçmişti. Yani ifadeler Pavlus’tan alınmıştı.65 

Aslında Đsa’nın ölümü ile alakalı olarak onun kendisini insanlık adına feda etmesi 

anlamında hiçbir şey yoktu. Tüm bunları Pavlus yazmıştı ve bunlar zannımca Lu-

ka’nın yazdıkları arasına sokuşturulmuştu.” (A. Arı - Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, s. 18-

19) 

Đrlandalı bir mühtedî  de şöyle diyor: 

“Hristiyan tarihini araştırmaya başladım, gerçeği bulmak istiyordum. Ay-

rıntılı araştırmalar neticesinde, Hristiyanlık’taki Đsa’nın Yunan mitolojisindeki an-

latımlara birçok yönden paralel bir anlatımla sunulduğunu keşfettim. Bu durum 

mümkündü, çünkü Tevrat tek tanrı üzerine kuruluydu, Yunan mitolojisiyle birle-

şince böyle bir Đsa fikri tabiî idi.” (A. Arı - Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, s. 58) 

Bunun sonucu olmalı ki bugünkü Mukaddes Kitab’ın muhtevâsı çok şaşır-

tıcı ifade ve iddialarla doludur. Allah’a, peygamberlere ve sâlih insanlara yakış-

mayacak söz ve hâdiseler kaydedilmiştir.66 Şüphesiz bunlar büyük bir iftira ve ya-

landır. Zira Allah ve peygamberleri insanlara hırsızlığı, ahde vefâsızlığı, borcunu 

ödememeyi, ihaneti… emretmez. Hiçbir peygamber günah işlemez. Hele putlara 

tapmak, zinâ etmek, haksız yere adam öldürmek, kardeşine ve babasına hile yap-

mak, kıskanmak gibi büyük günahlar onlar için hiç mümkün değildir. Böylesi gü-

nahları işleyecek olsalar onlara peygamberlik vazifesi verilmezdi. Günahkâr ve 

kötü bir insan diğer insanlara nasıl örnek olabilir ki?! Đnsanlar onların Allah adına 

yalan uydurmadıklarından nasıl emin olabilirler ki?! Hâlbuki bütün peygamberler 

mutlakâ emîn, sâdık, ileri derecede akıllı ve günahlardan korunmuş olup kendile-

rine verilen tebliğ vazifesini hakkıyla îfâ etmişlerdir. Bu sıfatlar peygamberlerin 

olmazsa olmaz vasıflarıdır. Bunlara ters düşen söz ve iddialar ilâhî kitâbın gerçek 

ifadeleri olamazlar. 

Đnciller’deki Tenâkuzlar/Çelişkiler 

Đnciller’de pek çok farklılık ve tenâkuz vardır. Aynı hâdiseler, farklı Đncil-

ler’de hatta aynı Đncil’de iki, üç veya daha fazla şekilde ve çelişkilerle dolu olarak 

anlatılmaktadır. Cenâb-ı Hakk’ın insanlara bu şekilde hakîkate aykırı bir beyanda 

bulunmayacağı ise muhakkaktır. Bu tenâkuzların bir kısmı şöyledir: 

                                                 
65 Prof. Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch şöyle der: 

“Pavlus’un mektupları, Đnciller’in ilk yazıya geçirilmesinden 20 ile 25 sene önce kaleme alınmıştır. Pavlus, 
Romalılar’a mektubunda, «Claudius’un dördüncü zaferinin on birinci yılı Kudüs’e kardeşlerimi ziyarete git-
tim…» diye yazar. Claudius’un dördüncü zaferinin tarihi bilinmiyordu. Bundan yaklaşık 25 sene önce bir Đngiliz 
arkeolog, Londra’daki bir bilim derneğine, Kıbrıs’ta Claudius’un dördüncü zaferine adanmış bir dikili ta ş bul-
duğunu yazdı. Đşte bu dikili taş, ilmî hesaplamalardan sonra Romalılar’a mektubun 56 yılı Paskalya bayramında 
yazıldığını, yani Markos Đncili’nin ilk biçiminden 24 yıl önce kaleme alındığını tespit etme imkânı verdi.” (Eva de 
Vitray-Meyerovitch, Đslâm’ın Güleryüzü, s. 89) 
66 Yaratılı ş 9:20-29; 19:30-36; 25:29-34; 27:1-29; 31; 32:24-28; 35:22; 38:12-26; Çıkış 11:1-2; 12:36; 32:1-5, 
24, 35; 37:9-12, 14; Amos 7:2-6; Yeremya 15:6; Sayılar 11:4-6, 10-15; II. Samuel 11:2; 12:22; 13; 16:15, 20-
23; II. Krallar  11:1-7… 
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� Markos ve Yuhanna Đncilleri, Hz. Đsa’nın nesebinden hiç bahsetmezken, Matta 

ile Luka, O’nun soy kütüğünü vermektedirler. Fakat Matta, Hz. Đsa’dan Hz. 

Đbrâhîm’e kadar 40 kişi sayarken; Luka, 55 kişi saymaktadır. Ayrıca Luka, Hz. 

Âdem’e kadar 20 kişi daha ilâve ederek sayısını 75’e çıkarmıştır. Matta ise Hz. 

Đbrâhîm’den önceki soy kütüğü ile ilgili hiçbir bilgi vermemektedir. Bu isimler 

incelendiğinde, hepsinin birbirinden farklı olduğu, benzer isimlerin de ayrı sıra-

larda yer aldığı göze çarpmaktadır. (Matta, 1:17; Luka, 3:23-38) 

� Matta Đncili’ne göre Hz. Yahyâ’nın “ilya” olduğu belirtilirken, Yunanna Đnci-

li’nde böyle olmadığı ifade edilmektedir. (Matta, 11:4; Yuhanna, 1:21) 

� Hz. Yahyâ’nın Hz. Đsa’yı tanıyıp tanımadığı husûsunda farklı ifadeler vardır. 

Hz. Yahyâ’nın yahûdiler tarafından şehîd edilmesi, Matta ve Markos’ta genişçe 

anlatılırken, Yuhanna’da bu mevzû bir iki cümle ile geçiştirilmi ştir. (Yuhanna, 19:28-

30; Matta, 27:32-56; Markos, 15:33-41) 

� Đnciller’de Đsa �’a ulûhiyet isnâd edilmesine rağmen birçok yerde de “insa-

noğlu”  ve “Rabbin kulu”  olarak zikredilmektedir. (Matta, 12:17-18; Elçilerin Đşleri, 3:13, 

4:27-28) 

Đnciller’de “Tanrı’nın oğlu” tâbiri, diğer hristiyanlar için de kullanılır: 

“Düşmanlarınızı sevin! Size zulmedenler için dua edin! Öyle ki, göklerde 

olan babanızın oğulları olasınız!..” (Matta, 5:44-45, 6:1; Luka, 6:35) 

“Ne mutlu sulh edicilere! Çünkü onlar, Allah oğlu diye çağrılacaklar!” (Matta, 

5:9) 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Hristiyanlar ve yahûdiler: «Biz Allah’ın o ğulları ve sevgilileriyiz!» de-
diler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu 
siz de O’nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine 
azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah’a ait-
tir. Sonunda dönüş de ancak O’nadır.” (Mâide, 18) 

� Hz. Đsa’nın tutuklanma gecesinde meydana gelen hâdiseleri, dört Đncil de tefer-

ruatlı olarak anlatmaktadır. Ancak bu hususta da birinin beyânı, diğerininkine 

ters düşmekte; büyük farklılıklar ve çelişkiler arz etmektedir. (Matta, 26:47-56; Markos, 

14:13-52; Luka, 22:47-53) 

� Hz. Đsa’nın tutuklanması, muhâkeme edilmesi, çarmıha gerilmesi, mezara ko-

nulması, mezardan kıyâm ederek dirilişi ve talebelerine görünmesi, sonra da 

semâya çıkması ile alâkalı olarak Đnciller’de birbirine zıt bilgiler verilir. (Matta, 27-

28; Markos, 15-16; Luka, 23-24; Yuhanna, 19-20) 

� Đsa �, çarmıha gerildiği sırada Matta ve Markos’a göre: 
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“–Allah’ım, Allah’ım! Niye beni terk ettin?” demiştir ki, bu ifade bir pey-

gamberin söyleyebileceği bir söz olamaz. Çünkü bu bir nevî Allah’a karşı tavır al-

maktır. (Matta, 27:46; Markos, 15:34) 

� Yahûdîler, Đsa �’dan Yûnus Peygamber’in delîlini istediklerinde Markos’a 

göre “Onlara asla delîl gösterilmeyeceği” haber verildiği hâlde, Matta’da 

“Yûnus Peygamber’in delîlinin gösterileceği” ifade edilmektedir. (Matta, 12:38-41; 

Markos, 8:11-12) 

� Hz. Đsa’nın zaman zaman dua ettiği nakledilir. Hristiyanlar onu ilâh kabul et-

tiklerine göre bir ilâh kime dua etmektedir?!67 

 

e. Barnaba Đncili 

Günümüzdeki dört Đncil haricinde bir de Barnaba Đncili vardır. Ancak, kili-

se bu Đncil’i kabul etmek istemez. Hz. Đsa’nın havarisi olan Barnaba’nın Đncil’i 

m.s. 325’e kadar Đskenderiye kiliselerinde kabul edilmiştir. Milattan sonraki birin-

ci ve ikinci asırlarda, Tevhîd’i desteklemiş bir yazar olan Đraneus’un (m.s. 130-200) 

yaşadığı yıllarda elden ele dolaşmıştır. 325’te meşhur Đznik Konsülü toplandı. 

Teslis akîdesi, Pavlus Hristiyanlığı’nın resmi doktrini olarak ilân edildi. Kilisenin 

resmi Đncilleri olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Đncilleri seçildi. Barnaba 

Đncili de dâhil geri kalan bütün Đncillerin okunması ve elde bulundurulması yasak-

landı. Bunların tahrip edilmesi emredildi. 366’da papa olan Damasus’un da (304-

384), Barnaba Đncili’nin okunmaması için bir karar çıkarttığı kaydedilmektedir. Bu 

karar 395’te ölen Kaesaria Piskoposu Gelasus tarafından da desteklendi. Onun 

Apokrifal (halktan gizlenmiş) kitaplar listesinde Barnaba Đncili de vardı. Papa’nın 

yasaklanmış kitaplar listesinde Barnaba Đncili’nin de yer almış olması, en azından 

bu kitabın varlığını göstermektedir. Ayrıca Papa’nın, 383’te Barnaba Đncili’nin bir 

kopyasını ele geçirip kendi husûsî kütüphanesinde sakladığı da bilinmektedir.68
 

Barnaba Đncili’nin Đtalyanca nüshasının Đngilizce tercümesi ve uzun bir gi-

riş bölümü ile birlikte ilk neşri Lonsdale ve Laura Ragg tarafından yapılmıştır. 

(London 1907) Oxford University Press tarafından 1907’de neşredilen bu kitap esra-

rengiz bir şekilde piyasadan kaybolmuştur. Bu neşirden iki nüsha British Museum 

ve Library of the Congress’de bulunmaktaydı. Barnaba Đncili üzerinde doktora te-

zi hazırlayan L. Cirillo,  Clarendon Press’e yaptığı müracaat sonunda bu baskıya 

ait nüshaların imha edildiğini öğrendi.69 

                                                 
67 Tevrat ve Đnciller’deki tenâkuzlar için bkz. Rahmetullah el-Hindî Izhâru’l-Hak, Đstanbul 1972, 2005; Prof. 
Dr. Şaban Kuzgun, Dört Đncil -Farklılıkları ve Çelişkileri-, Ankara 1996. 
68 Muhammed Ataurrahim, Jesus a Prophet of Đslâm, s. 39-41. 
69 Cirillo, Evangile de Barnabé, Paris 1977, s. 39; Doç. Dr. Osman Cilacı, Barnaba Đncili” mad., DĐA, V, 77-78. 
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Barnaba Đncili’nin ana teması Hz. Đsa’nın Tanrı’nın oğlu değil bir peygam-

ber olduğudur. Teslîsi de reddeder. Bu inanç, Đslâm’dan çok önce ilk hristiyanlar 

arasında (meselâ Hz. Đsa’nın kardeşi Yakub’un liderliğini yaptığı Mûsevî-

Hristiyan cemaatinde) mevcuttu. Buna göre Barnaba Đncili, Hz. Đsa’nın hakiki me-

sajını ihtiva etmektedir. Şu da bir gerçektir ki Barnaba’ya nisbet edilen bugünkü 

Đncil, uzun tarihî seyri içerisinde birtakım ilâve ve müdahalelere mâruz kalmıştır. 

Ancak bunlar ana temanın orijinalliğini ve eskiliğini ortadan kaldırmamıştır.70 

Eski papaz R. Purnomo şöyle diyor: 

“Dört Đncil’in hâricinde Barnaba isimli bir Đncil bulunuyor ve maalesef 

hristiyan din adamları, kendilerine tabi olanların bu Đncil’i öğrenmelerini ve oku-

malarını yasakladılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Đncil, Hz. Muhammed 

�’in müjdesini veren, tahrifatı ve ilâveleri en az olan Đncil’dir. Ayrıca bu Đncil’in 

içinde, Kur’ân-ı Kerîm ile uyuşan hakikatler yer alıyor. Barnaba Đncili’nde öğren-

ciler Mesih’e sorarlar: 

«–Ey muallim! Senden sonra kim gelir?» Mesih, sevinç ve ferahlık içinde 

şöyle der: 

«–Allah’ın rasûlü Muhammed, benden sonra gelecek ve beyaz bulut gibi 

mü’minleri gölgesinde toplayacaktır.» (Barnaba, Đshah, 163) 

Yine Barnaba Đncili’nde şöyle denmektedir: Arıdreâs dedi: 

«–Muallim, bize bazı işaretler söyle ki, onu bilelim.» Đsa cevap verdi: 

«–Sizin asrınızda gelmeyecek, fakat sizden birkaç yüzyıl sonra, kitabımın 

hükümsüz kılınacağı, o kadar ki, ancak otuz kadar mü’minin kalacağı bir zaman-

da gelecektir. Bu zamanda Allah dünyadakilere acıyacak ve bu bakımdan Elçisi’ni 

gönderecektir. Elçisi’nin üzerinde bir bulut duracak, buradan onun Allah’ın se-

çilmiş bir kulu olduğu bilinecek ve onunla tanınacaktır. Dinsizlere karşı büyük bir 

güçle gelecek ve yeryüzünde puta tapıcılığı yıkacaktır. Ve ben de seviniyorum ki, 

onunla Allah tanınıp tâzim edilecek ve ben de gerçek olarak tanınacağım ve be-

nim insandan öte olduğumu söyleyenlerden öç alacaktır. Bakın, size diyorum ki, 

ay çocukluğunda ona uyku verecek ve büyüdüğünde o ayı ellerine alacaktır… O, 

bütün peygamberlerinkinden daha açık bir gerçekle gelecek ve dünyayı yanlış ye-

re kullananı azarlayacaktır. Babamızın şehrinin kuleleri neşeyle birbirlerini se-

lamlayacaklardır ve işte, puta tapıcılığın yüz üstü yere kapaklandığının görülece-

ği ve benim de başkaları gibi bir insan olduğumu itiraf edeceği zaman, bakın, size 

söylüyorum ki, Allah’ın Elçisi gelmiş olacaktır.» (Barnaba, Đshah, 72) 

                                                 
70 Doç. Dr. Osman Cilacı, Barnaba Đncili” mad., DĐA, V, 81. 
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Barnaba Đncili’nde Hz. Muhammed’den defalarca bahsedilmektedir. Nite-

kim saydım tam 45 yerde onun isminin zikredildiğini gördüm.” (Defne Bayrak, Neden 

Müslüman Oldular?, s. 128) 

Müslümanlar, prensip olarak, önceki kitapların muhtevalarından Kur’ân-ı 

Kerîm’e ve hadislere uyan bilgileri doğru kabul ederler. Bu iki temel Đslâmî kay-

nağa ters düşen bilgilerin tahrif neticesinde ortaya çıktığına ve bu sebeple redde-

dilmesi gerektiğine inanırlar. Ayrıca önceki kitaplarda yer alıp temel Đslâmî kay-

naklarda bulunmayan, ancak Đslâmî inanç ve telakkilere de aykırı bir yanı olma-

yan bilgilerin doğru olabileceğini kabul ederler. Bunların dışında müslümanların 

kesin bilgi sahibi olmadıkları hususlarda takınacakları tavrı ise şu rivâyetten öğre-

niyoruz: Ebû Hüreyre � diyor ki: 

Ehl-i kitap Tevrat’ı Đbrânîce metninden okurlar ve müslümanlara Arapça 

olarak tefsir ederlerdi. Bu hususta Rasûlullah � ashabına: 

“–Ehl-i kitab’ın sözlerini ne tasdik edin ne de yalanlayın; ancak, «Al-

lah’a, bize indirilene, Đbrahim’e, Đsmail’e, Đshak’a, Yakub’a ve oğullarına in-
dirilene, Musa ve Đsa’ya verilene ve bütün peygamberlere Rableri tarafından 
gönderilene inanırız; onlar arasında bir ayrım yapmayız, biz Allah’a teslim 
olanlarız» deyin!” buyurdu. (Bakara, 136; Buhârî, Tefsir, 2/11; Đ‘tisâm, 25) 

Hâsılı, Kur’ân’da bahsedilen Suhuf ve Kitapların her birine ayrı ayrı, “Đlk 

Suhuf”a ve diğer peygamberlere indirilip de bize haber verilmeyenlere icmâlî ola-

rak inanmak farzdır. Ancak bu kitaplara günümüzdeki halleriyle değil, Allah’tan 

indirildikleri şekliyle iman ederiz. 

 

4. Kur’ân-ı Kerîm 

a. Nüzûlü ve Kaydedilmesi 

Kur’ân-ı Kerîm en son indirilen ilâhî kitaptır. Allah Teâlâ onu toplu olarak 

değil, pek çok hikmete binaen kısım kısım indirmiştir. Bu durum insanlara pek 

çok faydalar ve pek büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz, vahiy nâzil oldukça âyetleri unutmamak 

arzûsuyla acele ederek Cibrîl-i Emîn ile beraber okumak isterdi. Bu hâl üzerine şu 

âyetler nâzil oldu: 

“Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’ân’ı okumakta acele 
etme! «Rabbim! Đlmimi arttır» de!” (Tâhâ, 114) 
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“ (Rasûlüm!) vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma! Şüphesiz 
onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. O hâlde, 

biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et!”  (Kıyâme, 16-18) 

Artık bundan sonra Cibrîl-i Emîn geldikçe Rasûl-i Ekrem susar; Cibril, 

vahy-i îlâhî’yi tamâmen tebliğ edip bitirince Hz. Peygamber � gelen âyetleri tam 

olarak ezberlemiş bulunur ve öylece tilâvet buyururdu. 

Peygamber Efendimiz’in pek çok vahiy kâtibi vardı. Bunların sayısı 65’e 

kadar çıkıyordu. Kur’ân-ı Kerîm’den bir kısım geldiğinde Peygamber Efendimiz, 

kâtiplerden müsait olanları çağırır ve vahyi yazdırırdı.71 Onlar da, inen âyetleri o 

zamanın yazı malzemelerine yazarlardı. Yazma işlemi bittikten sonra Rasûlullah 

�, kâtiplere yazdıklarını okutturur ve eksikleri varsa düzelttirirdi. Daha sonra 

kâtip çıkar vahyi insanlara arzederdi.72 Akabinde Rasûlullah � de inen âyetleri 

önce erkek sonra da kadın sahâbîlere okurdu.73
 Müslümanlar da gelen vahyi ezber-

ler, bir kısmı da yazarak yanında muhafaza ederdi.  

Kısım kısım inen âyet ve sûrelerin Kur’ân’ın neresine yerleştirileceği 

Cenâb-ı Hak tarafından bildiriliyor, Cebrail � bunları Allah Rasûlü’ne tarif edi-

yor, Efendimiz de kâtiplerine yazdırıyordu.74 

Şurasını hatırdan çıkarmayalım ki, ilk inen âyetler, “kalem” in ve “yazdığı 
satırlar” ın medh ü senâsına hasredilmiş, yazılmış olan bilgiler mânâsına gelen 

“Kitâb”  kelimesi üzerinde ısrarla durulmuştur.75 Đşte Allah Rasûlü’nü, Kur’ân’ı 

yazıyla tesbit etmeye sevkeden âmillerden biri de budur. 

Nâzil olan Kur’ân âyetlerini yazmak ashâb-ı kirâm arasında çok yaygındı. 

Herkes bu işe dört elle sarılmıştı. Yazmayı bilmeyenler de ellerinde yazı malze-

meleriyle Efendimiz’in yanına gelirler, orada bulunan bir sahâbî Allah’ın rızâsını 

kazanmak için kalkar ve onun için Mushaf’ın bir kısmını yazar, daha sonra başka 

biri devam eder, nihâyet yazı bilmeyen sahâbî için bir Mushaf yazıverirlerdi.76 Bu 

sebeple Peygamber Efendimiz, karışıklığa meydan vermemek için ilk günlerde 

Kur’ân ile hadislerin aynı yere yazılmasını yasaklamıştı.77 

                                                 
71 Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 106-107; a.mlf., Küttâbü’n-Nebî �, Beyrut 1398, el-Mektebü’l-
Đslâmî. 
72 Bkz. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 4; Tirmizî, Menâkıb, 74/3954; Ahmed, V, 184; Heysemî, I, 152. 
73 Đbn-i Đshâk, Sîret, s. 128. 
74 Buhârî, Tefsîr, 2/45; Ebû Dâvûd, Salât, 120-121/786; Tirmizi, Tefsir, 9/3086; Ahmed, IV, 218; Ali el-Müttakî, 
II, 16/2960. Bkz. Mehmet Fâik Yılmaz, Âyetler ve Sûreler Arasındaki Münasebet, Ankara 2005. 
75 Alâk, 1-5; Kalem, 1; Bakara, 2; Zuhruf, 2; Duhân, 2. 
76 Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-Đlmiyye 1424, VI, 27. 
77 Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 107-108. Rasûlullah � Kur’ân vahyi ile kendi sözleri olan hadis-
leri birbirinden ayırmaya çok dikkat ediyor, “Bu Allah’tan gelen vahiydir”, “Bu benim kendi düşüncemdir” diye 
açıklıyordu. Bazen de ashâb-ı kiram “Bu düşünce size mi ait, yoksa ilâhî bir vahiy mi?” diye soruyorlardı. (Bkz. 
M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 15-18) 
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Yani âyetler Đslâm’ın ilk devirlerinden itibaren hatta müslümanlar Ku-

reyş’in zulmü altında sayısız sıkıntılar içinde yeni filizlenen bir toplulukken bile 

kayda geçirilmiştir. Abese sûresinin 11-16. âyetlerinde, Kur’ân’ın ilk senelerde 

mevcut çok sayıdaki yazılı metinlerinden (nüshalarından) bahsedilmektedir. Đbn-i 

Abbâs � da Mekke’de inen âyetlerin hemen orada kaydedildiğini söylemiştir.78 

Nitekim ilk senelerde Hz. Ömer �, Kur’ân yazılı bir sahifeyi okuduktan sonra 

iman etmiştir.79
 Râfi bin Mâlik � Akabe Bey‘atı’na katıldığında, Rasûlullah � o 

zamana kadar vahyedilmiş tüm âyet ve sûrelerden oluşan bir Kur’ân metnini ona 

teslim etmişti. Râfi, Medine’ye döndüğünde kendi mahallesinde inşâ ettirdiği ve 

Đslâm âleminde ilk câmi diye bilinen mescidde toplanan müslümanlara bu âyet ve 

sûreleri tilâvet ederdi. Yûsuf Sûresi’ni de Medîne’ye ilk defâ Râfî getirmiştir.80 

Nâzil olan Kur’ân âyet ve sûreleri; ilk günden beri, namazlarda ve bilhassa 

uzun uzun kılınan teheccüdlerde sesli ve sessiz olarak gece gündüz okunuyordu. 

Ashâb-ı kiram arasında büyük bir okuma-yazma ve Kur’ân’ı öğrenip ezberleme 

faaliyeti başlamıştı. Efendimiz’in teşvik ve gayretleri neticesinde pek çok insan 

Kur’ân’ı baştan sona ezberlemiş ve yazmıştır. Bu güzel gayretler günümüze kadar 

artarak devam etmiştir. 

Ramazan aylarında Allah Rasûlü � ile Cebrail � Kur’ân’ı birbirlerine 

karşılıklı olarak okurlardı. Son sene bunu iki defa yapmışlardı.81 Đbn-i Mes’ûd � 

şöyle der: 

“Rasûlullah � ve Cebrâil � birbirlerine Kur’ân okumayı bitirdiklerinde 

ben de Allah Rasûlü’ne okuyordum ve Efendimiz bana güzel okuduğumu söylü-

yordu.” (Taberî, Tefsîr, I, 28; Ahmed, I, 405; Taberânî, Kebîr, X, 97; Beyhakî, Şuab, III, 404, 535) 

Cebrail � ile yapılan son mukabelenin ardından; Allah Rasûlü �, Zeyd 

bin Sâbit ve Übey bin Ka‘b � Kur’ân’ı birbirlerine okudular. Hatta Allah Rasûlü 

� Übey bin Ka‘b’a iki kez okudu.82 

Bu mukâbele âdeti de günümüze kadar gelmiş ve hâlâ canlılığını muhafaza 

etmektedir. 

Rasûlullah � kendisine vahyedilen âyet ve sûreleri zaman zaman Cuma 

hutbelerinde okuyordu. Bir kısım sahâbîler, bazı sûreleri bu hutbelerde dinleye-

                                                 
78 Đbnü’d-Dureys, Fedâilü’l-Kur’ân, Dımeşk 1408, s. 33. 
79 Đbn-i Hişâm, I, 369-371. 
80 Bkz. Đbn- Hacer, Đsâbe, no: 2546 [Râfî̒ bin Mâlik mad.]; Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 152; Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-
Ğâbe, II, 157; Kettânî, Terâtib, Beyrut, ts., I, 44; A‘zami, a.g.e., s. 106; Hamidullah, a.g.e., s. 44. 
81 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 6; Fedâilü’l-Kur’ân, 7; Savm, 7. 
82 Mukaddimetân, nşr. A. Jeffery, Kâhire 1954, s. 74, 227; Tâhir el-Cezâirî, et-Tibyân, Beyrut 1412, s. 26. 
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rek ezberlediklerini ifade ederler.83 Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer de ilk hutbede 

bir sûre okur, ikinci hutbede konuşurlardı.84 Hz. Ömer’in  hutbelerde Nahl sûresi-

ni okuduğu rivâyet edilir.85 

Efendimiz’in hayatına baktığımızda onun Kur’ân’ı her vesileyle okuduğu-

nu görürüz. Đnsanlara Đslâm’ı anlatırken, ashabına sohbet ederken, bir meseleyi 

izah ederken, gece ibadetlerinde Kur’ân’dan bir kısım okurdu. Kendisi ve ashâbı, 

her gün düzenli olarak Kur’ân-ı Kerîm’in yedide birini okumayı âdet edinmişler-

di.86 

Efendimiz � şöyle buyurmuştur: 

“Kim geceleyin hizbini veya hizbinden bir kısmı okumadan uyursa bunu 

sabah namazı ile öğle namazı arsında tamamlasın! Bu takdirde, sanki gece oku-

muş gibi aynı sevâba nâil olur.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 142) 

Allah Rasûlü � bir meclise vardığında, oradakileri Allah’a dâvet eder, on-

lara Kur’ân okur ve onları, geçmiş inkârcı ümmetlerin başına gelenlerden sakın-

dırırdı. (Đbn-i Hi   şâm, I, 381) 

Ebû Talha � birgün Efendimiz’in yanına vardığında, onun ayakta 

Ashâb-ı Suffe’ye Kur’ân öğrettiğini gördü. Allah Rasûlü �, açlıktan iki büklüm 

olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. Đşte Rasûl-i Ekrem Efendimiz 

ve ashâbının meşgûliyeti, Allah’ın kitâbını anlamak ve öğrenmek, arzu ve iştiyak-

ları da Kur’ân’ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 342) 

Rasûlullah �, ashâbından zaman zaman kendisine Kur’ân okumalarını is-

ter, hürmetsizlik olur düşüncesiyle bundan çekinenlere: 

“–Ben Kur’ân’ı başkasından dinlemeyi de severim” buyururdu. (Buhârî, Tefsîr, 

4/9; Müslim, Müsâfirîn, 247) 

Müslümanların Kur’ân ile olan bu sıkı ülfetleri daha sonraki zamanlarda 

da devam etmiş, günümüze kadar gelmiştir. Sâib bin Yezid � şöyle der: 

“Hz. Ömer �, Übey bin Kâ‘b ile Temîm ed-Dârî’ye �, (Ramazan ge-

celeri) cemaate imam olarak 11 rekât namaz kıldırmalarını emretti. Đmam namaz-

da âyet sayısı yüz civârında olan (Yûsuf, Đsrâ, Kehf gibi) sûrelerden okuyordu. 

Öyle ki, namaz çok uzun olduğu için bastonlara dayanıyorduk. Namazdan ancak 

şafak yükselmeye başlayınca dönüyorduk.” (Muvatta’, es-Salâtü fi’r-Ramadân, 4) 

                                                 
83 Müslim, Cuma, 34, 49-52.  
84 Đbn-i Ebî Şeybe, Musannef, I, 449/5195. 
85 Buhârî, Sücûdü’l-Kur’ân, 10.  
86 Müslim, Müsâfirîn, 142; Ahmed, IV, 9; Đbn-i Mâce, Salât, 178. 
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Ashâb-ı kiramdan ve daha sonra gelen sâlihlerden bazıları Kur’ân-ı 

Kerîm’i her gece baştan sona okuyup hatmederlerdi.87 Osman bin Abdurrahman 

babasından şöyle naklediyor: 

“Bir gün: «Bugün geceyi Makâm-ı Đbrahim’de namaz kılarak geçirece-

ğim» diye niyet ettim. Yatsıdan sonra Makâm’da namaza durdum. Ben namaz kı-

larken birisi elini omzuma koydu. Selâm verdikten sonra baktım ki Hz. Osman 

imiş. Osman � Fatiha’dan başlayarak Kur’ân’ı sonuna kadar okuyarak namazını 

tamamladı. Selâm verdi ve ayakkabılarını alıp gitti.”  (Ebû Nuaym, Hilye, I, 56) 

Aynı şekilde tâbiîn ve etbau’t-tâbiîn de Kur’ân-ı Kerîmi çok okurlardı. 

Bunlardan her gün bir hatim indiren pek çok sâlih zât mevcuttur. Tâbiînin büyük-

lerinden Đbn-i Ebî Leylâ’nın, sadece Mushaflardan müteşekkil bir kütüphanesi 

vardı. Kur’ân kıraatıyla meşgul olan insanlar orada toplanırlardı. Zarûrî ihtiyaçları 

hâricinde oradan fazla ayrılmazlardı.88 Selef-i sâlihînin pek çoğu üç günde, ekse-

riyeti de yedi günde Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederdi.89 

 

b. Korunması ve Kitap Hâline Getirilmesi 

Peygamber Efendimiz vefât edip vahiy tamamlandığında pek çok kişi 

Kur’ân’ın tamamını ezbere biliyor ve namazlarda okuyordu. Ancak Allah 

Rasûlü’nün son ânına kadar vahiy devam ettiği için Kur’ân sûrelerinin yazıldığı 

sayfalar, iki kapak arasına toplanıp bir kitap hâline getirilmemişti. Hz. Ebû Bekir 

�, Zeyd bin Sâbit � başkanlığında bir heyet teşekkül ettirdi ve yazılı Kur’ân 

sayfalarını iki kapak arasına toplattı. Bu heyetin çok sıkı, son derece güvenilir ve 

sağlam çalışma usulleri vardı. Meselâ bunlardan biri şöyleydi: Hz. Bilâl Medine 

sokaklarında gezerek îlânda bulundu. Elinde Kur’ân metinlerinin yazılı bulunduğu 

evraklar mevcut olan herkesin bunları, bizzat Peygamber Efendimiz’in imlâ ettir-

diği ilk el yazılar olduğuna şahitlik eden iki şahitle birlikte mescide getirmesi ge-

rektiğini söyledi. Heyet zâten insanların ezberinde olan Kur’ân’ı, iki şahitle birlik-

te getirilen yazılı belgelerle mukayese etti ve Kur’ân’ı baştan sona bütün hâlinde 

yazıya geçirdi. 

Bu heyet insanların elinde bulunan yazılı Kur’ân âyetlerini toplamamış ol-

salardı bile zaten Kur’ân’ın tamamını ezbere biliyorlardı. Bu usul ile sadece bir 

sağlama yapmış oldular ve Kur’ân hakkında hiçbir şüphe ihtimali olmadığını gös-

terdiler. 

                                                 
87 Tirmizî, Kırâât, 11/2946; Heysemî, IX, 94; Đbn Sa’d, III, 76; Ebû Nuaym, Hilye, I, 57; Ahmed, ez-Zühd, s. 
127; Ali el-Müttakî, XIII, 31/36168-70; Sem‘ânî, Ensâb, V, 282; Leknevî, Đkâmetü’l-hucce, Haleb 1386, s. 64. 
88 Đbn-i Sa‘d, VI, 110; Đbn-i Ebî Dâvûd, Mesâhif, s. 151. 
89 Bu hususta Đmâm Abdülhayy el-Leknevî’nin Đkâmetü’l-hucce alâ enne’l-iksâra fi’t-teabbüd leyse bi-bid‘a, 
(Haleb 1386) isimli eserinde çok sayıda misâl bulmak mümkündür. 
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Hz. Osman � zamanında yine Zeyd bin Sâbit � başkanlığındaki bir 

heyet tarafından Kur’ân nüshaları çoğaltıldı. Diğer bir anlayışa göre Hz. Osman, 

Zeyd bin Sâbit başkanlığındaki on iki kişilik heyete Kur’ân’ı yeniden cem ettirdi. 

Bunu Hz. Ebû Bekir zamanında cem edilen Mushaf ile karşılaştırdı ve aralarında 

hiçbir fark olmadığını gördü. Bu da Kur’ân’ın baştan beri ilâhî bir muhafaza altın-

da olduğunu ve her iki devirde de Kur’ân’ı cem ederken kullanılan usul ve metod-

ların sağlamlığını göstermektedir.90 

Heyet tarafından çoğaltılan nüshalar belli merkezlere gönderildi.91 Bu 

Kur’ân nüshalarıyla birlikte, onu insanlara doğru bir şekilde ve kıraat farklılık-
larıyla okutup öğretecek âlim sahabîler de gönderildi. Böylece Kur’ân, Peygam-

ber Efendimiz’in ağzından nasıl çıktıysa harfi harfine aynen diğer insanlara öğre-

tiliyor, bu konuda çok büyük bir titizlik gösteriliyordu. Bir kimsenin kendi başına 

yazılı bir malzemeden Kur’ân öğrenmesine müsaade edilmiyor, mutlaka yazı ile 

birlikte ehil bir hocanın ağzından öğrenmesi isteniyordu. Böylece talebe, elindeki 

nüshayı da hocasına kontrol ettirmiş oluyordu. Nitekim bu hususta, Kur’ân’ın harf 

harf nasıl okunacağını öğreten Tecvîd ismiyle bir ilim dalı teşekkül etmiştir ki bu 

ancak bir hocadan tatbikât yoluyla öğrenilebilir. Bu, “Kur’ân’ı bir fem-i muh-

sin’den alma” yani düzgün bir ağızdan öğrenme geleneği, ilk günden zamanımıza 

kadar aynen tatbik edilegelmiştir. 

Ubeydullah bin Abdullah, Hz. Osman � zamanında çoğaltılan nüshalar-

dan Medîne Mushafı’nın Mescid-i Nebevî’de muhafaza edildiğini ve her sabah 

cemaate okunduğunu haber verir.92 

Hz. Osman, Mushaf’ın cem‘ini/tek nüshada toplanmasını tamamlayınca 

insanları, şahsî kullanımları için nüshalar yazmaya teşvik etti.93 Zira daha önce in-

sanlar Kur’ân’ın tamamını yazamamış, sadece bazı sûre ve âyetlerini kaydedebil-

miş olabilirlerdi. Vahyin nüzûlü sona erip bütün âyet ve sûreler güçlü bir heyet ta-

rafından iki kapak arasına getirildikten ve çok sayıdaki hâfız sahâbînin tasdikini 

aldıktan sonra artık insanlar bir bütün hâlinde Kur’ân’ı rahatlıkla kopyalayabilir-

lerdi. 

                                                 
90 Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’an Tarihi, s. 131-135.  
91 Bu Kur’ân nüshalarından veya bunların parçalarından bize kadar ulaşmış olanlar vardır. Meselâ Taşkent, 
Đstanbul Topkapı Sarayı ve Đstanbul Türk Đslâm Eserleri Müzesi’ndeki nüshalar Hz. Osman’ın çoğalttırdığı 
veya onlardan istinsah edilen nüshalardır. (Zâhid el-Kevserî, Makâlât, s. 12-13; Salâhaddin el-Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hattı’l-

Arabî, s. 50-55) Hz. Osman’a ait, deri üzerine işleme, paha biçilemeyen bir Kur’ân-ı Kerîm’in 28 sayfalık bölümü, 
Osmanlı Sultanı Abdülmecid’in torunu ve Hindistan’ın eski Haydarabad Nizamı Bereket Şâh tarafından Kon-
ya Mevlânâ Müzesi’ne bağışlanmıştır. Mevlana Müzesi Müdürü Erdoğan Erol, bu vesileyle “Hz. Osman’a âit 
olan Kur’ân-ı Kerîm’in parçalarından birinin Topkapı Sarayı’nda sergilendiğini ve kutsal emanet sayıldığını, 
tarih uzmanlarının, diğer parçaların da Rusya ve Hindistan’da bulunduğunu bildirdikleri”ni ifade etmiştir. 
(www.Haber7.com, [27 Kasım 2006, 10:14]) Bunun diğer misalleri için bkz. Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm 
Tarihi, s. 87; A‘zami, Kur’an Tarihi, s. 114, 138, 153-157, 179. 
92 Đbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, Cidde, 1399, s. 7. 
93 Đbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, s. 993, 998, 1002. 
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Nitekim Hz. Âişe g, azatlısı Ebû Yûnus’tan, kendisi için bir Mushaf 

yazmasını talep etmiş, o da yazmıştır. (Müslim, Mesâcid, 207; Ebû Dâvûd, Salât, 5/410; Muvatta’, 

Salâtü’l-Cemâa, 25) 

Hz. Ömer’in azatlısı Amr bin Râfî ʻ � de, Peygamber � Efendimiz’in 

hanımlarının yaşadığı zamanlarda Mushaf yazardı. Hatta Hz. Hafsa g için de bir 

Mushaf yazmıştı. (Muvatta’, Salâtü’l-Cemâa, 26; Heysemî, VI, 320; VII, 154) 

Kur’ân’ın en ufak bir hatâdan dahî korunması için başka tedbirler de alın-

mıştır. Devlet; Âsım el-Cahderî, Nâciye bin Rumh ve Ali bin Asma̒ı insanların 

okumak için kopyaladıkları şahsî Mushafları inceleyerek içinde hatâ bulunanları 

yırtmakla vazifelendirmiştir.94 

Bu tür resmî heyetler her zaman mevcut olmuştur. Mesela Türkiye’de 

“Mushaflar ve Dîni Eserler Tedkîk Heyeti”  nâmı ile ilmî, resmî bir müessese 

mevcut bulunmaktadır ki başlıca vazifesi, Kur’ân’da yazım hatasının zuhuruna 

fırsat vermemektir. Bu sebeple, her asırda yüz binlerce hâfızın ezberlediği ve mil-

yonlarca matbu ve yazma nüshaları bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in velev bir harfinin 

olsun değiştirilmesine ihtimal yoktur. Bazı Mushaflarda matbaa hatası olsa bile 

bunun derhal tashih edileceği şüphesizdir. 

Diğer bir husus da şudur: Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine mahsûs bir resm-i 
hattı, bir yazı şekli vardır. Bu Resm-i hatta “Hatt-ı Osmânî”  ve “Hattı Istılâhî”  

denir. Birçok âlimin beyânına göre bu resm-i hat, tevkîfîdir; yani Rasûl-i Ekrem 

Efendimiz’in tâlimlerine ve işâretlerine dayanır. Bazı kelimelerin yazı kâidelerine 

muhalif bir tarzda yazılmış olması bir hikmete mebnîdir, bir nükteyi, bir lâtif 

maksadı hâizdir. Hatta bu babda “ Đlmü Resmi’l-Kur’ân”  ünvânı ile bir ilim bile 

tedvin edilmiştir. Bu ilim, Mushaflara mahsûs hatt-ı ıstılahı ile kıyasî olan resm-i 

hat arasında hangi kelimelerde muhalefet bulunduğunu ve bunun hikmetini göste-

rir. Bu ilmin gâyesi ve faydası pek yüksek olduğundan öğretilmesi ve öğrenilmesi 

farz-ı kifâyedir.95 

Đslâmî gelenekte, Kur’ân hocası olabilmek için iyi yetişmiş bir üstad veya 

üstadlar huzûrunda icâzetnâme almak lâzımdır. Bu metodla hem talebenin 

Kur’ân’ı gereği gibi öğrenip öğrenmediği, hem de elindeki Kur’ân nüshasının sa-

hih ve mûteber olup olmadığı kontrol edilir. Bu usûl zamanımıza kadar tatbik edi-

legelmiştir. Kur’ân öğretiminin sonunda üstad, talebesine bir icazetnâme verir ve 

bunda kendi üstadları ve onların üstadlarının isimlerini bir şecere hâlinde tâ Hz. 

Peygamber’e kadar zikreder. Daha sonra talebesinin de, üstadı tarafından kendisi-

                                                 
94 Đbn-i Kuteybe, Tevîlü müşkili’l-Kur’ân,  Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-Đlmiyye, s. 37. 
95 Ömer Nasûhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Đstanbul 1973, I, 27. 
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ne öğretildiği şekilde Kur’ân-ı Kerîm’i tamamen ve sahîh bir şekilde öğrendiğini 

tasdîk eder.96 

Görüldüğü gibi Kur’ân-ı Kerîm, hem yazılıp okunmak hem de üstadlar 

huzûrunda ağızdan ağza öğrenilip ezberlenmek sûretiyle günümüze kadar en sağ-

lam usullerle muhafaza edilegelmiştir. Yani Kur’ân’ın muhafazası için yazı ve 

ezbere ilâveten üçüncü bir usul daha tatbik edilmiştir: 

Đyi yetişmiş ve icâzet almış bir üstad huzûrunda tâlim görmek…97 

 

c. Ashâb-ı Kirâm’ın Kur’ân Ö ğrenme ve Öğretme Seferber-
liği 

Müslümanlar târih boyunca Kur’ân eğitimine pek büyük bir ehemmiyet at-

fetmişlerdir. Zira Allah ve Rasûlü, insanları, bir araya gelerek Kur’ân-ı Kerîm’i 

okuyup anlamaya teşvik etmektedir.98 Rasûlullah � bu tür gayretlerden Cenâb-ı 

Hakk’ın ziyâdesiyle memnûn olduğunu şöyle ifade buyurur:  

“…Bir cemaat, Allah Teâlâ’nın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın 

kitâbını okur ve onu aralarında müzâkere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, 

üzerlerine sekînet iner ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatırlar. 

Allah Teâlâ da onları kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder…” (Müslim, Zi-

kir, 38; Đbn-i Mâce, Mukaddime, 17) 

Peygamber Efendimiz, Kur’ân’ı iyi bilenlere her yerde kıymet vermiş, on-

lara dâimâ öncelik tanımıştır. Đmam, vâli ve kumandan gibi bir idâreci tâyin ede-

ceğinde veya şehidleri defnederken hangisini önce koymak gerektiği sorulduğun-

da hep Kur’ân’ı daha çok bilenleri tercih etmiştir.99 Tebük Seferi’ne çıkarken 

Neccâroğulları’nın sancağını Umâre bin Hazm’a vermişti. Daha sonra Zeyd bin 

Sabit’i görünce, sancağı Umâre’den alıp ona verdi. Umâre �: 

“–Yâ Rasûlallah! Bana kızdınız mı?” diye sorunca Peygamber �: 

                                                 
96 Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 87, 53-56. 
97 Bu mevzûda Đslâm âlimlerinin kullandığı usul ve metodların ne kadar sağlam olduğunu görmek için şu eserle-
re müracaat edilebilir: Prof. Dr. M. M. el-A‘zami,  The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compi-
lation: A Comparative Study with the Old and New Testaments, Leicester: UK Islamic Academy, 2003 (Kur’an 
Tarihi: Eski ve Yeni Ahit ile Karşılaştırmalı bir Araştırma, Đstanbul 2006); Prof. Dr. M. Hamidullah,  Kur’ân-ı 
Kerîm Tarihi, Đstanbul 2000 (Le Saint Coran’ın giriş kısmı). 
98 Fâtır, 29; Sâd, 29; Tâhâ, 124-126; Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Müslim, Zikir, 38; Đbn-i Asâkir, Târîhu Dı-
meşk, XXVII, 67. 
99 Müslim, Mesâcid, 290, Müsâfirîn, 269; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2/2876; Nesâî, Cenâiz, 86, 87, 90, 91; Ah-
med, IV, 218; Heysemî, VII, 161; Đbn-i Hişâm, IV, 185; Đbn-i Sa’d, V, 508. 
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“–Hayır! Vallahi kızmadım! Fakat siz de Kur’ân’ı tercih ediniz! Zeyd, 

Kur’ân’ı senden daha çok ezberlemiştir. Burnu kesik zenci köle bile olsa, Kur’ân’ı 

daha çok ezberlemiş olan kimse başkalarına tercih edilir!” buyurdu. 

Evs ve Hazrec kabilelerine de, sancaklarını Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş 

olan kişilere vermelerini emretti. (Vâkıdî, III, 1003) 

Ebû Saîd el-Hudrî � şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Ekrem � Efendimiz’in ashâbı bir araya gelip oturduklarında, 

öncelikle Kur’ân-ı Kerîm ile meşgul olur, onu okur ve anlamaya çalışırlardı. Ya 

içlerinden biri bir sûre okur veya birinden bir sûre okumasını taleb ederlerdi.” 

(Hâkim, Müstedrek, I, 172/322. Krş. Hatîb el-Bağdâdî, el-Fakîh ve’l-mütefakkih, Beyrut 1395, II, 126) 

Abdullah bin Mesʻûd’un şu söz, ashâb-ı kiramın Kur’ân eğitimine ver-

dikleri ehemmiyeti ne güzel ortaya koyar: 

“Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a yemîn ederim, Allah’ın kitâbın-

dan hiçbir sûre indirilmemiştir ki ben onun nerede ve kimin hakkında nâzil oldu-

ğunu bilmeyeyim. Bir kimsenin Allah’ın kitâbını benden daha iyi bildiğini duy-

sam ve deveyle ona ulaşmak da mümkün olsa, hiç durmaz hemen yola düşe-

rim.”100
 (Buharî, Fedâilu’l-Kurân, 8) 

Sahâbeden biri evine girdiğinde hanımı ona derhal şu iki suali tevcih eder-

di: 

1) Bugün Kur’ân’dan kaç âyet nâzil oldu? 

                                                 
100 Müslümanlar, Kur’ân’ı en doğru bir şekilde öğrenip ezberleme husûsunda gösterdikleri hassâsiyetin bir ben-

zerini Rasûlullah � Efendimiz’in hadîs-i şerîfleri için de göstermişlerdir. Buna dâir birkaç misal şöyledir: 

Ebû Eyyûb el-Ensârî � bir hadîs-i şerîf husûsunda tereddüde düşmüştü. O hadîsi Efendimiz �’den dinle-

yenlerden sadece Ukbe bin Âmir  � hayatta kalmıştı. Ebû Eyyûb Hazretleri deve sırtında Medîne-i Münevve-
re’den yola çıkıp dağlar, çöller aşarak Mısır’a geldi. Hz. Ukbe ile karşılaştığında hemen ilk olarak o hadîsi sordu. 
Hz. Ukbe de: “Kim dünyada bir mü’minin ayıbını örterse, kıyâmet günü Allah Teâlâ da onun ayıbını örter” diye 

hadîsi rivâyet etti. Ebû Eyyûb � “Tamam” dedi ve hemen devesine atlayıp geri döndü. (Bkz. Ahmed, IV, 153, 159; 
Hâkim, Mârifetü ulûmi’l-Hadîs, s. 7-8; Đbn-i Abdi’l-Berr, Đlim, s. 123)  

Câbir bin Abdullah �, Abdullah bin Üneys’e bir tek hadîs-i şerîf sormak için tam bir aylık yol yürümüş-
tür. Bir seferinde Medîne’den Şam’a, diğerinde de Mısır’a gitmiştir. (Bkz. Buhârî, Đlim, 19; Ahmed, III, 495; Hâkim, Mâri-
fet, s. 8-9; Đbn-i Abdi’l-Berr, Đlim, s. 127) 

Tâbiînin önde gelenlerinden Ebü’l-Âliye  şöyle demiştir: 

“Biz, Basra’da iken Rasûlullah � Efendimiz’in ashabından gelen bazı rivâyetler işitiyorduk. Buna gönlü-
müz râzı olmuyor, hemen bineğimize atlayıp Medine’ye geliyor ve hadîs-i şerîfi bizzat ashâbın ağzından dinli-
yorduk.” (Dârimî, Mukaddime, 47/570; Hatib el-Bağdadî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, Beyrut 1988, s, 402-403) 

Saîd bin Müseyyeb de şöyle demiştir: 
“Sadece bir hadis öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum.”  (Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, IX, 106) 

Ömer bin Abdilaziz g, Medine vâlisi Ebû Bekir bin Hazm’a şöyle yazmıştır:  
“Bak, araştır ve Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerinden ne varsa hepsini yaz! Zira ben, ilmin kaybol-

masından ve ulemanın gitmesinden korkuyorum.” Bu faaliyette Peygamber Efendimiz’in hadislerinden başka bir 
şey kabul edilmiyordu. Âlimler ilmi yaymalı ve herkese açık ilim halkaları teşkil etmeli ki bilmeyenler de böyle-
ce öğrenebilsin. Zira ilim, gizli kalmazsa yok olmaz. (Buhârî, Đlim, 34) Halîfe bu emri diğer bölgelere de göndermiş-
tir. (Ebû Nuaym, Târîhu Isbahân, Beyrut 1410, I, 366; Aynî, Umdetü’l-Kârî, II, 129) 
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2) Allah Rasûlü’nün hadislerinden ne kadar ezberledin? (Abdülhamîd Keşk, Fî 

rihâbi’t-tefsîr, I, 26) 

Rasûlullah �, Medîne’ye gelip müslüman olan heyetlerle çok yakından il-

gilenirdi. Onların Medine’de bir müddet kalarak Kur’ân-ı Kerîm’i ve dînî esasları 

öğrenmelerini ve kendi tatbikatını müşâhede ederek Đslâm’ı anlamalarını isterdi. 

Meselâ Abdülkays heyeti geldiği zaman Ensâr’dan, onları misafir etmelerini ve 

ikramda bulunmalarını istemişti. Bu arada gerekli dini malumatı öğretmelerini, 

namaz için lüzumlu sûreleri ezberletmelerini tenbihlemişti. Sabahleyin geldikle-

rinde hâl ve hatırlarını, Ensâr’ın ilgisinden memnun olup olmadıklarını sordu. On-

lar da memnuniyetlerini ifade ettiler. Ashâbın gayreti ve Abdülkays’lıların öğ-

renme azminden son derece memnun kalan Peygamber Efendimiz, onlarla tek tek 

ilgilenerek ezberledikleri Tahiyyât’ı, Fâtiha’yı, diğer sûreleri ve öğrendikleri sün-

netleri bizzat kendisi kontrol etti. (Ahmed, III, 432; IV, 206) 

Bu tür heyetler memleketlerine dönerken Rasûlullah � Efendimiz onlar-

dan, burada öğrendikleri şeyleri kavimlerine tâlim etmelerini isterdi. (Nesâî, Ezân, 8; 

Ebû Dâvûd, Ramazan, 9) 

Übey bin Kâʻb � da Medîne-i Münevvere’ye gelen heyetlere Kur’ân ve 

fıkıh öğretirdi. (Đbn-i Sa̒d, I, 316-317, 345; Vâkıdî, III, 968-969) 

Gece gündüz devamlı Mescid’de kalan Ashâb-ı Suffe, bir taraftan ilim öğ-

renir, bir taraftan da devamlı çalışarak talebe ve hoca yetiştirirlerdi. Ashâb-ı Suf-

fe’ye muallim tâyin edilen Ubâde bin Sâmit �, insanlara Kur’ân ve yazı öğretti-

ğini ifade eder. O ve diğer sahâbîler, dışarıdan gelen insanları evlerinde misâfir 

eder, onlara ikram ve ihsanlarda bulunur ve Kur’ân-ı Kerîm öğretirlerdi.101 

Nitekim Umeyr bin Vehb, Medine’ye gelip müslüman olduğunda 

Rasûlullah �, ashâbına: 

“–Kardeşinize dînini iyice anlatınız! Kendisine Kur’ân okuyup 

öğretiniz!..”  buyurmuştu. (Đbn-i Hişâm, II, 306-309; Vâkıdî, I, 125-128; Heysemî, VIII, 284-286) 

Rasûlullah � Vedâ Haccı’nda: 

“−Ey insanlar! Đlim sizden alınmadan ve ortadan kaldırılmadan evvel on-

dan nasîbinizi alınız!” buyurmuştu… Bir bedevî şöyle sordu: 

“−Yâ Nebiyyallâh! Đlim bizden nasıl kaldırılır? Ellerimizde Mushaf nüs-

haları mevcut, onu bütün muhtevâsıyla öğrendik, kadınlarımıza, çoluk çocu-
ğumuza ve hizmetçilerimize de öğrettik…” (Ahmed, V, 266; Heysemî, I, 200. Krş. Tirmizi, Đlim 

5/2653) 
                                                 
101 Bkz. Ebû Dâvûd, Büyû, 36/3416; Đbn-i Mâce, Ticârât, 8; Ahmed, V, 315, 324; Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, 
160. 
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Bu rivâyet bize, ashâb-ı kirâmın Kur’ân-ı Kerîm’i yazma, öğrenme ve öğ-

retme gayretlerinin çöllerde ve dağ başlarında yaşayan bedevîlere kadar uzandığı-

nı göstermektedir. 

Rasûlullah � Efendimiz, Abbâd bin Bişr  �’i Benî Mustalik kabilesinin 

zekâtlarını toplamak üzere göndermişti. Abbâd � Mustalikoğulları’nın yanında 

on gün kaldı. Onlara Kur’ân-ı Kerîm okuttu, Đslâm’ın esaslarını ve ahkâmını 

öğretti. Daha sonra kendilerinden memnûn kalarak Rasûlullah � Efendimiz’in 

yanına döndü. (Đbn-i Sa’d, II, 161-162; Makrîzî, Đmtâu’l-esmâ̒, Beyrut 1420, II, 42) 

Müslümanların kumandan ve askerleri bile insanları terbiye eden birer 

muallim idiler. Bunun misallerinden birini şu hâdisede görüyoruz: Rasûlullah � 

Hâlid bin Velîd ’i bir sefere göndermişti. Hâlid � oradan Allah Rasûlü’ne yazdı-

ğı mektupta, Beni’l-Hâris kabilesini Đslâm’a dâvet ettiğini, onların da toptan 

Đslâm’a girdiğini bildirdikten sonra şöyle der: 

“Bu kabilenin içinde ikâmet ediyorum, onlara Allah’ın emrettiği şeyleri 

söylüyor, nehyettiklerinden sakındırıyorum. Allah Rasûlü’nün bundan sonra 

nereye gideceğimi bildiren mektubu gelinceye kadar onlara Đslâm’ın esaslarını 

ve Peygamber � Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’sini öğreteceğim. Ve’s-selâmu 

aleyke yâ Rasûlallâh!” (Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, s. 165-166) 

Peygamber Efendimiz ve halîfeleri, Đslâm dünyasının muhtelif merkezleri-

ne pek çok âlim sahâbîyi hoca olarak göndermişlerdir. Onlar insanlara Kur’ân’ı ve 

sünnetleri öğretiyorlardı.102 Meselâ Mus’ab bin Umeyr ile Đbn-i Ümmi Mektûm  

� Medîne’ye muallim olarak gönderildiler. Büyük bir gayretle Đslâm’ı anlatıyor 

ve Kur’ân tâlim ediyorlardı.103 Şam’a gönderilen Ebu’d-Derdâ � orada uzun sü-

re yaşadı ve çok meşhur bir ilim halkası kurdu. Onun gözetimi altındaki talebele-

rin sayısı 1600’ü aşıyordu. Talebelerini onar kişilik gruplara ayırdı. Onlara toplu 

olarak ve grup grup dersler verirdi. Sabah namazını kıldıktan sonra hemen derse 

başlardı.104 Benzer metodlar başka sahâbî ve tâbiîn tarafından diğer şehirlerde de 

tatbik edildi.105 

Hz. Ömer, Yezit bin Abdullah ’ı merkezden uzakta yaşayan bedevilere 

Kur’ân öğretmek için gönderdi ve bedevî kabilelere giderek öğrenim derecelerini 

tespit için Ebû Süfyan’ı da müfettiş tayin etti. O ayrıca Medine’de çocuklara 

Kur’ân öğretmesi için üç sahabîyi vazifelendirip her birine aylık 15 dirhem maaş 
                                                 
102 Dârimî, Sünen, I, 135 (thk. Dahman); Đbn-i Sa’d, VI, 7. 
103 Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46; Đbn-i Hişâm, II, 43-46; Ebu Nuaym, Delâil, I, 307; Heysemî, VI, 41. 
104 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, Müessesetü’r-Risâle 1405, II, 344-346. 
105 Belazuri, Ensâb, I, 110; Hâkim, II, 240, 300; Firyâbî, Fedâilü’l-Kur’ân, s. 129. Krş. Müslim, Müsâfirîn, 280; 
Đbn-i Abdilberr, el-Đstîâb, III, 1173/1907; Hatîb el-Bağdâdî, Târîh, VI, 147/2634; Vekî, Ahbâru’l-Kudât, II, 5, 
150; Zehebî, Siyer, XVI, 161. 



 194 

bağladı ve yetişkinler de dâhil herkese kolayından en az beşer âyet öğretilmesini 

emretti.106 

Ashâb-ı kirâm, Kur’ân talebelerine çok değer verirlerdi. Bir defasında Hz. 

Ali � Kûfe Mescidi’nden seslerin yükseldiğini duyunca ne olduğunu sordu. 

Kendisine: 

“–Birtakım kişiler Kur’ân okuyor ve öğreniyorlar” denildi. Hz. Ali �: 

“–Ne mutlu onlara! Onlar Rasûlullah � nezdinde insanların en sevgilileri 

idi” buyurdu. (Heysemî, VII, 162) 

Onlar, Kur’ân tâlimini büyük bir tâzimle îfâ ederlerdi. Abdullah bin 

Mes’ûd � birisine bir âyet okutur ve:  

“–Bu âyet, üzerine Güneş’in doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şey-

den daha hayırlıdır” buyururdu. Bu sözünü Kur’ân’ın her âyeti için tekrar ederdi. 

(Heysemî, VII, 166) 

 

d. Kur’ân-ı Kerîm’in Mûcize Olu şu  

Cenâb-ı Hak, kullarını hidâyete ulaştırmak için onlara akıl, irade, tefekkür 

kâbiliyeti gibi birtakım üstün vasıflar lütfetmiş, buna ilâveten bir de aralarından 

müstesnâ yaratılışlı sâlih insanları peygamber olarak vazîfelendirmiştir. Peygam-

berler, dâvâlarının hak olduğunu ve doğru sözlü olduklarını ispat etmek için mu-

cizeler gösterirler. Her peygamber, devrinin îcâbına göre birçok mucizeler gös-

termiştir. Hz. Đsa � zamanında en makbûl ilim tıp, en gözde insanlar da tabib-

lerdi. Bundan dolayı Hz. Đsa’ya, tabibleri bile âciz bırakan mucizeler verildi: 

Âmâları görür hâle getirmek, ölüleri diriltmek gibi… Hz. Musa � zamanında 

sihirde çok ileri gidilmişti, ona da sihirbazları susturacak mucizeler verildi. Hz. 

Muhammed � zamanında ise belâğat, fesâhat, talâkat ve edebiyat son derece re-

vaçta idi. Bu sebeple ona, Kur’ân-ı Kerîm mucizesi lütfedildi.107 

Đnsanı diğer canlılardan ayıran başlıca vasıflar, akıl ve beyân olduğu için, 

en son ve en mütekâmil Kitâb olan Kur’ân’ın i‘câzı da daha çok ilim ve edebiyât 

sahasında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz’in, kıyâmete kadar devam 

edecek olan Kur’ân mucizesinin yanında önceki peygamberler gibi zaman ve 

                                                 
106 Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’an Tarihi, s. 127. 
107 Ankebût, 50-51; Buhârî, Đ‘tisam 1, Fedâilü’l-Kur’ân 1; Müslim, Îmân, 279. 
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mekânla kayıtlı pek çok mucizesi de mevcuttur. Bu mucizeler hakkında ciltlerce 

eser kaleme alınmıştır.108 Son bölümde bunların bir kısmını zikredeceğiz. 

 

e. Kur’ân-ı Kerîm’in Mucizevî Yönleri 

Kur’ân-ı Kerîm; nazmı, fesâhatı, belâğati, gönüllere tesir edişi, kanun 

koyma (teşrî‘) husûsiyetleri, gaybdan haber vermesi gibi pek çok yönüyle insanla-

rı, kendisine benzer bir söz söylemekten âciz bırakmıştır. Bu sebeple Kur’ân, 

Peygamber Efendimiz’in çok yönlü ve muhteşem bir mucizesidir.109  

Müşrikler Kur’ân’a inanmayınca Cenâb-ı Hak onlara meydan okudu. Di-

ledikleri bütün mahlûkâtı yardıma çağırıp Kur’ân’a benzer bir kitap, bunu başa-

ramayınca on sûre, sonra bir sûre110, nihayet tam misli olmasa da kısmen Kur’ân’a 

benzeyen bir söz söylemelerini istedi: 

“E ğer kulumuza peyderpey indirdiğimiz Kur’ân’dan şüphe ediyorsa-
nız, haydi onun sûrelerinden birine (herhangi bir yönden) benzer bir sûre geti-

rin ve Allah’tan ba şka güvendiklerinizi de çağırın! Đddiânızda doğru iseniz 
bunu yapın! Eğer yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde 
yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının! O ateş kâfirler için hazırlanmı ş-
tır.”  (Bakara, 23-24) 

Son âyetteki “ 1ََْ��ُ�ا    َو�َ�ْ O : ki hiçbir zaman yapamayacaksınız” ibâresi öy-

le bir eminlik ve kat’îlik ifade etmektedir ki, böylesi bir hüküm ancak ilmi ve kud-

reti sınırsız, tam ve kusursuz olan bir zât, yani Allah Teâlâ tarafından verilebilir. 

Allah’tan başka hiç kimse, beşer açısından gayb, yani belirsiz ve kapalı olan is-

tikbâle dâir böylesine katʻî ifadeler kullanamaz. 

Đnkârcılar, acziyetlerini ilân eden bu ilâhî sözleri duydular ve bu sözler iç-

lerine oturdu, hırslarını iyice artırdı, lâkin bir şey yapamadılar. Bu âyet, onların 

âcizliklerini dilden dile dolaştırıp ufuktan ufuğa taşıdı, zaafiyetlerini tescil etti ve 

dillerini âdeta mühürledi.111 

Müşrikler, Kur’ân’ın meydan okumasına cevap veremedikleri için onun 

yerine; yalanlama, kışkırtma, hakâret ve iftirâ gibi saldırganca tavırlar takındılar. 

“Bu Kur’ân’ı dinlemeyin! Okunurken gürültü yapın, b elki gâlip gelirsi-

                                                 
108 Misal olarak bkz. Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve (7 cild), Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-Đlmiyye, 1985; Ebû Nuaym 
el-Đsfahânî, Delâilü’n-Nübüvve (2 cild), Halep: el-Mektebetü’l-Arabiyye, 1970-1972; Suyûtî, Olağanüstü Yönle-
riyle Peygamberimiz: el-Hasaisü’l-Kübra (3 cild), terc. Naim Erdoğan, Đstanbul: Đz Yayınları, 2003. 
109 Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, Min Ravâi‘-Kur’ân, s. 125. 
110 Kasas, 49; Đsrâ, 88; Tûr, 34; Hûd, 13; Yûnus, 37-38. 
111 Mustafa Sıddîk er-Râfi‘î, Đ‘câzü’l-Kur’ân, Beyrut 2003, s. 142. 
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niz!” 112
 diyerek, her ne kadar inkâr etseler de aslında ilâhî kudret karşısında ta-

mamen mağlûb olduklarını ortaya koymuş oldular. Đnkârcıların bu acziyeti hâlâ 

devam etmektedir. 

 

1) Fesâhatı, Belâğatı ve Nazmı 

Kur’ân-ı Kerîm, ne şiir ne de nesirdir. Bilâkis hem şiirin hem de nesrin 

meziyetlerini bir araya getiren emsalsiz bir üslûba sahiptir. Şiirde ve mûsikîde bu-

lunmayan bir güzelliği vardır. Onu tekrar tekrar okurken veya dinlerken bir mono-

tonluk hissedilmez, devamlı sûrette değişen ve tâzelenen seslerden insan hislerinin 

her biri aynı derecede nasibini alır.113
 

Kur’ân dâimâ, müterâdif (aynı mânâya gelen) kelimelerden delâleti en 

hassas, tasvir gücü en fazla ve fesâhati en kuvvetli olanlarını kullanır.114
 Müfessir 

Đbn-i Atiyye  (v. 542 h) şöyle der: 

“Kur’an öyle bir kitaptır ki ondan bir kelime çıkarılsa, sonra bütün Arap 

lisanı altüst edilse, ondan daha münasip bir kelime bulmak mümkün değil-
dir.” 115 

Kur’ân-ı Kerîm, mevcut edebî türlerden farklı ve kendine has bir üslûba 

sahip olmakla birlikte, aynı zamanda bütün bu edebî türleri en mükemmel şekilde 

ihtivâ eder. Kıssa, mevʻiza, târih, teşrî, cedel, münâzara, âhiret, cennet, cehennem 

gibi mevzûları, korkutucu ve müjdeleyici âyetleri, mânâlarının şiddetine göre ayrı 

ayrı bir üslûp bütünlüğü içinde fesâhat ve belâğati en yüksek seviyede tutarak 

beyân eder. 

Kur’ân gönüllere tesir eder. Đnsanları Kur’ân’ı dinlemekten alıkoyan azılı 

müşriklerden Ebû Süfyan, Ebû Cehil ve Ahnes bin Şerik , birbirlerinden haber-

siz olarak ve gizlice, geceleyin evinde namaz kılarken Kur’ân okuyan Peygamber 

Efendimiz’i dinlemeye gelmişler, birbirleriyle tesadüfen karşılaşınca da kendileri-

ni ayıplamışlardır. Bu hâdise üç gece böyle devam etmiş, nihayetinde birbirlerine: 

“–Aman kimse fark etmesin! Halk bizim bu hâlimizi duyarsa, vallahi son 

derece rezîl oluruz. Bundan sonra da hiç kimseye bu hususta söz geçiremeyiz!..” 

diyerek yaptıklarını kınamışlar, sonra da bir daha böyle bir şey yapmamak üzere 

birbirlerine söz vermişlerdir.116 

                                                 
112 Fussılet, 26. 
113 Prof. Dr. M. A. Drâz, en-Nebeü’l-Azîm, Dâru’l-kalem, ts., s. 102. 
114 Bûtî, Ravâi‘, s. 140. 
115 Đbn-i Atiyye, el-Muharraru’l-vecîz fî tefsiri’l-Kitâbi’l-Azîz, Beyrut 1413, I, 52. 
116 Đbn-i Hişâm, I, 337-338; Taberî, Târih, II, 218-219, Đbn-i Esîr, Kâmil, II, 63-64, Đbn-i Seyyid, I, 99; Zehebî, 
Târîhu’l-Đslâm, s. 160-161; Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 47; Halebî, I, 462. 
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Bir bedevî, Cenâb-ı Hakk’ın: 

 ُ+"َ3ُْO ��َ7ِ َ�ْع'ْ�>َ  َ��   َواَْ�ِ+ْض َ�ِ� ا2ْ�ُ�ِْ+[

“Sana emrolunan şeyleri açıkça söyle ve şirk ko şanlardan yüz çevir!”  

(Hicr, 94) âyetini işitince derhal secdeye kapandı. Bu hareketinin sebebi sorulunca 

da: 

“–Sırf fesahati sebebiyle secde ettim!” dedi.117 

Bu âyette ona tesir eden hususlar, “ilahî tebliği en mükemmel bir şekilde 

açıklama, hak ile batılın arasını iyice ayırıp onu apaçık bir şekilde dile getirme ve 

bu yolda cesur davranma mânâlarını ihtivâ eden “ fe’sda̒ ”  kelimesiyle118; bunca 

kısalığına rağmen çok mânâlar ihtivâ eden “bi-mâ tu’mer: Sana emredilen, söyle-

nilen her şeyi” terkibi ve bu cümlenin ihtivâ ettiği emsalsiz mûsikî idi. 

Bir başka bedevî: 

� _� ِ̀ َA َُ��ا�� اْ�aَ�ْGَُ��ا ِ"ْ�ُ% َ. َ�ّ�َ>َ 

“Ondan umudu kesince aralarında fısıltıyla konuşmak üzere (bir kena-

ra) çekildiler”  (Yûsuf, 80) âyetini işitmişti. Bunun üzerine: 

“–Şehâdet ederim ki, bir kul böyle bir söz söyleyemez!”  diyerek, hayret 

ve hayranlığını izhar etti.119
 

O zaman bedevîler, belâğat ve fesâhatta en zirve insanlardı. 

Kur’ân-ı Kerîm aynı anda, değişik zamanlarda ve mekânlarda yaşayan, 

ilmî seviyeleri çok farklı olan bütün insanlara, seviyelerine göre hitâb eder. Farklı 

anlayışlara imkân veren bir âyeti, ilk nesiller kendi durumlarına göre, daha sonraki 

nesiller de ulaştıkları ilmî seviyelere göre anlarlar. Bu hususta büyük Arap edîbi 

Mustafa Sâdık er-Râfiî şöyle der: 

“Kur’ân-ı Kerîm’in mucizelerinden biri de, her zaman bilinemeyen bazı 

hakikatleri, dâimâ bilinen kelimeler içerisinde saklaması ve bunları vakti geldikçe 

izhâr edip ortaya koymasıdır.” (Vahyü’l-Kalem, Kuveyt ts., II, 66) 

 

2) Gaybden Haber Vermesi 
                                                 
117 Kâdî Iyâz, Şifâ, trc. M. Yaşar Kandemir, Đstanbul 2012, I, 551; Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, Đstanbul 
1976, I, 82. 
118 Zemahşerî, Esâsü’l-belâğa, Dâru'l-Fikr, 1409/1989, s. 351, “ع�'” maddesi. 
119 Kâdî Iyâz, Şifâ, I, 551; Đbn-i Aşûr, et-Tahrîr, I, 107; Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, I, 82. 
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Kur’ân-ı Kerîm gaybî haberler vermektedir. Bu haberler de onun açık bir 

mucize olduğunu gösterir. Geçmişteki tarihî vak̒alardan istikbalde zuhûr edecek 

hâdiselere kadar birçok ilmî ve fennî meseleye temâs ettiği hâlde, 1400 yıldan beri 

hiçbir keşif onu tekzîb edememiştir. Hâlbuki bugün bile dünyanın en meşhur an-

siklopedileri, zaman zaman ek ciltler çıkarmak sûretiyle kendilerini tashih etmek 

mecbûriyetinde kalırlar. 

O zamanlar Âd ve Semûd kavimlerinin helâki ve Nûh tûfânı hakkında bir-

takım bilgi kırıntıları, ancak efsâne hâlinde mevcuttu. Fakat Kur’ân-ı Kerîm, bun-

ları günümüz târih ilminin de tasdîk ettiği bir tarzda insanlığa takdîm etmiştir. 

Kur’ân gelecekle ilgili de haberler vermiştir. Bunların birkaç tanesini zik-

redelim: 

Rumlarla mecûsîler arasında bir harp vukû bulmuş ve mecûsîler gâlip gel-

mişti. Bundan istifade etmek isteyen müşrikler, müslümanlara: 

“–Đlâhî kitâb sâyesinde üstün geleceğinizi sanıyordunuz. Đşte mecûsîler, 

Kitâb ehli olan Rumları yendiler” diyerek onların îman ve azimlerini kırmaya ça-

lıştılar. Bunun üzerine Allah Teâlâ, müşriklere hüzün, mü’minlere sürûr verecek 

olan şu âyetleri inzâl buyurdu: 

“Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde mağlûb ol-

dular. Bununla birlikte onlar, bu ma ğlûbiyetlerinden sonra birkaç sene için-
de muhakkak gâlip geleceklerdir. Önünde de sonunda da iş Allah’a âittir. O 
gün müminler de Allah’ın nusretiyle sevineceklerdir. Allah, dilediğine yar-
dım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.”  (Rûm, 2-5) 

O sırada Rumlar öyle zayıf düşmüşlerdi ki, hiç kimse, bellerini kıran bu 

mağlûbiyetin ardından tekrar gâlip gelebileceklerine ihtimâl vermiyordu. Ancak 

Kur’ân-ı Kerîm, kuvvetli bir tekidle şöyle buyuruyordu: 

“Bu, Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz; fakat insanların ço-
ğu bilmezler.”  (Rûm, 6) 

Nihayet yüce Allah, vaadini gerçekleştirdi. Târihçilerin ittifâkıyla birkaç 

sene içinde Rumlar Fârisîlere gâlip geldiler. O gün, müslümanlar da Bedir 

Gazvesi’nde müşriklere karşı zafer kazanıp sevindiler.120
 

Allah Teâlâ, Kızıldeniz’in girdaplarında ölümle yüzyüze gelince îmâna sa-

rılmak isteyen Firavun’a: 

“ Şimdi mi  (îmân ediyorsun)?! Hâlbuki sen, bundan evvel isyân etmiş ve 

fesatçılardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini kurtaracağız ki arkan-

                                                 
120 Bkz. Tirmizî, Tefsîr, 30/3191-3194; Ahmed, I, 276; Kurtubî, XIV, 3. 
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dan geleceklere ibret olasın! Bununla berâber insanların birçoğu, âyetleri-
mizden cidden gâfildirler.” (Yûnus, 91-92) 

Yakın bir zaman önce yapılan araştırmalarda Firavun’un cesedi bulundu. 

Şu anda bu cesed, secde vaziyetinde, saçları ve derisi de üzerinde olduğu hâlde 

Londra’daki British Museum’da 94. salonda sergilenmektedir. 

Bedir Savaşı’nda düşman ordusunun yenilgiye uğratılacağı,121 müslüman-

ların Mescid-i Harâm’a güvenle gireceği ve muzaffer olup Mekke’yi fethedece-

ği,122 insanların kitleler hâlinde Đslâm’a gireceği,123 Đslâm dininin diğer bütün din-

lere üstün geleceği,124 Kur’ân metninin muhafaza edileceği,125 gibi birçok hâdiseyi 

önceden bildirmesi de, Kur’an’ın istikbâle ait haberlerindendir. Peygamber Efen-

dimiz’in, bu tür gaybî haberleri vahye istinad etmeden, önceden haber vermesi 

imkânsızdır. 

 

3) Đlmî Keşiflere I şık Tutması 

Kur’ân-ı Kerîm’in esas gâyesi, tevhîdi kalplere yerleştirip insanlara 

hidâyet rehberi olmaktır. Nitekim ele aldığı bütün mevzûları bu asıl gâyeye mebnî 

olarak takdîm eder. Bununla birlikte, tabiî ilimlerin sahasına giren hususlarda in-

sanlara bir ibret olarak verdiği bilgiler de tamâmıyla hakîkate mutâbıktır. Bunlar 

da Kur’ân’ın istikbâlden verdiği haberler cümlesindendir. Birkaç misal arzedelim: 

Đnsanın üremesi ve embriyonun teşekkülü husûsunda Kur’ân-ı Kerîm, mo-

dern ilmin daha yeni keşfedebildiği birtakım orijinal bilgiler vermektedir. Bunlar, 

bilhassa Hac Sûresi’nin 5. ve Mü’minûn Sûresi’nin 11-13. âyetlerinde tafsîlâtlı bir 

şekilde anlatılır. Prof. Dr. Keith L. Moore,  embriyoloji sahasında yazdığı eserin-

de insanın rahimdeki safhalarını îzâh ettikten sonra bu bilgileri âyet-i kerîmelerle 

karşılaştırıp, ilmin Kur’ân-ı Kerîm’le mütâbakat hâlinde olduğunu, hatta 

Kur’ân’ın, verdiği misâl ve târiflerle tıbbın önünde gittiğini itirâf etmiştir. Araş-

tırmaları neticesinde Keith, Kur’ân ve Hz. Peygamber � hakkında büyük bir hay-

ranlık duymuş ve 1400 sene evvel nâzil olan bu mûcizeyi büyük bir gönül 

huzûruyla tasdîk etmiştir. Kur’ân’dan öğrendiği bilgileri, Before We Are Born 

(Biz Doğmadan Önce) isimli kitabının ikinci baskısına ilâve etmiştir. Kendisine: 

“–Bu bilgilerin Kur’ân’da bulunmasını nasıl îzah edersin?” diye sorulunca: 

                                                 
121 Kamer, 45. 
122 Feth, 16, 27. 
123 Nasr, 2. 
124 Tevbe, 33; Feth, 28; Saff, 9. 
125 Hicr, 10. Başka misaller için bkz. Yûsuf el-Hâc Ahmed, Mevsûatü’l-i’câzi’l-ilmî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’s-
sünneti’l-mutahhara, Dımeşk, 2003, s. 20-24. 
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“–O Kur’ân, Allah tarafından indirilen vahiyden başka bir şey değildir” 

cevabını vermiştir. (Gary Miller, The Amazing Qur’an, s. 34-39) 

Son yıllarda kâinatın genişlediği, galaksilerin birbirinden muazzam bir hız-

la uzaklaştığı keşfedildi. Baştan sona kâinatın Sonsuz Bir Güç’ün tasarrufunda ol-

duğunu gösteren bu kanuna göre koskoca galaksiler, aralarındaki uzaklıkla doğru 

orantılı bir şekilde birbirinden uzaklaşmaktadır. Meselâ, 10 milyon ışık yılı uzak-

taki bir galaksi, saniyede 250 kilometre hızla bizden uzaklaşırken, 10 milyar ışık 

yılı uzaktaki bir galaksinin uzaklaşma hızı saniyede 250.000 kilometredir. Bu du-

ruma Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle işaret edilir: 

“Semâyı kendi ellerimizle (kuvvetle ve çok sağlam bir şekilde) biz binâ 
ettik ve biz (onu) elbette genişletmekteyiz.” (Zâriyât, 47) 

Yüce Rabbimiz dünyayı, gökyüzünde ömrünü tüketip patlayan yıldızların 

parçaları olan göktaşlarından muhafaza etmektedir. Jüpiter  ve devâsâ çekimi ile 

Satürn, dünya için tehlike oluşturabilecek pek çok cisme geçit vermeyen birer 

bekçi mevkiindedir. Zaman zaman bu iki gezegeni aşıp dünyamıza yaklaşan gök-

taşları olabilir. Bu defa onların karşısına Ay çıkar. Atmosferi olmadığı için Ay’a 

düşen her göktaşı yüzeye çarpar. Bu çarpmaların Ay’da meydana getirdiği krater-

leri küçük bir dürbünle bile görebiliriz. Ay engelini de aşan göktaşları, eğer çok 

büyük değillerse atmosfere girerken yanmaya başlarlar. “Yıldız kayması”  da de-

diğimiz bu hâdise neticesinde göktaşları, yüzeye ulaşamadan Mezosfer tabakası 

içinde un ufak toz zerreleri hâlinde dağılırlar. Sonra bu toz zerreciklerinin her biri 

bir yağmur taneciğine çekirdek olur. Atmosfer, dünyayı, uzaydan gelen zararlı 

ışınlardan da korur. Kur’ân’da bu hakîkatlere şöyle işaret edilir: 

“Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, oradaki 
(Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çeviriyorlar.”  (Enbiyâ, 32) 

Görüldüğü gibi Kur’ân-ı Kerîm, bir taraftan insanların fiil ve davranışlarını 

tanzim ederken, bir taraftan da kâinattaki sırlara dikkat çekerek onun bir kitap gibi 

okunmasını ve taşıdığı sırların araştırılarak ortaya çıkarılmasını istemektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de, on dört asır evvel şöyle buyrulmuştur: 

“Biz, rüzgârları a şılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik 
de onunla su ihtiyacınızı karşıladık...”  (Hicr, 22) 

Bu âyetin inişinden asırlar sonra, rüzgârların bitkileri ve bulutları aşıladığı 

keşfedilmiştir. 

Rahmân Sûresi’nin 19 ve 20. âyetlerinde: 

“ Đki denizi birbirine kavu şmak üzere salıvermiştir. (Fakat) aralarında 
bir engel vardır; birbirine geçip karı şmazlar! (Kendi yapılarını muhafaza eder-
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ler)” buyrulmuştur. Furkân Sûresi’nin 53. ve Neml Sûresi’nin 61. âyet-i kerîmele-

rinde de benzer ifadeler yer alır. 

Bu âyetlerde bildirilen hakîkat, asrımızda anlaşılan bir Kur’ân mucizesidir. 

Son keşiflerde Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nun birleştiği Cebel-i Târık Boğa-

zı’nda, sanki suların birbirine karışmasına mânî olan meçhûl bir set, görünmeyen 

bir perde olduğu tespit edilmiştir. Böylece iki denizin suyu birbirine karışmamak-

ta, her iki taraf da aslî karakterini muhafaza etmektedir. Kaptan Cousteau, da-

ha sonra, farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı su perdesinin 

bulunduğunu tespit etmiştir. 

Mr. A. Brawn,  denizlerle ilgili bu ve benzeri âyetlerle karşılaşmıştı. Hem 

tuzlu hem tatlı sudan taze et, inci ve mercan çıkarıldığını, gemilerin rüzgârla yü-

rüdüğünü… ifade eden âyetleri tefekkür eden bu Đngiliz, Hint kıyı şehirlerinden 

birine varınca oradaki bir müslümana: 

“–Sizin peygamberiniz Muhammed, denizlerde seyahat etti mi?” diye sor-

du. O da: 

“–Hayır, bildiğimize göre o denizlerde seyahat etmemiştir” dedi. 

Bu cevap üzerine Đngiliz gemici, Kur’ân’ın vahiyden başka bir yolla Pey-

gamber Efendimiz’e gelemeyeceğine kanaat getirdi. Kur’ân’ın tevhîd ve hukûka 

dâir âyetlerini tefekkür edip bunları Tevrat ve Đncil’deki sözlerden daha doğru ve 

anlamlı bularak müslüman oldu. Daha sonra Mısır’a gidip âlimlerle görüştü.126
 

Matematik profesörü Gary Miller  şöyle der: 

“Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce atom hakkında bilinen bir 

teori vardı. Bu teoriyi de yunan filozof Demokritos ortaya atmıştı. Bu filozofun 

ardından gelenler de, maddenin gözle görülemeyen, bölünemeyen ve atom (zerre) 

ismi verilen parçacıklardan meydana geldiğini ortaya attılar. Şimdi ise, maddenin 

en küçük parçası olan zerrenin, tâbi olduğu maddenin aynı husûsiyetlerini taşıdığı 

ve aynı şekilde ayrışıp bölünebileceği keşfedildi. Bu bilgi, geçtiğimiz asırdaki ge-

lişmelerin neticesinde elde edilen yeni bir hakikat sayılır. Hâlbuki ne kadar câlib-i 

dikkattir ki bu bilgiler, Kur’ân-ı Kerîm’de 14 asır evvel bize şöyle takdim edilmiş-

ti: 

“…Ne yerde ne gökte zerre ağırlı ğınca bir şey Rabbinden uzak (ve 
gizli) kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta 
(levh-i mahfuzda) bulunmasın!” (Yûnus, 61) 

Âyet-i kerime atomdan daha küçük varlıklardan bahsetmektedir. En ufak 

bir şüphe yok ki; böyle bir şey o dönemde hiçbir yazar ve hiçbir Arap tarafından 
                                                 
126 Reşit Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm, XI, 341-342. 
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yazılamaz. Çünkü o dönemde en küçük olarak bilinen şey “zerre”  yani atom idi. 

Bu da Kur’ân-ı Kerîm’in gerçekten de zamanla aşınmadığına delil teşkil etmekte-

dir.”127 (Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular?, s. 144-145) 

 

e. Mucizevî Hukuk Nizâmı 

Kur’ân-ı Kerîm’in mucizevî yönlerinden biri de, teşrî (kanun koyma) ala-

nındaki emsalsiz mükemmelliği ve ihtişâmıdır. Kur’ân’ın bu alandaki mûcizeliği; 

ihtivâ ettiği hükümlerin her devrin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, insaf ehli tara-

fından tenkid edilecek hiçbir noksanlığının bulunmayışı, diğer kanunlar tarafından 

halli çok müşkil olan meseleleri kolayca çözmesi, koyduğu hükümlerin büyük 

hikmetler ihtivâ etmesi ve bu muhteşem nizâmı diğerlerine göre çok kısa bir süre-

de zirveye ulaştırmış olması gibi yönlerinde ortaya çıkar. 

Đlim, medeniyet ve kültürden nasipleri olmayan bir kavim içinde; ümmî, 

okuma yazma bilmeyen ve hukuk tahsili yapmamış bir peygamber vasıtasıyla bir-

denbire mükemmel bir nizam zuhûr etmiştir. Bu nizam, medenî hukûku, ahvâl-i 

şahsiyeyi, devletlerarası hukûku, harp ve barış ahkâmını vs. en güzel ve en sağlam 

şekliyle ortaya koymuştur. Kur’ân-ı Kerîm, kıyâmete kadar gelecek bütün asırlara 

hitâb eden böyle bir hukuk sistemi getirmiş olmakla birlikte, aynı zamanda bu 

nizâmı çok kısa sürede teşekkül ettirmiştir. Müfessir Kâsımî, Kur’ân’ın bu muci-

zevî yönünü ifade sadedinde şöyle demiştir: 

“Allah Teâlâ, Arap ümmetini tedrîcî olarak yirmi üç senede terbiye edip 

yetiştirmiştir. Bu seviyede bir gelişme normal şartlarda diğer toplumlar için, ic-

timâî âmiller vâsıtasıyla ancak birkaç asırda tamamlanabilir…” (Mehâsinü’t-Te’vîl, Kahire 

ts., II, 219) 

Buraya kadar bahsettiklerimiz Kur’ân-ı Kerîm’in mucizevî yönlerinin çok 

az bir kısmıdır. 

 

f. Batılıların Kur’ân Hakkındaki Hissiyâtı 

Pek çok insan, muhtelif vesîlelerle tanıştığı Kur’ân-ı Kerîm’in tesirinde ka-

larak müslüman olmuştur. Matematik profesörü Gary Miller  bunlardan biridir. O 

                                                 
127 Kur’ân ve ilim mevzuunda tafsilât için bkz. Dr. Maurice Bucaille, La Bible le Coran et la science: les ecri-
tures saintes examinees a la lumiere des connaissances modernes, Paris: Seghers, 1980 (The Bible, the Qur’an 
and science, trc. Alastair D. Pannell, Karaçi, t.y.); Afzalurrahman , Quranic Sciences, London 1981; Prof. Dr. 
Ömer Çelik, Tek Kaynak Đki Irmak: Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, Đstanbul 2009; Osman Nûri Topbaş, 
Rahmet Esintileri (Genişletilmiş yeni baskı), Đstanbul 2010, s. 293-372 
(http://rahmetesintileri.darulerkam.altinoluk.com/); Đmaduddin Halil , “The Qur’an and Modern Science: Obser-
vations on Methodology”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 1991, Vol. 8, No. 1, s. 1-13; Prof. 
Dr. Vahidüddin Han,  Đslâm Meydan Okuyor, Đstanbul 1996. 
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birgün müslümanları hristiyanlığa dâvet ederken üstün gelmek ve hata bulmak 

maksadıyla Kur’ân-ı Kerîm’i okumak istedi… 14 asır evvel yazılmış, çöllerden ve 

benzeri şeylerden bahseden köhne bir kitap bulacağını umuyordu. Ancak 

Kur’ân’da bulduğu bilgiler, kendisini dehşete düşürdü. Hatta bu kitapta, dünyada 

başka hiçbir kitapta yazmayan şeylerin varlığını keşfetti. Kur’ân’da, Hz. Muham-

med’in başından geçen hâdiseler, hanımı Hz. Hatice’nin, kızlarının, oğullarının 

ölümleri gibi şeyler bulacağını zannediyordu. Ancak böyle şeyler de yoktu. Aksi-

ne Kur’ân’da ismi “Meryem Sûresi”  olan ve Hz. Meryem’in şereflendirildiği, bir 

benzeri hristiyanların Đncillerinde bulunmayan bir sûreye rastladı! Rasûlullah � 

Efendimiz’in çok sevdiği hanımı Hz. Âişe g’nın ya da kızı Fâtıma g’nın ismiyle 

bir sûre yoktu! Ayrıca Kur’ân’da Hz. Đsa’nın isminin 25 kere, Hz. Muhammed 

�’in isminin ise sadece 4 kere geçtiğini görünce, hayreti daha da arttı ve nihayet 

müslüman oldu.128 

Amerikalı Saalik şu câlib-i dikkat ifadeleri kullanır: 

“Kur’ân’ı okuduğumda hayatımdaki yanlışlıkları görebiliyorum. Okudu-

ğum zaman insan kelamı olmadığını anlıyorum. Çünkü hiçbir insan, Kur’ân-ı 

Kerîm’in tanıdığı kadar beni tanıyamaz.”129
 

Pennsylvanialı Kowalski, şöyle der: 

“Kur’ân insanın zihnini okuyor. Aklıma bir konu takıldığında Kur’ân’da 

hemen karşılığını bulabiliyorum. Pek çok insanın da Kur’ân’ın insanların zihnini 

okuduğu konusunda benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.”130
 

Douglas Williams der ki: 

“Ben Kur’ân-ı Kerim’i her okuduğumda müthiş huzur buluyorum. Kimi 

zaman geç yatıyor ve gece saat üçe dörde kadar Kur’ân okuyorum. Kur’ân-ı Ke-

rim’de bulunan âyetlerdeki derin mânâlar bana çok büyük huzur veriyor ve ente-

lektüel seviyemi artırıyor. Hayatımın hiçbir bölümünde böyle bir seviyeyi yaşadı-

ğımı hatırlamıyorum.”131
 

 

g. Kur’ân Niçin Arapça Đndirilmi ştir? 

Arap yarımadasında coğrafî yapının tesiriyle bedevîlik hayatı hâkimdi. Đn-

sanlarda, yaşadıkları muhitin tesiriyle büyük bir cesaret ve şecâat tecellî etmiş, 

gökkubbenin parlak yıldızları altında pek aydın zekâlar zuhur etmişti. Bunlar fi-

                                                 
128 Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular?, s. 138. 
129 A. Böken - A. Eryiğit, a.g.e., I, 157. 
130 A.g.e., I, 56. 
131 A.g.e., II, 16. 
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kirleri zengin mazmunlar, lâtîf recezler ortaya koymuşlar, bilgileri büyük olmadığı 

halde birçok âlimi hayrette bırakacak derecede belîğ, fasîh manzume ve hitabeler-

le isimlerini asırlar boyu yaşatmışlardı. 

Hele Asr-ı Saâdet’e yakın zamanlarda belâgat, Araplar arasında yüksek 

dalgalarla çalkalanan bir derya gibi coşmuştu. Kabileler arasında belagat yarışları 

meydan almış, arkadaşlarına üstün gelen şâirlerin manzumeleri altın suyu ile yazı-

larak Kâbe-i Muazzama’nın duvarlarına asılmış, beşerî kemâlâtın en güzîdelerin-

den olan fesâhat ve belâğat, kabileler arasında övünç kaynağı hâline gelmişti. 

Ukâz panayırında büyük edebî bir mahfilde okunarak alkışlanan bir kısım kaside-

ler zamanımıza kadar gelmiştir (Muallakât-ı Seb‘a).132 Bunların ne büyük birer 

belâgat âbidesi olduğu malûmdur. Araplar arasında fesâhat ve belâgatin bu derece 

terakkî etmesi, bir misli daha görülmemiş olan edebî bir mucizenin zuhûruna bir 

mukaddime demekti.133 

Yani Cenâb-ı Hak, âdetâ bu dili son kitâbı için hazırlamıştı. 

Prof. Dr. A‘zami şöyle der: 

“Dindar bir müslümana göre, kitabını koruyacağını defaatle bildiren Allah 

Teâlâ’nın nihâî vahiylerini insanlara ulaştırmak için bozulmaya müsait bir dil ve-

ya yazıyı asla tercih etmeyeceği tartışma götürmez bir husustur. Arapça, edebî ka-

pasitesi, ifade gücü, şiirselliği, ortografisi ve paleoğrafisinde134 yeterince gelişmiş-

ti. Allah Teâlâ diğer diller arasında onu seçmek sûretiyle insanlığa büyük bir lü-

tufta bulundu.” (A‘zami, Kur’an Tarihi, s. 214) 

On farklı dili bilip kullanan Prof. Dr. M. Hamidullah  şöyle der: 

“Bilindi ği gibi Kur’ân-ı Kerîm, Arap dilinde yazılmış ilk kitaptır. Bu dil, 

dikkati çekecek şekilde asırlar boyu istikrarlı ve sağlam bir hâlde kalmıştır. On 

dört asırdan fazla bir zamandan beri, kelime haznesi, imlâ tarzı, telaffuz şekli ve 

hatta gramer yapısı, gerçekte hiçbir değişikli ğe uğramamıştır. Allah’ın bir hikmeti 

                                                 
132 Kur’ân-ı Kerîm nâzil olmaya başlayınca bu meşhur şairler Kur’ân’ın edebî yönüne hayran kalmışlardır. Bun-
lardan Đmriü’l-Kays ’ın Kâbe duvarında ilk sırada duran şiiri, yine şâir olan kızkardeşi tarafından indirilmiştir. 
(Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, I, 83) 

Yine bu meşhur şâirlerden Lebîd bin Rebîa, “Allah’a hamdolsun ki gelip çatmadan ecelim, Đslâm’ın o nurlu 
elbisesini ben de giydim” diyerek müslüman olmuş ve bu beyt onun son şiiri olmuştur. (Đbn-i Abdi’l-Berr, el-Đstîâb, III, 

1335) Hz. Ömer birgün Lebîd’e: 
“–Ey Ebû Akîl! Şiirlerinden bana bir şeyler okusana!” dediğinde: 
“–Allah Teâlâ bana Bakara ve Âl-i Đmrân sûrelerini öğrettikten sonra ben asla şiir söylemem! Allah beni bu 

Kur’ân’la değiştirdi!” cevabını vermiştir. (Đbn-i Sa’d, VI, 33; Đbn-i Esîr, Üsdü’l-ğâbe, IV, 516) 
Kureyşin en beliğ şair ve hatiblerinden Velîd bin Muğîre, Nahl sûresinin 90. âyetini işittiğinde; “Vallahi, az 

önce Muhammed’den öyle bir kelâm dinledim ki insan sözü desem değil, cin sözü desem değil! Öyle bir halâveti 
(tatlılığı), öyle bir talâveti (güzelliği) var ki sormayın! Öyle bir kelâm ki üstü meyveli, altı verimli ve bereketli! 
O muhakkak üstün gelir, ona üstün gelinemez” demekten kendini alamamıştır. (Hâkim, II, 506-507/3872) 
133 Ömer Nasûhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, I, 39-40. 
134 Ortografi:  Đmlâ usûlü; Paleografi: Harflerin şekli ya da noktaların kullanımı gibi yönleriyle bir dilin yazısını 
incelemek. 
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ve takdiri olarak bu durum, modern olsun eski olsun bütün dünyada gelmiş geç-

miş hiçbir dilde görülmeyen bir durumdur. Böylece diyebiliriz ki bu gibi mühim 

husûsiyetlere sahip Arapça’dan başka hangi dil, kıyamete kadar değişmeden de-

vam edecek ilâhî vahiylerin muhafaza edilip ileriki nesillere aktarılmasına daha 

elverişli ve daha uygundur?! O hâlde, bu dilin sadelik ve açıklığını ortadan kal-

dırmaya yönelik bütün menfî gayret ve teşebbüslere karşı direniş göstermeleri do-

layısıyla, Arapça konuşan milletleri tebrik etmemiz gerekir. Mevcut lehçe ve ağız 

farklılıklarına ve bu dilin konuşulduğu ülkelerin birbirinden farklı durumlarına 

rağmen Arapça’nın yazı dili değişmeden günümüze kadar aynen muhafaza edil-

miştir. Hz. Muhammed �’in konuştuğu Arapça, günümüz radyo ve televizyonla-

rında konuşulan yahut modern gazete ve dergilerde kullanılan Arapça’nın aynısı-

dır.” (Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 76-77) 

Hakikaten diller arasında bir mukayese yapıldığında Arapça’nın, âhenk, 

kelime yapısı, fiil çekimleri ve telâffuz kâideleri gibi pek çok husûsiyetiyle diğer 

dillerden üstün olduğu görülecektir. Arapça, en ufak bir teferruatı bile zâyî etmek-

sizin veciz ve özlü ifadelere imkân veren bir lisandır. Lügat sahasındaki zenginliği 

sayesinde bu lisan, her çeşit fikri, takdire şâyan bir hassâsiyet ve zerâfetle ifade 

edebilmektedir. On beş asırdır kâidelerinde değişikli ğin olmaması, Arapça’nın, 

daha o zaman istikrar kazanmış ve tekâmülünü tamamlamış bir lisan olduğunu 

gösterir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm Arapça’yı; pek açık bildiren, mânâları kolayca 

ifade eden, kolayca anlaşılan, gayet beliğ, tesirli ve en kuvvetli bir ifade aracı ola-

rak tavsîf etmektedir.135 

Kur’ân’ın Arapça olarak indirilmesinin bir sebebi de Allah’ın Đslâm’ı Arap 

yarımadasına indirmeyi murâd etmesi olabilir. Bizans, Đran, Yunan, Hint gibi me-

deniyetler fâsit bir dâire hâline gelen felsefî münâkaşa ve hurâfeler içinde boğu-

lurken, Araplar bütün bu menfîliklerden uzak, askerî taarruzlardan, kültür ve me-

deniyet istîlâlarından korunmuş bir mıntıkada yaşıyorlardı. Hiçbir zaman esâret 

zilletini tatmamışlardı. Arapların tabiat ve mizaçları, şekillenmemiş hammadde 

gibi idi. Fıtratlarındaki temizliği tamâmiyle kaybetmemişlerdi. Ayrıca iffet, sö-

zünde durma, cömertlik, vefâ, sadâkat, sabır ve mertlik gibi güzel hasletleri vardı. 

Kur’ân’ın, felsefî fikir cereyanlarından uzak olan ümmî bir topluma ve 

ümmî bir peygambere indirilmesi, onun ilâhî kaynaklı olduğunu ispatlamada mü-

him bir rol üstlenmiştir. 

                                                 
135 Nahl, 103; Şuarâ, 195; M. Hamdi Yazır, Hak Dîni, (Yûsuf, 1). 
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Diğer taraftan Arap yarımadası; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleş-

tiği bir noktada ve çeşitli devletlerin tam ortasında merkezî bir konuma sahip ol-

duğundan, Đslâm’ın yayılmasında coğrafî bir üstünlüğe de sahipti.136 

Đnsanlık târihiyle yaşıt dînî bir merkez olan Kâbe’nin burada bulunması da 

en mühim sebeplerdendir. 

Bu şekilde pek çok hikmet ve sebep sıralanabilir. Ancak en mühim sebep, 

Allah’ın son kitabını Arapça olarak indirmeyi murâd etmiş bulunmasıdır. 

 

5. Peygamberler 

Hz. Âdem � ilk, Hz. Muhammed � son peygamberdir. Bunlar arasında 

bize bildirilen ve bildirilmeyen pek çok peygamber gönderilmiştir. Bir rivâyete 

göre Cenâb-ı Hak 124 bin peygamber göndermiştir, bunların 315 tanesi 

rasûl’dür.137 Kur’ân’da bunların bir kısmı ismen zikredilir. Ancak, sayı belirtmek-

sizin Allah’ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere iman, müslüman olmanın 

şartları arasındadır. Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana 
kıssalarını anlattığımız kimseler de var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir 
peygamber Allah’ın izni olmaksızın herhangi bir âyeti kendili ğinden getire-
mez. Allah’ın emri gelince de hak yerine getirilir ve o zaman bâtılı seçenler 
hüsrana uğrarlar.” (Mü’min, 78; Nisâ, 164) 

“«Biz, Allah’a ve bize indirilene; Đbrahim, Đsmail, Đshak, Yakub ve 
onun torunlarına indirilene, Musa ve Đsa’ya verilenlerle Rableri tarafından 
diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksi-
zin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk» deyin!”  (Bakara, 136) 

Peygamberlerin getirdiği esaslarda öze dâir herhangi bir farklılık yoktur. 

Her biri Allah’ın birliğine, âhiret gününe ve peygamberlerin getirdiği ilâhî mesaj-

lara inanmayı emretmiştir. Farklılıklar, sadece zamanın gereklerine, toplumların 

ihtiyaç ve seviyelerine göre değişebilen amelî hükümlerdedir. Bu da insanın sos-

yal ve psikolojik yapısına, hayatın gerçeklerine uygun bir vâkıadır. Hz. Đsa �, 

Tevrat’ı tasdik etmekle birlikte Đsrâiloğulları’na haram kılınan bazı şeyleri helal 

kılmak için gönderilmiştir.138 Tevrat ve Đncil’de müjdelenen Hz. Muhammed � 

de diğer vazifeleri yanında önceki milletlerin üzerindeki zahmet verici hükümleri 

                                                 
136 Bkz. Şûrâ, 7; Dr. Sa‘d el-Marsafî, el-Kâbe merkezü’l-âlem, Beyrut 2000; Muhammed Đlyas Abdülganî, Târîhu 
Mekkete’l-Mükerrameti Kadîmen ve Hadîsen, el-Medînetü’l-Münevvere 2001, s. 12-13. 
137 Ahmed, V, 266; Đbn-i Kesîr, Tefsîr, (Nisâ, 163); Heysemî, I, 159. 
138 Âl-i Đmrân, 50. 
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kaldırmak için gönderilmiştir.139
 Bu peygamberlerden her biri, devirlerinin ve ka-

vimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak esasları öğretmek için gelmiştir. Son pey-

gamber Hz. Muhammed � ise âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Hedef kitle-

si sadece bir kavim veya bir bölge değil bütün zamanlar ve bütün insanlıktır. Bu 

sebeple onun bildirdiği esaslar, kıyâmete kadar bütün insanlığın ihtiyaçlarını kar-

şılayacak mâhiyettedir.140 

Kur’ân’da birçok peygamberin ismi ve vasıfları zikredildikten sonra, “ Đşte 

o peygamberler Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir; sen de onların yoluna 

tâbî ol!” 141 buyrulur. Bu sebeple Rasûlullah �, ahlâkî açıdan da yeni bir şey ge-

tirmiş olmuyor, önceden var olan cihanşümul ahlâkî prensipleri devam ettiriyordu. 

Cumartesi yasakları hariç bugünkü Tevrat’ta yer alan ve Hz. Musa’ya bildirilen 

on emir Kur’ân’da bulunmaktadır.142
 Hz. Đsa � da Tevrat’taki emirleri iptal için 

değil ikmal için geldiğini vurgulayarak Tevrat’ı tasdik etmektedir.143 Aynı şekilde 

Đnciller’de yer alan ahlâkî prensipler Kur’ân’da da yer almaktadır.144 

Tarihte peygamber gönderilmeyen bir toplum yoktur. Allah bütün insanla-

ra peygamber göndermiştir. (Nahl, 63; Fâtır, 24; Yûnus, 47) 

Đman etme açısından peygamberler arasında fark gözetilmemesi emredil-

mekle birlikte derece bakımından birbirlerinden üstün oldukları haber verilmiş-

tir.145 Çünkü bir kısmına ilâhî kitap bir kısmına ise suhuf verilmiş, bir kısmı da 

kendilerinden öncekilere gönderilmiş kitaplarla amel etmiş, bazısı belli bir kavme 

gönderilmiş, bazısı bir peygambere yardımcı olarak vazifelendirilmiştir. Buna gö-

re; bütün insanlara gönderilen, kıyamete kadar geçerli bir beyân mucizesi ve mü-

kemmel bir din getiren son peygamber Hz. Muhammed �, peygamberlerin en 

üstünüdür. Daha sonra kendilerine yeni bir kitap ve şeriat verilen Hz. Davud �, 

Musa � ve Đsa � gelir. Hz. Nuh � ile Hz. Đbrahim �’ın da üstün dere-

celere eriştirilen peygamberlerden olduğu bildirilir.146 Bunlara ülü’l-azm , yani 

büyük zorluklara azimli bir şekilde tahammül eden peygamberler denir. (Ahkâf, 35) 

Şunu da ifade edelim ki, Hz. Muhammed � ile peygamberliğin sona er-

mesi, insanın kadr u kıymetini yükselten bir hâdisedir. Bu, insanlığın rüşde erdi-

ğini ilan etmektir. Đnsanın yüksek ve olgun bir merhaleye geldiğinin alâmetidir.147 

                                                 
139 A‘râf, 157. 
140 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 4.  
141 En’âm, 90. 
142 Çıkış, 20:1-17; krş. Bakara, 224; Nisâ, 29; Mâide, 32, 38, 89; Đsrâ, 23; Hac, 30. 
143 Matta, 5:17. 
144 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 4.  
145 Bakara, 253; Đsrâ, 55. 
146 En‘âm, 83; Ahzâb, 7. 
147 Ebu’l-Hasen en-Nedvî, Đtikat, Đbadet ve Güzel Ahlak, Đstanbul 2007, s. 35-36. 
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a. Peygamberlerin Sıfatları 

Peygamberlik çalışarak elde edilemez. Allah bu mukaddes vazifeyi diledi-

ği kuluna verir.148 Bütün peygamberler Allah’ın seçilmiş, sâlih, faziletli, ihlâslı ve 

en hayırlı kullarıdır. Onlarda şu vasıfların bulunduğu ittifakla kabul edilmiştir: 

Sıdk: Peygamberler, ilâhî hükümleri, emir ve yasakları insanlara teblîğ 

ederken ve verdikleri her türlü haberde doğru sözlü, sâdık kişilerdir. Onların yalan 

söylemeleri mümkün değildir. 

Emânet: Bütün peygamberler her hususta son derece emîn, güvenilir, dü-

rüst ve mümtaz şahsiyetlerdir. Ehl-i îmân olmayanlar bile onlara sonsuz bir güven 

duyarlar. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara değiştirmeden, artırıp eksiltmeden 

teblîğ ederler. 

Peygamberlere vahiy getiren Cebrâîl � da emîndir. Cenâb-ı Hak:  

“O (Kur’ân-ı Kerîm), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibinin  ya-

nında îtibarlı bir elçinin getirdi ği bir sözdür. O, kendisine itaat edilen, emîn 
bir elçidir”  buyurur. (Tekvîr, 19-21) Dolayısıyla vahiy, semâdaki Emîn vâsıtasıyla 

yeryüzündeki Emîn’e inzâl buyrulmaktadır. 

Fetânet: Peygamberler, insanlar içinde akıl, zekâ ve firâset bakımından en 

üst derecededirler. Onlar, kuvvetli bir hâfıza, yüksek bir idrâk, güçlü bir mantık ve 

iknâ kabiliyetine sahiptirler. 

Fetânet, kuru bir akıl ve mantık değil, dehânın da ötesinde bir idrâk sevi-

yesidir. Kalbe bağlı aklın, firâset ve basîretin ifadesidir. Her peygamberin, vazîfe-

sini eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yerine getirebilmesi için, böyle üstün bir 

zekâya sahip olması îcâb eder. Aksi takdirde, gönderildikleri kimselere karşı kuv-

vetli deliller getiremez, onları iknâ veya ilzâm edemezler. 

Peygamberler, en muğlâk ve müşkil meseleleri dahî sühûletle hallederler. 

Mevzûları îzâh ederken, sehl-i mümtenî ile konuştukları için, idrâk seviyeleri bir-

birinden farklı olan muhâtapları, onları anlamakta zorluk çekmezler. 

Teblîğ: Peygamberler, ilâhî emirleri dosdoğru ve emredildikleri şekilde 

insanlara ulaştırırlar. Onların teblîğlerinde, kendilerinden ne bir ilâve ne de bir ek-

siltme yoktur. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni teblîğ et! Eğer bunu yapmazsan 
O’nun risâlet vazîfesini yerine getirmemiş olursun…” (Mâide, 67) 

                                                 
148 Cuma, 4. 
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Peygamberler, teblîğ vazîfelerini yerine getirirken, pek çok sıkıntıyla kar-

şılaşmışlardır. Fakat hiçbir zaman dâvâlarından tâviz vermemişlerdir. 

Đsmet: Cenâb-ı Hak, peygamberleri, gizli ve âşikâr her türlü günahtan ko-

rumuştur. Bu vasıfları sebebiyle onlar, peygamberlikten önce de sonra da şirk ba-

taklığına düşmekten korunmuşlardır. Yine Allah’tan aldıkları vahyi insanlara teb-

lîğ ederken unutmaları veya hatâ etmeleri mümkün değildir.  

Đnsanlar, bir peygamberin günâh işlediğini görselerdi, onun verdiği ilâhî 

haberlerin doğruluğuna güvenemezlerdi. Bu durum onların, Allah’ın yeryüzünde-

ki hücceti ve şahidi olma husûsiyetlerine gölge düşürürdü. 

Ehl-i Sünnet âlimlerine göre peygamberler büyük günah işlemezler. Seh-

ven ve birtakım hikmetlere mebnî olarak “zelle” işlemeleri mümkünse de hatâ 

üzere bırakılmazlar, derhâl vahiyle tashih ve îkâz edilirler. Bu “zelle” dediğimiz 

gayr-i irâdî beşerî hatâlar; peygamberlerin de acziyeti tatmaları ve onların beşer 

olduğu hatırlatılarak kendilerine ulûhiyet izâfe edilmesine mânî olmak içindir.  

Peygamberler her yönüyle kâmil olan yüce bir ahlâka ve üstün vasıflara 

sahiptirler. Sağlam karakterleri, herkese emniyet ve itimat veren güçlü şahsiyet ve 

sağlam seciyeleri; gösterdikleri mucizelerden daha beliğ ve veciz bir şekilde onla-

rın peygamberliğine delalet eder. Zira akıl, bu vasıfların peygamberlerden başka 

bir kişide toplanmasının imkânsız olduğuna kesinlikle hükmeder. 

Yahudilik’te Malaki sonrasındaki peygamberler kabul edilmediği gibi her 

üç dinde ortak olan bazı peygamberlerle alakalı olarak peygamberlik vazifesiyle 

bağdaşması mümkün olmayan iddialar ileri sürülür. Hristiyanlık, kendinden önce-

ki peygamberleri kabul edip sonrasını reddeder, ayrıca peygamber kavramına 

farklı mânâlar yükler. Đslâm ise, peygamberlere dâir bu tür gerçek dışı iddiaları 

reddedip hakikati tam olarak ortaya koymuştur.149 

 

b. Peygamberlerin Gönderiliş Hikmetleri 

Đnsanların hakikî ve ilâhî birer mürşid olan peygamberlere ihtiyacı olduğu 

açıktır. Đnsanlar kendi akıllarıyla Allah Teâlâ’nın varlığını ve birliğini anlayabilir-

lerse de, O’na mahsus olan bir takım yüksek sıfatları tamamen idrak edemezler. 

Dünyada nasıl yaşanacağını, Allah’a nasıl ibadet edileceğini, âhiret işlerini, âhiret-

teki mesuliyetleri, oradaki mükâfat ve cezanın şekillerini, neyin cennete neyin ce-

henneme götüreceğini mükemmel bir şekilde bilemezler. Đnsanlar bu tür bilgileri 

araştırmaya vakit ayırsalar işlerinin çoğu âtıl kalır. O sebeple bu gibi hususları 

açıklasınlar diye Allah Teâlâ lutfunun ve rahmetinin bir eseri olarak peygamberler 

                                                 
149 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Đslam” mad., DĐA, XXIII, 4.  
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göndermiştir. Demek ki, insanların en kısa ve pürüzsüz bir yoldan giderek dünya 

ve âhiret saadetine kavuşması, fikrî ve ahlâkî yüksekliğe mazhariyeti ancak ilâhî 

tâlim ve terbiye sayesinde mümkün olabilir.150 

En basit dünyevî işlerde bile bir hocaya, ustaya ve yol göstericiye ihtiyaç 

duyan insan, din ve âhiret konularında dâimâ peygamberlere ihtiyaç hissetmiş ve 

onlarla desteklenmiştir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: 

“Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millete 
mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gönderilmiştir.” (Fâtır, 24) 

“… Đnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm 
vermeleri için, o (peygamberlerle) beraber hak yolu gösteren kitapları da 

gönderdi…” (Bakara, 213) 

Đnsanların kendi başlarına doğru yolu bulamayacağını tecrübe ile bilen Hz. 

Đbrahim � ve Đsmail � Allah’a şöyle dua etmişlerdir: 

“Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuya-
cak, kitap ve hikmeti öğretecek, (içlerini ve dışlarını) temizleyecek bir pey-

gamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sen-
sin.”  (Bakara, 129) 

Peygamberler hayatta lâzım olan her şeyi öğretmişler, bunların yollarını, 

esaslarını göstermek sûretiyle maddî ve mânevî sahada insanlar için tam bir kıla-

vuz olmuşlardır. 

Cenâb-ı Hak, peygamber göndermekle insanların âhirette mâzeretler ileri 

sürmesine de imkân bırakmamıştır. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“E ğer biz, bundan (Kur’ân’dan) önce onları bir azap ile helâk etseydik, 

mutlaka: «Ya Rabbî! Ne olurdu, bize bir elçi gönderseydin de, şu aşağılığa ve 
rüsvaylığa düşmeden önce âyetlerine uysaydık!» derlerdi.” (Tâhâ, 134. Bkz. Nisâ, 165) 

Diğer taraftan Allah Teâlâ’nın her insana bizzat hitâb ederek, yâni vahiy 

göndererek emir ve nehiylerini açıkça bildirmesi, dünyanın yaratılmasındaki “im-

tihan sırrı”na uymayabilirdi. Zira o takdirde gayba îmânın bir kıymeti kalmazdı. 

Emir ve yasakları bizzat Allah Teâlâ’dan alan insanlar, bu emir ve nehiylere mec-

bûren boyun eğerlerdi. Bu ise insanın irâde, ihtiyâr ve gayretiyle hayır veya şer 

yönünde tercihte bulunmasına mânî olarak imtihan vâsıtalarını âtıl hâle getirirdi. 

 

c. Hz. Musa � ve Hz. Harun � 

                                                 
150 Taftazânî, Đslâm Akâidi, Đstanbul 1991, s. 293-295; Ahmed Hamdi Akseki, Đslâm Dini, s. 80. 
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Musa �, “ülü’l-azm” diye isimlendirilen büyük peygamberlerin üçüncü-

südür. Yakub �’ın neslindendir. Đsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerden-

dir. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şeriflerde ismi en çok zikredilen peygamberdir. 

Kur’ân’ın 34 sûresinde muhtelif vesilelerle 136 defa zikredilir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Musa’nın dünyaya gelişi, Firavun’un sarayına inti-

kali, Medyen’e gidişi, peygamber olarak seçilişi, Đsrâiloğulları’nı kurtarmak için 

Firavun’a gönderilişi, onunla mücadelesi, Đsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarışı, 

Sînâ’da ilâhî emirleri alışı, çöldeki hâdiseler ve Đsrâiloğulları’na rehberlik edişi 

anlatılır. Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Musa’nın dünyaya geldiği dönemde Firavun’un 

halkını çeşitli zümrelere böldüğünü, zayıflara baskı ve zulümde bulunduğunu, er-

kek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını sağ bıraktığını haber verir.151 

Kur’ân-ı Kerîm’in tavsifine göre Musa �, mü’min ve ihlâs sahibi bir 

kuldur. Hem rasûl hem nebîdir. Allah tarafından seçilmiş, Allah’ın risâletiyle ve 

sözleriyle insanlar arasında seçkin kılınmıştır. Allah’a, fısıldaşan kimse kadar yak-

laşma şerefine nail olmuştur. Bu sebeple müslümanlar, Hz. Musa’yı “kelîmullah: 
Allah ile konuşan”  sıfatıyla tekrîm ederler. Hz. Musa’ya Allah tarafından mu-

habbet verilmiş ve o Allah’ın nezâretinde yetiştirilmi ştir. Gençlik çağına gelip ol-

gunlaşınca da kendisine hikmet ve ilim lûtfedilmiştir. O, kuvvetli, emîn ve şerefli 

bir peygamberdir.152 

Hz. Musa’ya kitap olarak Tevrat indirilmiş, bunun yanında ilâhî tâlimatları 

ihtiva eden sahifeler (suhuf) ve levhalar (elvâh) da verilmiştir.153 

Âyet-i kerimelerde bildirildiğine göre Hz. Musa’ya ve Hz. Muhammed’e 

dini ayakta tutmaları tavsiye edilmiştir. Muhatapları Hz. Musa’yı da aynen Pey-

gamber Efendimiz gibi, “insanları babalarının dininden döndürüyor” diye kına-

mış, sihirbazlıkla itham etmişlerdir.154 Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey iman edenler! Sizler, Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın! Allah 
onu, insanların iddiâ ettiği şeylerden temize çıkardı. O, Allah katında şerefli 
ve mevkî sahibi bir kimse idi.” (Ahzâb, 69) 

Rasûlullah � birgün mal taksîm etmişti. Adamın biri: 

“–Bu, Allah’ın rızâsının gözetilmediği bir taksîmât oldu!” dedi. 

Bu söz kendisine haber verildiğinde Peygamber � Efendimiz öyle gazap-

landı ki öfkesi yüzünden belli oldu. Sonra şöyle buyurdu: 

                                                 
151 Bakara, 49-61; A‘râf, 141-162; Đbrâhîm, 6; Tâhâ, 38-40; Kasas, 3-50. 
152 A‘râf, 144; Meryem, 51-52; Tâhâ, 13, 39, 41; Kasas, 26; Ahzâb, 69; Sâffât, 121-122; Duhân 17-18. 
153 Bakara, 53; Enbiyâ, 48; Necm, 37; A‘lâ, 19. 
154 Şûrâ, 13; Yûnus, 78; Kasas, 48. 
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“–Allah Musa’ya rahmet eylesin, ona bundan daha çok eziyet edildi de 

sabretti.” (Buhârî, Enbiyâ, 28) 

Rasûlullah �, Hz. Musa’nın çok hayâ sahibi bir kişi olduğunu, Đsrâiloğul-

ları, bir arada ve çıplak olarak yıkanırken onun tek başına yıkandığını, âşûrâ günü 

oruç tuttuğunu, iri cüsseli, uzun boylu, esmer yüzlü ve düz saçlı olduğunu haber 

vermiştir.155 Rasûlullah � Efendimiz’in hadîs-i şeriflerinden iki tanesi şöyledir: 

“Musa � çok hayâlı, çok örtünen ve bu sebeple cildinden en küçük bir 

yer dahî gözükmeyen bir kimse idi…” (Buhârî, Enbiyâ, 28) 

“Musa bin Đmrân � suya gireceği zaman, avret yeri suyun içinde iyice 

kaybolmadan elbiselerini çıkarmazdı.” (Ahmed, III, 262) 

Hz. Musa’ya, Firavun’a gitmesi emredilince, Allah’tan, kardeşi Harun’u 

kendisine yardımcı vermesini, vazifesine onu da ortak kılmasını istedi. Bu talebi 

kabul edilerek Hz. Harun’a peygamberlik lûtfedildi. Hz. Harun’un ismi Kur’ân-ı 

Kerîm’de 20 defa geçmekle birlikte, hayatı ve faaliyetleri husûsunda fazla bilgi 

bulunmaz. Umumiyetle Hz. Musa ile birlikte zikredilir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Harun’a vahiy geldiği, hidayete erdirildiği, kendi-

sine lütufta bulunulduğu, güzel konuştuğu, Hz. Musa ile beraber ona da “Furkân” 

yani hakkı bâtıldan ayırma melekesi verildiği ifade edilmektedir. Hz. Musa ile bir-

likte açık âyetlerle ve gerçek bir delille Firavun’a gönderilmiş, Firavun’un sihir-

bazları mağlûp olunca Musa ve Harun’un Rabbine inandıklarını açıklamışlardır. 

Đsrâiloğulları Mısır’dan çıktıktan sonra Musa �, ilâhî vaad gereği kırk günlük 

bir süre için Tûr-i Sînâ’ya giderken yerine Hz. Harun’u vekil bırakmıştır. Bu 

esnâda kavmi, Sâmirî’nin iğvâsıyla buzağı heykeli yapıp ona tapmaya başlayınca 

Harun �: 

“Ey kavmim! Andolsun siz bununla imtihana tâbî tutuldunuz. Rabbi-
niz çok merhametlidir, siz bana uyun ve emrime itaat edin!” 156 diyerek onları 

îkâz etti, fakat sözünü dinletemedi.157 

Cenâb-ı Hak, Hz. Musa ve Hz. Harun’a lütufta bulunduğunu ve onların 

hep hayırla yâdedileceğini ifade eder.158 

 

                                                 
155 Buhârî, Gusül, 20; Cenâiz, 69; Savm, 69; Bed’ü’l-halk, 7; Ahmed, I, 296. 
156 Tâhâ, 90. 
157 Nisâ, 163; En‘âm, 84; A‘râf, 121-122, 142, 151; Yûnus, 75; Meryem, 53; Tâhâ, 29-36, 70, 85, 90-94; Enbiyâ, 
48; Mü’minûn, 45; Furkân, 35; Şuarâ, 48; Kasas, 34; Saffât, 114. 
158 Saffât, 114-119. Hz. Musa ve Harun � hakkında tafsilat için bkz. Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi, II, 
193-370 (http://nebilersilsilesi2.darulerkam.altinoluk.com/); Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, “Mûsâ” mad., DĐA, 
XXXI, 207-213; a.mlf., “Hârûn” mad., DĐA, XVI, 254-256.  
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d. Hz. Đsa � ve Hz. Meryem 

Đslâm’a göre Hz. Đsa �, rasullerin en büyükleri olan beş “ülü’l-azm” 

peygamberden biridir. 15 sûrede 93 âyette ismi veya bir sıfatı ile zikredilir. Do-

ğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevî hayatının so-

nu ve Allah katına yükseltilişiyle alâkalı bilgiler verilir. 

Kur’ân’da hem Đsa hem Đbn-i Meryem hem de Mesîh olarak adlandırılır. 

Ancak Kur’ân’daki mesîh kelimesi hristiyanların bu kelimeye yüklediği mânâda 

değildir. Đslâmî kaynaklardaki rivayetlere göre Hz. Đsa’ya bu sıfat çok seyahat et-

tiği, dokunmak sûretiyle hastaları iyileştirdiği, yağla meshedilmiş olarak doğduğu, 

doğduğunda şeytanın ilişmesinden korunması için Cebrail �’ın kendisine kana-

dıyla dokunduğu, güzel yüzlü olduğu için verilmiştir.159 Mesîh kelimesi “Müba-
rek”  mânâsına da gelir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Đsa’ya verilen diğer isim ve unvanları şu şekilde sı-

ralamak mümkündür: Müeyyed (Rûhu’l-Kudüs ile desteklenmiş), rûhullah160, ke-

lime161, vecîh (îtibarlı, şerefli), sâlih, rasûl, mübeşşir (müjdeleyici), münebbi’ (ha-

ber veren), musaddık (önceki kitapları ve peygamberleri tasdik eden), âyet (Al-

lah’ın kudretinin alâmeti, mucize), merfû‘ (Allah tarafından yükseltilen), temiz-

lenmiş, göz aydınlığı, abd (kul), nebî, mübarek, ilim veya alem, rahmet.162 

Đsa � da diğer peygamberler gibi yaratılmış olup Allah’ın bir kuludur. 

Ona ulûhiyet nisbet etmek, onu rab edinmek kesinlikle doğru değildir.  (Tevbe, 30-31) 

Kur’ân-ı Kerîm’de âlemlere üstün kılındığı bildirilen163 dört seçkin âileden 

biri de Hz. Meryem vâlidemizin mensubu bulunduğu Đmrân âilesidir. Hz. Mer-

yem, âilesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde yaşarken Cebrail �’ı in-

san sûretinde karşısında görünce korktu ve Allah’a sığınarak ondan kendisine do-

kunmamasını istedi. Melek, ona tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak üzere Allah 

tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu haber verdi. Hz. Meryem’in, kendisine 

bir erkek eli değmediği ve iffetsiz de olmadığı halde nasıl çocuğu olabileceğini 

sorması üzerine melek bunun Allah için kolay olduğunu ifade ederek: 

                                                 
159 Râgıb el-Đsfahânî, el-Müfredât, “msh” md.; Taberî, Câmiu’l-beyân (Şâkir), VI, 414. 
160 Kur’ân’da Hz. Đsa’dan “Allah tarafından gelen bir ruh” olarak da bahsedilmektedir. Hz. Meryem’e ruhtan 
üflendiği, böylece Hz. Đsa’nın hayat bulduğu ifade edilmektedir. Buradaki rûh kelimesi “Allah’ın emri, üflemesi, 
rahmet ve hayat” şeklinde yorumlanır. 
161 Hz. Đsa’nın “Allah’tan bir kelime” oluşu Allah’ın “ol” emrinin gerçekleşmesi ve onun peygamberliği gibi 
muhtelif şekillerde açıklanır. 
162 Bakara, 87; Âl-i Đmrân, 39, 45-46, 49-50, 55; Nisâ, 158, 171; Meryem, 21, 26, 30-31; Mü’minûn, 50; Zuhruf, 
61; Saf, 6. 
163 Âl-i Đmrân, 33. 
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“Allah diledi ğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona «ol» der, 
o da oluverir”  cevabını verdi.164 Nitecide melek Hz. Meryem’e müjdeyi verdi. 

Daha sonra Allah ona rûh üfledi ve Hz. Meryem kendisine hiçbir erkek eli değ-

mediği halde Hz. Đsa’ya hâmile kaldı.165 Müfessirlerin ifadesine göre Cebrail � 

Hz. Meryem’in gömleğinin yeninden üflemiş ve o da hâmile kalmıştır.166 

Allah Teâlâ’nın Hz. Đsa’yı babasız olarak yaratması fevkalâde büyük bir 

mucizedir. Fakat bu durum, onun ilâh olmasını gerektirmez. Bu mucizeden hareket-

le ona ilahlık isnad edenlere Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem’i misal vermiş, onun hem an-

nesiz hem de babasız olarak topraktan yaratıldığını, Allah’ın “ol” emriyle derhal 

meydana geliverdiğini haber vermiştir.167 Hz. Âdem’e bu vasfından ve Hz. 

Havvâ’ya da annesiz yaratılmış olmasından dolayı nasıl ki ulûhiyet izâfe edilmiyor-

sa, Hz. Đsa’ya da izâfe edilemez. Şâyet Allah Teâlâ bir bâkireden babasız olarak bir 

çocuk yaratıyorsa, bu durum, o çocuğa değil onu yaratan Allah’a kulluk etmeyi ge-

rektirir. 

Hz. Meryem, Hz. Đsa’yı dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döndü. 

Đnsanlar, bakire Meryem’i kucağında çocukla görünce onun gayr-i meşru bir iş 

yaptığını zannettiler. Bunun üzerine Đsa � mucizevî bir şekilde beşikte konuşa-

rak şunları söyledi: 

“Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. 
Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım müddetçe bana 
namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba 
yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve kabirden kalkıp dirileceğim gün 
selâm benim üzerime olsun!” (Meryem, 27-33; Sa‘lebî, Arâis, s. 383-386) 

Hz. Zekeriyyâ’yı şehit eden yahûdîlerin, Hz. Meryem’e ve oğlu Hz. Đsa’ya 

da bir zarar vermelerini engellemek için Cenâb-ı Hak, onları hıfz-ı emânına aldı. 

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“Meryemoğlu’nu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet kıldık; onla-

rı, iskâna elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik.”  (Mü’minûn, 50) 

Bu yerin Mısır, Dımaşk, Đlyâ, Beytülmakdis, Remle olduğuna dair değişik 

rivayetler vardır. (Sa‘lebî, Arâis, s. 293, 295)  

Allah Teâlâ, Hz. Đsa’ya kitap vermiş ve onu mübarek kılmıştır. O Đsrâilo-

ğulları’na gönderilen bir peygamberdir. Bir olan Allah’a kulluğa dâvet etmiş, Tev-

rat’ı tasdik etmiş, bazı hususlarda onu neshetmiş (hükmünü kaldırmış veya değiş-

                                                 
164 Âl-i Đmrân, 35-47; Meryem, 16-22; Tahrîm, 12. 
165 Âl-i Đmrân, 45-46; Meryem, 17-22; Enbiyâ, 91; Tahrîm, 12. 
166 Sa‘lebî, Arâisü’l-mecâlis, Beyrut 1985, s. 381; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXII, 189 (Enbiyâ, 91). 
167 Âl-i Đmrân, 59. 
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tirmiş), kavmine namazı ve zekâtı emretmiştir. Hiçbir zaman kendisinin ilâh edi-

nilmesini söylememiştir.168 

Kur’ân-ı Kerîm’e göre Đsa � çarmıha gerilmemiştir. Yahudiler, Hz. 

Đsa’nın tebliğ ettiği mesajdan hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak kur-

muşlardı.169 Allah Teâlâ, onlardan birini Hz. Đsa’nın sûretine büründürdü ve Hz. 

Đsa’nın yerine çarmıha onu gerdiler.170 Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“«Allah’ın rasûlü Meryemo ğlu Đsa’yı öldürdük» demeleri yüzünden 
onları lânetledik. Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri 
onlara Đsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı 
tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağ-
lam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler , bilâkis Allah onu kendi 
nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ, 157-158) 

Âyet ve hadislerden hareketle umumiyetle Hz. Đsa’nın rûhu ve cesediyle 

birlikte Allah’ın katına yükseltildiği, kıyametten önce tekrar geleceği ve o zaman 

rûhunun kabzedileceği kabul edilmektedir.171 

Hz. Meryem’e gelince, onun ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 34 yerde geçer. Ay-

rıca Kur’ân’ın 19. sûresi Meryem ismini taşır. Hz. Meryem, Kur’ân’da ismi zik-

redilen yegâne kadındır. Babasının adı Đmrân’dır.172 Annesinden, ismi verilmek-

sizin “Đmrân’ın hanımı” diye bahsedilir. 

Đmrân ve hanımı yaşlanmış ve çocukları olmamıştı. Hanım Allah’a dua 

ederek kendisine bir çocuk vermesini diledi ve eğer duası kabul edilirse doğacak 

çocuğu mabede (Beytülmakdis) adayacağını vaad etti. Bu vaad onun erkek çocuk 

beklediğini göstermektedir, zira yahudi şeriatına göre mabede erkek çocuklar 

adanmaktadır. Hanımın duası kabul edildi, fakat bir kız çocuğu dünyaya getirince 

şaşırdı. Ancak Allah onun adağını da kabul etti.173 Đmrân’ın hanımı çocuğuna 

Meryem ismini verdi, kovulmuş şeytana karşı onun ve neslinin korunması için 

dua etti. Allah onun bu duasını da kabul buyurdu.174 

Hadis-i şeriflerde de Hz. Meryem ve Hz. Đsa’nın günahtan korunmuş oldu-

ğuna işaret edilmektedir. Çocuğa annesinin isim vermesi ve babasından hiç söz 

edilmemesi, Meryem’in babasının daha o doğmadan önce vefat ettiğini hatıra ge-

tirmektedir.175
 

                                                 
168 Âl-i Đmrân, 49-50; Nisâ, 171; Mâide, 46, 75, 116-117; Meryem, 30-31. 
169 Âl-i Đmrân, 54. 
170 Taberî, Târih, I, 601-605; Đbnü’1-Esîr, el-Kâmil, I, 226-227 
171 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Îsâ” mad., DĐA, XXII, 470. 
172 Âl-i Đmrân, 35; Tahrîm, 12. 
173 Sa‘lebî, s. 284. 
174 Âl-i Đmrân, 35-37. 
175 Buhârî, Enbiyâ, 44; Tefsir, 3/31; Ahmed, II, 233; Taberî, Câmiu’l-beyân, III, 235; Râzî, Mefâtih, VIII, 27. 
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Kur‘a neticesinde Meryem’in bakımını Zekeriyyâ � üstlendi. Onu evine 

götürüp hanımına teslim etti ve ayrıca bir sütanne tuttu. Zaten onun hanımı Hz. 

Meryem’in teyzesi oluyordu. Hz. Meryem bülûğ çağına ulaşınca Zekeriyâ � 

onu annesinin adağının gerçekleşmesi için mabede götürdü. Hz. Meryem orada bir 

odaya yerleşti. Allah ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir bitki gibi yetiştir-

di. Melekler ona: 

“Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dün-
ya kadınlarına üstün kıldı. Rabbine ibadet et, secdeye kapan, rükû edenlerle 
birlikte sen de rükûya var!”  diye tavsiyelerde bulunurlardı. (Âl-i Đmrân, 37, 42-43) 

Hz. Meryem, gece-gündüz ibadet ederdi. Takvâsı, Benî Đsrâîl arasında darb-ı 

mesel olmuştu. Hatta kendisinden kerâmetler bile zuhûr ederdi. 

Vakti geldiğinde Cebrail � ona bir çocuğu olacağını müjdeledi. Doğum 

sancısı başlayınca Hz. Meryem bir hurma ağacına yaslandı ve kavminin anlayış-

sızlığından korkarak; “Ke şke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim” dedi. 

Kendisine nidâ edilerek üzülmemesi, alt yanında bir ark meydana getirildiği, hur-

ma dalını silkeleyip yemesi ve insanlarla karşılaştığında konuşmaması söylendi. 
(Meryem, 23-26) 

Doğumdan sonra kavminin yanına gelen Hz. Meryem’e insanlar: 

“Ey Harun’un kızkarde şi!176 Senin baban kötü bir insan değildi, an-
nen de iffetsiz değildi”  diyerek onu kınadılar. Meryem validemiz hiç kimseyle 

konuşmama adağında bulunduğu için kendisi cevap vermeyip çocuğu gösterdi ve 

Đsa � daha beşikteyken kendini tanıtan açıklamalar yaptı. (Meryem, 26-29) 

Kur’ân-ı Kerim’de ve Rasûlullah � Efendimiz’in hadis-i şeriflerinde çok-

ça medhedilen kadınların başında gelen Hz. Meryem; iffet, ismet, doğruluk, sıd-

dîkıyet ve takvâ gibi faziletleri kendisinde toplamış bir şahsiyettir.177 

Hz. Meryem bedenî ve ruhî saflığı, kendini Allah’a ibadete adaması, iffet 

ve namusunu koruması sebebiyle “Betûl”  diye vasıflandırılır. “Betûl” kelimesi 
                                                 
176 Mugîre bin Şu‘be D der ki: “Necrân bölgesine gittiğimde bana: 

«–Siz kitabınızda: “Ey Harun’un kızkarde şi, senin baban kötü bir insan değildi...”  (Meryem 28) âyetini 
okuyorsunuz. Hâlbuki Hz. Musa, Hz. Đsa’dan yüzlerce sene evvel yaşamıştır?!» dediler. 

Peygamber Efendimiz’in yanına gelince kendisine bu meseleyi sordum, şu cevabı verdi: 
«–Onlar, kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerinin ve sâlih kişilerin isimleriyle isimleniyorlar-

dı».”  (Müslim, Adâb, 9; Tirmizî, Tefsir, 19/3154) 

Peygamber Efendimiz bu ifadeleriyle, Hz. Meryem’in Hârun isminde bir kardeşi veya âile büyüğü olduğunu 
haber vermiştir. Yani, âyette geçen Harun, Hz. Musa’nın kardeşi olan Harun (a.s) değildir. 

Bazı âlimler Kur’ân’ın bu ifadesinden hareketle, Hz. Meryem’in, Hz. Musa ve Hz. Harun’un neslinden gel-
diği kanaatine de varmışlardır. Buna göre Hz. Meryem’e “Harun’un kızkardeşi” demek mümkündür. Zira Arap 
örfünde, Temim kabilesinden olan bir kişiye, “Ey Temim’in kardeşi”, Mudarlı’ya “Ey Mudar’ın kardeşi” diye 
hitap etmek meşhurdu. 
177 Âl-i Đmrân, 45; Mâide, 75; Enbiyâ, 91; Tahrîm, 12.  
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manevî mükemmellikle birlikte fizikî güzelliği de ifade ettiğinden, Hz. Meryem 

zamanının en güzel ve en mükemmel kadını olarak tavsif edilmektedir.178 Hz. 

Meryem’in tertemiz, maddî ve manevî kötülük ve günahlardan uzak olduğu haber 

verilir. Seçilmiş bir insandır. Âsiye g, Fâtıma g ve Hatice g ile birlikte cennet 

kadınlarının önde gelenlerindendir. (Âl-i Đmrân, 42; Ahmed, III, 64, 80, 135) 

Rasûlullah � kadınlardan en üstün olanları zikrederken Hz. Meryem’e 

mutlaka yer vermiştir. Kadınlar arasında kemale erenlerin Firavun’un hanımı Âsi-

ye ve Đmrân’ın kızı Meryem olduğunu ifade etmiştir.179
 Bir hadis-i şerifinde şöyle 

buyurur: 

“ Đmrân kızı Meryem, zamanında dünyada bulunan kadınların en hayırlısı-

dır. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatîce’dir.” (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 69)
180 

 

6. Âhiret İnancı 

Allah Teâlâ insanlara pek kıymetli kabiliyetler ve sayıya gelmez nimetler 

lutfetmiştir. Bunların maksatsız olduğunu düşünemeyiz. Cenâb-ı Hak aynı za-

manda kullarından bazı şeyler istemekte, emirlerine itaat edenlere mükâfât vaad 

edip isyankârları da azap ile korkutmaktadır. Đşte âhiret, Allah’ın vaadinin tahak-

kuk edeceği, dünyada yapılan amellerin karşılıklarının alınacağı, zerre kadar iyilik 

veya kötülüğün bile görüleceği muazzam bir hesap günüdür. Âhiret hayatı olma-

saydı herkesin yaptığı yanına kâr kalır ve dünyada haksızlığa uğrayan, zorluk ve 

sıkıntı içinde ahlâklı bir hayat yaşayan kişilerin gayretleri boşa giderdi. Cenâb-ı 

Hak şöyle buyurur: 

“ Đnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyâme, 36) 

“Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin 
bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn, 115) 

Dünyada bazı insanlar zâlimlerin hükmü altında ezilip sömürülür, işkence-

ye maruz kalır ve hayatta sıkıntı ve darlıktan başka bir şey görmez. Bunun karşı-

sında bazıları da dünyada mutluluk, refah ve nimetler içinde yaşar, zayıflara zul-

mederler. Bu iki grubun hayat hikâyesi; hak ve adâletin yerini bulacağı bir devir 

gelmeden ölüm perdesiyle sona erebilir mi? Bir tiyatro  grubunun, birinci sahneyi 

sergiledikten sonra perdeyi kapatıp, hâdiseleri yarım ve izaha muhtaç bir vaziyette 

                                                 
178 Đbn-i Manzûr, Lisânü'l-Arab, “NG7” mad.; Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl, Kâhire 1309, I, 273. 

179 Buhârî, Et‘ime, 25. 
180 Hz. Đsa � ve Hz. Meryem hakkında tafsilat için bkz. Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi, III, 279-393 
(http://nebilersilsilesi3.darulerkam.altinoluk.com/); Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, “Îsâ” mad., DĐA, XXII, 465-
472; a. mlf., “Meryem” mad., DĐA, XXIX, 236-242. 
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bırakarak oyunu sona erdirdiği hiç görülmüş müdür?! Böyle bir şey olsa, iyice 

meraklanmış ve oyunun maksadını öğrenmeye çalışan seyirciler ne düşünür aca-

ba?! Akıllı bir çocuk bile oyunun bu şekilde bitirilmesini uygun görmez. Öyleyse 

her şeyi mükemmel yaratan ve her işten haberdar olan Allah Teâlâ’nın, bu kosko-

ca kainat kıssasını, bir çocuğun bile yapmayacağı çirkinlikte sergilemiş olması na-

sıl düşünülebilir?!181 

Fâil-i meçhûl bir cinayete kurban giden veya zulme uğrayıp muhtelif se-

beplerle hakkını alamayan insanların ve yakınlarının hâlini düşünelim! Âhiret ol-

masa onların hakkını kim alacak? 

Đnsanda sonsuzluk duygusu mevcuttur. Bu dünyadaki ayrılıkların, eksik 

kalmış hasretlerin bekâ âleminde sona ereceği inancı insanı rahatlatır. Âhiretle 

alâkalı âyet ve hadisler, insandaki bekâ duygusuna cevap verir ve ölümle her şeyin 

bitmediğine delalet eder. Bunun aksine yok olup gitme duygusu ise insanı strese, 

ümitsizliğe, sorumsuzluğa ve fırsat bulduğunda haksızlık yapmaya sevkeder. 

Psikiyatrist Dr. Yusuf Karaçay şöyle anlatır: 

“Hiç unutmam, küçüklüğümde anneme sormuştum:  

«–Anne biz ölünce ne olacağız?» 

«–Cennete gideceğiz yavrum.» 

«–Tamam da, ondan sonra ne olacak? Yani Cennette ne kadar yaşayaca-

ğız?» Annem her halde: «Çocuk bu yaşta sonsuzluktan anlamaz; uzun bir zaman 

söyleyeyim de rahat etsin” diye düşünmüş olsa gerek ki: 

«–1000 yıl yaşayacağız yavrum» demişti. O kadar üzülmüştüm ki, o küçü-

cük zihnim: «–Đster 10 yıl, ister 1000 yıl, sonuçta yok olacaksak ne anlamı var? 

Ben sonsuzluk istiyorum, yok olmak istemiyorum» demişti.” 
(http://www.zaferdergisi.com/article/?makale=182) 

Bu dünya eksik ve fânîdir. Buradaki nimetler de sonlu ve sınırlıdır. Hâlbu-

ki Allah’ın lutfu ve nimetleri sonsuz, sınırsız, bâkî ve ebedîdir. Şu halde ne kadar 

çok olursa olsun ilâhî nimet ve lütuflar şu fânî âlemdekinden ibâret değildir. 

Cenâb-ı Hak burada bahşettiği nimetlerini orada tamamlayacaktır. O âlem bu âle-

mi tamamlıyor olmasaydı, Hak Teâlâ’nın nimet ve lütufları geçici ve fânî olur, bu 

âlem de yarım ve noksan kalırdı.182 

Đçinde yaşadığımız şu âlemi en güzel şekilde yaratan Allah �, âhiret diye 

farklı bir âlem daha yaratacağını vaad ediyorsa bundan şüphe etmeye kimsenin 

                                                 
181 Prof. Dr. M. S. Ramazan el-Bûtî, Kübra’l-yakîniyyâti’l-kevniyye, s. 180. 
182 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 63. 
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hakkı yoktur. Zira Cenâb-ı Hak buna kâdir olduğunu bize her an ispat edip dur-

maktadır.183 

Âhiret Đnancının Faydaları 

Âhiretin varlığına inanmak, ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerindeki 

tahrip edici tesirine mâni olur. Sıkıntılardan kurtulup ebedî huzûra kavuşma ve 

Allah’ın rızâsını elde etme ideali, insana yaşama sevinci verir, dünyanın ızdırap-

larına karşı tahammül gücünü artırır. Geçici dünya arzuları insan rûhunu tatmin 

etmediğinden, din ona en ulvî lezzetler ve manevî hazlar tattırır. 

Dünya hayatının huzur ve saâdet içerisinde bereketli bir şekilde yaşanması, 

ancak âhirete imanla mümkündür. Zira âhiret inancı, mesuliyet şuurunu pekiştirir, 

vazifeye bağlılık şuurunu yerleştirir, hak ve hukuka saygılı olmayı temin eder. Bu 

sûretle gayet sağlam bir ahlâk anlayışına, çok mükemmel bir nizam kavramına ve 

pek ulvî bir hakşinaslığa vesile olur. Hergün kıldığı namazlarda en az kırk defa 

“Yâ Rabbî! Hesap gününün mutlak hâkimi sensin, yarın huzûruna çıkıp bütün söz, 

hâl ve hareketlerimin hesabını sana vereceğim”  diyen ve buna kalbden inanan bir 

kişide yüksek bir ahlâk ve yüce bir hukûk anlayışının olacağı muhakkaktır. “ Đyilik 

                                                 
183 Doğumdan Sonra Hayat Var Mı? 

Anne rahmine düşen ikiz kardeşler önceleri her şeyden habersizmiş. Haftalar birbirini izledikçe onlar da ge-
lişmişler. Elleri, ayakları, iç organları teşekkül etmeye başlamış. Bu arada, etraflarında olup biteni fark etmeye 
başlamışlar. Bulundukları rahat ve emniyetli yeri tanıdıkça saâdetleri artmış. Birbirlerine hep aynı şeyi söylüyor-
larmış: 

“–Anne rahmine düşmemiz, burada yaşamamız ne harika değil mi? Hayat ne güzel şey be kardeşim!”  
Büyüdükçe, içinde yaşadıkları dünyayı keşfe koyulmuşlar. “Hayatın kaynağı nedir?” diye araştırırken, anne-

leriyle onları birbirine bağlayan kordonu fark etmişler. Bu kordon sayesinde hiçbir zahmet çekmeden, emniyet 
içinde beslenip büyütüldüklerini anlamışlar ve: 

“–Annemizin şefkati ne kadar büyük! Bize bu kordonla ihtiyacımız olan her şeyi gönderiyor” demişler. 
 Aylar birbiri ardınca geçiyor, ikizler hızla büyüyor, diğer bir ifâdeyle “yolun sonu”na yaklaşıyorlarmış. Bu 

değişiklikleri hayretle temâşâ ederken, bir gün gelip bu güzelim dünyayı terk edeceklerinin işaretlerini almaya, 
dokuzuncu aya yaklaştıklarında ise alâmetleri daha kuvvetli hissetmeye başlamışlar. Durumdan telaşlanan ikiz-
lerden birisi diğerine sormuş: 

“–Neler oluyor? Bütün bunların mânâsı nedir?” 
Kardeşi daha sâkinmiş, üstelik bulundukları bu dünya çoğu zaman ona yetmiyor; hissiyatıyla daha geniş bir 

âlemi arzuluyormuş: 
“–Tüm bunlar bu dünyada daha fazla kalamayacağız anlamına geliyor. Buradaki hayatımızın sonuna yaklaşı-

yoruz artık!” demiş. Öteki: 
“–Ama ben gitmek istemiyorum, hep burada kalmak istiyorum” diye haykırmış. Kardeşi: 
“–Elimizden gelen bir şey yok, hem, belki doğumdan sonra bambaşka bir hayat vardır” demiş. Diğeri: 
“–Bize hayat veren o kordon kesildikten sonra bu nasıl mümkün olabilir ki? Buradan ayrılmak zorunda kalır-

sak nasıl hayatta kalabiliriz, söyler misin bana? Hem, bak bizden önce başkaları da buraya gelmiş ve sonra da 
gitmişler. Hiçbiri geri gelmemiş ki bize doğumdan sonra hayat olduğunu söyleyebilsinler. Hayır, bu her şeyin 
sonu olacak” demiş ve karamsarlıkla eklemiş: 

“–Hem belki de anne diye bir şey yok!” Kardeşi: 
“–Olmak zorunda! Yoksa buraya başka türlü nasıl gelmiş olabiliriz, nasıl hayatta kalabiliriz ki?” diye itiraz 

etmiş. Öteki: 
“–Sen hiç anneni gördün mü? O belki de sadece zihnimizde var. Bir annemiz olduğu düşüncesi bizi rahatlat-

tığı için onu belki de biz uydurduk” diye üstelemiş. 
Böylece, anne rahmindeki son günleri derin muhâsebeler ve tartışmalarla geçmiş. Sonunda doğum anı gelmiş 

çatmış. Đkizler dünyalarını terk ettiklerinde gözlerini başka bir dünyaya açmışlar ve biri sevincinden diğeri de 
utancından ağlamaya başlamış. Çünkü gördükleri manzara hayallerinin bile ötesindeymiş. 
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çürümez, kötülük unutulmaz, hesap soracak olan zât hiçbir zaman ölmez” diye 

inanan kişinin bu îtikâdı mutlaka onun hayatına yön verir. Rasûlullah � Efendi-

miz’in: 

“Hiçbir kul, kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptı-

ğından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattı-

ğından sorulmadıkça bir adım dahî atamaz”184 hadisini bilen bir mü’min hayâtını 

daha dikkatli ve verimli kullanır.185
 

Bazı insanlar, kanunların ve toplum baskısının olmadığı yerlerde kötülük 

ve haksızlık yapmıyorlarsa, bu onların davranışlarının hesabını birgün verecekle-

rine inanmaları sebebiyledir. Aksi takdirde herkesin başına bir bekçi ve polis dik-

mek gerekirdi. 

Şunu ifade edebiliriz ki, Allah’a tekrar geri dönüleceği inancı olmadan, bu 

hayatta gerçek bir başarı elde edilemez. 

Âhirete iman, ehemmiyetine binâen Kur’ân’ın hemen her sûresinde gün-

deme getirilmiş ve birçok âyet-i kerîmede Allah’a imanla birlikte zikredilmiştir. 

Bilhassa Kur’ân’ın son üç cüz’ünde âhiret üzerinde çok durulur. Allah Teâlâ şöyle 

buyurur: 

“Allah’a ve âhiret gününe iman edip sâlih amel işleyen kimselerin 
Rabbleri katında büyük ecirleri vardır. Onlar için korku yoktur, onlar 
mahzûn da olmazlar.” (Bakara, 62) 

Âhiret, ölümden sonra başlayacak olan yeni, sonsuz ve gerçek bir hayattır. 

Âyet-i kerîmede buyrulur: 

“Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Âhi-
ret yurduna gelince, şüphe yok ki o, hayatın tâ kendisidir. Bunu bilmiş olsa-
lardı...”  (Ankebût, 64) 

Kıyâmet 

Dünya hayatı tamamlanıp bittikten sonra büyük meleklerden Đsrâfîl’in 

Sûr’a üfürmesiyle kıyamet kopacaktır.186 Kalkmak, dikilmek ve dirilmek gibi 

mânâlara gelen “kıyâmet” , kâinatın nizamının bozulması, her şeyin altüst olarak 

yok olması ile tüm insanların yeniden diriltilerek ayağa kaldırılması ve Allah’ın 

huzûrunda durdurulması demektir.187 Kur’ân’ın bildirdiğine göre kıyâmet kesin 

                                                 
184 Tirmizî, Kıyamet, 1/2417. 
185 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 64. 
186 Neml, 87; Zümer, 68; Hâkka, 14-16. 
187 Bkz. Râğıb, Müfredât, “kvm” md., 417-418; Lisânü’l-Arab, “kvm” md.; Bekir Topaloğlu, “Kıyâmet” md., 
DĐA, XXV, 517. 
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olarak gerçekleşecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Alâmetleri zuhur etmiş, zamanı 

da yaklaşmıştır.188 

Kıyametin kopması târih boyunca insanlar tarafından hep kabul edilegel-

miştir. Gerek Hinduizm ve Budizm gibi zamanın devrî olduğunu ve karma-

tenâsuh inancına bağlı olarak dünya hayatının sürüp gittiğini kabul eden görüşler, 

gerek zamanın düz bir hat şeklinde seyrettiğini kabul eden semâvî dinler, bazı 

farklılıklarla da olsa, kıyâmete inanmakta, hayatın sonlu olduğunu kabul etmekte-

dir.189 

Kur’ân’da bildirildiğine göre, kıyâmetin kopmasıyla öylesine dehşetli 

manzaralar ortaya çıkacak ki; gök yarılacak, erimiş maden hâline gelecek, Güneş 

ve Ay kararacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, dağlar atılmış yün gibi olacak, de-

nizler kaynatılacak ve fışkıracak, cehennem alevlendirilecek ve cennet yaklaştırı-

lacaktır. Gözler dehşetten kamaşacak, insanlar kaçacak, fakat sığınacak bir yer bu-

lamayacaktır. Bu dehşetli manzara sebebiyle, pek kıymetli olan on aylık gebe de-

veler bile salıverilecek, yabânî hayvanlar bir araya toplanacaktır. Kimse dostunu 

sormayacak, kulakları sağır edecek bir ses ve korkunç bir sarsıntı sebebiyle em-

zikli kadınlar kucaklarındaki çocuklarını unutacak, hâmile kadınlar bebeklerini 

düşürecek, insanlar sarhoşmuş gibi görünecektir. Günahkâr bir insan o günkü 

azaptan kurtulmak için fidye olarak yavrularını, eşini, kardeşini, kendisine sahip 

çıkan sülalesini, hatta dünyada var olan insanların tamamını verip kendisini kur-

tarmak isteyecektir.190 Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdi r edemediler, 
O’na lâyık tâzimi göstermediler. Hâlbuki bütün bir dünya kıyamet günü 
O’nun avucunda, gökler âlemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir 
azamet ve hâkimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları şeriklerden yü-
cedir, münezzehtir. Sûra üflenir; Allah’ın diledikl eri hâriç, göklerde ve yerde 
kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir: Bir de ba-
karsın bütün insanlar, kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyor-
lar.”  (Zümer, 67-68) 

Âyet-i kerime, yüce Allah’ın kudretindeki kemâli ve zihinleri hayrette bı-

rakan büyük fiillerin bile O’nun kudreti karşısında çok basit kaldığını hatırlatıyor. 

Cenâb-ı Hak, misal vermek ve hâdiseyi hayâlimizde canlandırmak sûretiyle mese-

leyi daha kolay anlamamızı sağlıyor.191 

                                                 
188 Hicr, 85; Hac, 7; Muhammed, 18; Kamer, 1. 
189 Topaloğlu, “Kıyâmet” md., DĐA, XXV, 516. 
190 Bkz. Hac, 1-2; Meâric, 8-14; Kıyame, 6-12; Tekvir, 1-13; Đnfitâr, 1-5. Kıyametin meydana gelmesindeki 
azametle ilgili ayrıca bkz. Đbrâhîm, 48; Tâhâ, 105-107; Kamer, 7-8; Hâkka, 14-16; Müzzemmil, 14; Murselâr, 8-
11; Abese, 34-42; Đnşikâk, 1-5; Kâria, 1-5. 
191 Bkz. Zemahşerî, V, 170; Ebu’s-Suûd, VII, 262; Yazır, M. Hamdi, VI, 4136, (Zümer, 67-68). Kur’ân’ın tasvir 
metodu, küllî ve kapsamlı olan hakikatleri, insandaki sınırlı idrakin tasavvur edebileceği küçük kesitler hâlinde 
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Rasûlullah �, kıyâmeti gözüyle görür gibi hissetmek isteyen kimsenin 

Tekvir, Đnfitar ve Đnşikâk sûrelerini okumasını tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Tefsir, 81/3333) 

Bilimsel çalışmaların vardığı neticeler de, Kıyâmet’in dehşetli olacağını 

göstermektedir. Bilim adamları, kâinat sisteminin mühim bir parçası olan Gü-

neş’in sonunu şöyle tahmin etmektedir: 

“Orta kütleli bir yıldız olan Güneş, belli bir zaman sonra kırmızı dev aşa-

masına gelecek. Helyum yakıtı azalan ve çekirdekte ve çevresinde gerçekleşen 

termonükleer tepkimelerin yol açtığı ışımanın basıncıyla giderek şişen Güneş’in 

çapı, yaklaşık 300 kat artacak. Bu esnâda yüzeyi Dünya’ya iyice yakınlaşacak, 

hatta belki Dünya, Güneş’in dış katmanının içinde kalacak. Genişlemeyle birlikte, 

Güneş’in yüzey sıcaklığı 3500 dereceye kadar düşecek ve kırmızı renkli bir görü-

nüm alacak. Güneş’in yüzeyinin soğumasına karşı, yüzey alanı çok artacağı ve 

gezegenimize yaklaşacağı için, Dünya yaşanamaz hâle gelecek. Işınımın oluştura-

cağı basınç ve sıcaklığın tesiriyle tüm su buharlaşacak, Dünya sıcak ve kuru bir 

kayaya dönüşecek. Đlerleyen süreçte, genişleyerek soğuyan katmanlar yeniden bü-

züşecek ve böyle birkaç «zonklama» sürecinin ardından, Güneş’in dış katmanları 

bir gezegenimsi bulutsu oluşturacak şekilde uzaya savrulacak. Güneş’ten geriye 

çok yoğun, çok sıcak ve parlak, ancak Dünya kadar küçük bir çekirdek kalacak. 

Bu beyaz cüce, milyonlarca yıl içinde soğuyarak yavaş yavaş gözden kaybolacak 

ve bir kara cüce haline gelecek.”192 

Kıyâmet Bir Anda Gerçekleşir 

Bu muazzam kıyâmet hâdisesi, Allah’ın azamet ve kudreti karşısında o 

kadar basit ve küçük bir şeydir ki, onu sadece bir sayha ile gerçekleştiriverecektir. 

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“Onlar: «E ğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman 
gerçekleşecek?» derler. Onların beklediği, sadece bir sayha!.. Çekişip durur-
ken kendilerini yakalayıverecek korkunç bir ses... Đşte o anda onlar ne bir 
vasiyyette bulunabilir, ne de âilelerine dönebilirler.”  (Yâsîn, 48-50, 53. Bkz. Sâd, 15; Kâf, 

42) 

En az bunun kadar mühim diğer bir husus da, bu muazzam hâdisenin çok 

kısa sürede gerçekleşecek olmasıdır. Yâni bütün göklerin ve yerlerin altüst edil-

mesi, hem basit bir şekilde tek bir sesle, hem de çok kısa sürede olacaktır. Cenâb-ı 

Hak şöyle buyurur: 

                                                                                                                                                         
vermek sûretiyle meselenin rahat anlaşılmasını sağlar. (Seyyid Kutub, Fî Zılâl, V, 3061, [Zümer, 67]) Bazı rivayetlerde, 
yedi kat semâ ile yedi yerin kıyamet günü ilâhî kudret karşısındaki durumu, avuç içindeki hardal tanesine veya 
cevize benzetilir. (Taberî, XXIV, 32-33, [Zümer, 67]). 
192 http://www.biltek.tubitak.gov.tr, Evren/Güneş Sistemi/Güneş Sisteminin Sonu. 
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“…Kıyametin kopması, göz açıp kapama gibi veya daha az bir za-
mandan ibarettir. Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.”  (en-Nahl, 77) 

Rasûlullah � de kıyâmetin ansızın ve çok kısa bir sürede meydana gele-

ceğini şöyle îzâh buyurmuştur: 

“Güneş batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğdu-

ğu zaman, insanlar onu görür ve hepsi toptan îmân ederler. Đşte bu vakit, şu âyet-i 

kerimede bildirilen vakittir: 

«…Rabbinin bazı alâmetleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da 
îmânında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık îmânı bir fayda sağla-
maz.» (el-En‘âm, 158) 

Muhakkak ki, kıyamet kopacaktır, öyle ki, alışveriş için satıcı ile müşteri 

aralarında bir kumaşı yaymış olacaklar da ne alışveriş yapmaya ne de kumaşı 

dürmeye vakit bulamayacaklardır. Kişi sağmal devesinin sütünü sağıp getirdiği 

hâlde, onu içmeye fırsat bulamadan ansızın kıyamet kopacaktır. Yine kişi, havu-

zunu sıvayıp tamir edecek de suyunu kullanamadan ansızın kıyamet kopacaktır. 

Yine kişi lokmasını ağzına kaldıracak, fakat kıyamet ansızın kopacak da o lokmayı 

yiyemeyecektir.” (Buhârî, Rikâk, 40; Ahmed, II, 369. Bkz. Müslim, Fiten 140) 

Ölümden Sonra Diriliş 

Kıyâmetin umumî yok oluşu ifade eden ilk safhasını, Sûr’a ikinci kez üf-

lenmesiyle ikinci safha takip edecek, bütün insanlar tekrar dirilerek ayağa kalka-

caktır.193 Bu, ölümden sonraki diriliş ve kalkışa “Ba‘sü ba‘de’l-mevt”  denilmek-

tedir. Allah Teâlâ, inkâr edenlere karşı,  tekrar dirilişin muhakkak gerçekleşeceği-

ni kesin ifadelerle bildirir: 

“De ki: «Đster taş olun, ister demir! Đsterse yeniden dirilmesi aklınıza 
imkânsız gibi görünen herhangi bir yaratık! Ne olursanız olun, mutlaka diril-
tilip kaldırılacaksınız.» «O halde kimdir bizi diri ltecek olan?» diyecekler. De 
ki: «Sizi ilk defa yoktan yaratan!» Bu sefer, alay ederek başlarını sallayacak-
lar da: «Ne zamanmış o?» diyecekler. De ki: «Belki de yakındır.»” (Đsrâ, 50-51) 

Düşünüldüğünde kemik ve un ufak olmuş bedende bile bir insanlık koku-

su, hayatı andıran birtakım hakikatler vardır. Demir ve taş ise onlara göre canlılık-

tan daha uzaktır. Dolayısıyla bu âyet inkâr edenlere karşı bir tür meydan okuma-

dır.194 

                                                 
193 Zümer, 68. 
194 Kutub, Fî Zılâl, IV, 2233, (Đsrâ, 50). 
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Gökleri ve yeri bütün azametiyle sağlam ve kusursuz bir şekilde yaratan 

Allah Teâlâ, onlardan daha güçsüz ve zayıf olan195 insanları tekrar diriltmeye el-

bette kadirdir.196 Zira her gün görüp durduğumuz gibi Allah Teâlâ ölüden diriyi, 

diriden de ölüyü çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından tekrar tekrar canlandı-

rıyor.197 Đşte insanları da kabirlerinden böyle çıkaracaktır. Cenâb-ı Hak şöyle bu-

yurur: 

“ Đnsan der ki: «Öldüğümde gerçekten diriltilip (kabrimden) çıkarıla-

cak mıyım?» Đnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı hâlde 
biz kendisini yaratmışızdır.”  (Meryem, 66-67) 

Ebû Rezin � anlatıyor: Birgün: 

“–Ey Allah’ın Rasulü! Allah, mahlûkatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dün-

yadaki misali nedir?” diye sordum. Efendimiz �: 

“–Sen, hiç kavminin yaşadığı vâdiden kurak mevsimde geçmedin mi? Son-

ra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın 

mı?” buyurdu. Ben, “Elbette!” deyince: 

“– Đşte bu, Allah’ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle di-

riltecektir!” buyurdu. (Ahmed, IV, 11) 

Bütün insanları yaratmak ve ölümlerinden sonra onları tekrar diriltmekle 

bir tek kişiyi yaratıp tekrar diriltmek arasında Allah için hiçbir fark yoktur.198 

Mahşer Yeri 

Đnsanları ve cinleri ölümlerinden sonra tekrar diriltecek olan Allah Teâlâ, 

daha sonra onların hepsini “Mah şer”  denilen yere toplayacaktır. Buna “haşr”  

denir. Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatı da “Hesap günü için mahlûkâtı toplayan” anla-

mında Câmiu’n-nâs’tır.199 

Bütün canlıların Mahşer’e sevki, bunları alacak geniş meydan, gerek Al-

lah’a gerekse birbirlerine yönelik bütün hak ve mesuliyetlerin muhasebesi bize 

çok zor görünebilir. Ancak semâvât ve arzın bütün ordularına sahip olan Yüce Ya-

ratıcı200 için bunun gayet basit olduğunu haber verilir: 

“Muhakkak ki hayatı veren de, öldüren de biziz. Evet, herkes bizim 
huzûrumuza dönecektir. Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer 

                                                 
195 Sâffât, 11; Nâziât, 27. 
196 Đsrâ, 99; Nâziât, 27-33. 
197 Rûm, 19, 24; Fâtır, 9. 
198 Lokmân, 28. 
199 Âl-Đmrân, 9; Suat Yıldırım, Kur’an’da Ulûhiyyet, s. 258. 
200 Feth, 4, 7. 
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meydanına koşacakları gün, mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde topla-
ma bize göre çok kolaydır.” (Kâf, 43-44. Bkz. Kamer, 50; Lokmân, 28) 

Rasûlullah � şöyle anlatır: 

“Bir adam vardı, (günah işlemekte) çok ileri idi. Ölüm gelip çatınca oğul-

larına: 

«–Ben ölünce, cesedimi yakın, külümü iyice ezin ve rüzgârın önünde savu-

run. Allah’a yemin ederim ki, eğer Rabbim beni bir yakalarsa hiç kimseye verme-

diği azabı verir!» dedi. Öldüğünde, bu söyledikleri kendisine yapıldı. Allah Teâlâ 

yeryüzüne emrederek: 

«–Sende ondan ne varsa bana toplayıver!» dedi. Arz da topladı. Adam 

ayakta duruyordu. Cenâb-ı Hak: 

«–Niçin böyle bir vasiyette bulundun?» diye sordu. O kul: 

«–Senden korktuğum için ey Rabbim!» cevabını verdi. Allah Teâlâ Hazret-

leri de onu affetti.” (Müslim, Tevbe, 25; Buhari, Tevhid, 35, Enbiya 50) 

Varlık âlemine gelen bütün insanları ve cinleri nerede ve ne halde olurlarsa 

olsunlar mahşer meydanında bir araya getiren,201 işlerinden ve hâllerinden hiçbir 

şey kendisine gizli kalmayan Allah Teâlâ onlara şöyle hitap eder: 

“Bugün mülk ve hâkimiyet kimin? (Mahşer halkı şu cevabı verir202): 

Mutlak gâlip, tek hâkim olan Allah’ın!”  (Mü’min, 16) 

 “ Đşte o gün insan hakikati anlar, fakat o zaman anlamanın kendisine 
ne faydası olacak?” (Fecr, 23) 

Cenâb-ı Hak, insanlara dünyada hayatının hesâbını sormaya başlar: 

“Kim zerre kadar hayır yapmı şsa onu görür. Kim de zerre kadar şer 
işlemişse onu görür!” (Zilzâl, 7-8)

203 

“O gün ne mal fayda verir ne evlâd! Ancak Allah’a kalb-i selîm ile ge-
lenler müstesnâ!..” (Şuarâ, 88-89) 

Bir şahıs, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e gelerek: 

                                                 
201 Hicr, 24-25; En’âm, 128; Âl-i Đmrân, 9, 25, 55; Nisâ, 87, 172; En’âm, 38; Kehf, 47. 
202 Zemahşerî, V, 177; Ebu’s-Suûd, VII, 271, (Mü’min, 16). Mü’minler bu cevabı büyük bir sürur ve lezzet için-
de verirken, kâfirler de kaçırdıkları fırsatın kederi ile boyunları eğik bir vaziyette verirler. Çünkü mü’minler bu 
sözle yüksek makamlara nâil olacaklar, kâfirler de dünyada iken böyle söyleyemedikleri için şiddetli bir üzüntü 
ve tahassür duyacaklardır. (Kurtubî, XV, 300, [Mü’min, 16]; Râzî, XXVII, 41, [Mü’min, 16]) 
203 Đnkârcıların dünyada yaptığı iyilikler de karşılıksız kalmaz. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Gerçek şudur ki kâfir bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. 
Mü’mine gelince, Allah onun iyiliklerini âhirete saklar, dünyada da yaptığı kulluğa göre ona rızık verir.” (Müs-
lim, Münâfıkîn, 57, 56) 
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“–Ey Allah’ın Rasûlü, Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret!” de-

mişti. Rasûlullah � onu, kendisine Kur’an öğretmesi için ashâbından birine gön-

derdi. Sahâbî ona Zilzâl sûresini sonuna kadar öğretti. “Kim zerre kadar hayır 
yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür!” âyetlerine 

gelince, bu ifadelerden son derece müteessir olan şahıs, derin düşüncelere daldı 

ve: 

“–Bu bana yeter!” dedi. Bu durum Hz. Peygamber �’e haber verilince: 

“–Onu bırakın! Zira o hakîkati idrak etti, anlayış sahibi oldu” buyurdu. 
(Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VIII, 597) 

Yine, bir bedevi Allah Rasûlü’nün bu âyetleri okuduğunu dinleyince: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, zerre ağırlığı kadar mı?” diye sordu. Rasûlullah �: 

“–Evet”  buyurdu. Bir anda hâli değişiveren bedevî: 

“–Vay benim hatâlarım!” dedi ve bu sözlerini defalarca tekrarlayıp durdu. 

Sonra da işittiği âyetleri tekrar ederek kalkıp gitti. Rasûlullah � onun ardından: 

“– Đman bu bedevînin kalbine girdi” buyurdu. (Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VIII, 595) 

Peygamber Efendimiz’in şu ifâdeleri, hesap gününün dehşetini anlatmaya 

kâfîdir: 

“Kıyâmet günü rasûllerin de sözü: 

 ْEِ�ّ�َ Eِْ�ّ�َ َEّSُ ٰ� اَ�ّ

«Allah’ım, selâmet ver, selâmet ver!» olacaktır.” (Buhârî, Ezân, 129) 

Đnsanlar kıyamet günü bir meydana toplanır ve dehşet içerisinde bekleme-

ye başlarlar. Bu uzun bekleyiş ve dehşetli korkudan kurtulmak için Hz. Âdem’e 

müracaat ederek şefaat isterler. O, insanları Hz. Nûh’a gönderir. O, Hz. Đbra-

him’e; o, Hz. Musa’ya; o, Hz. Đsa’ya, o da nihayet Rasûlullah � Efendimiz’e 

gönderir. Peygamberler de korku ve dehşet içindedirler. Kendilerini kurtarmayı 

büyük bir muvaffakiyet olarak görürler. Rasûlullah � secdeye varıp Allah’a en 

güzel şekilde hamd eder. Kendisine şefaat izni verilince bütün insanlık ve bilhassa 

da ümmeti için derece derece şefaatlerde bulunur.204 

Đnsanlar hesaba çekildikten sonra cehennem üzerine kurulmuş olan Sırât 
Köprüsü’nden geçerler. Mü’minler, bu köprüden geçip Cennete ulaşırlar. Kâfirler 

ve günahkâr mü’minler, Sırât’ın üzerinden Cehenneme düşerler. Kâfirler, hiç 
                                                 
204 Buhârî, Enbiyâ 3, 9, Tefsîr, 17/5; Müslim, Îmân, 322-329; Tirmizî, Kıyâmet, 10/2434. 
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çıkmamak üzere orada kalırlar. Günahkâr mü’minler ise, ya affedilerek veya 

cezâlarını çektikten sonra Cennete girerler. 

 Allah Rasûlü � o dehşet verici anlardan şöyle bahseder: 

“Sırat Köprüsü’nde mü’minlerin şiârı: «Yâ Rabbî, selâmet ver, selâmet 

ver!» duasıdır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 9/2432) 

“…Sırat’tan ilk geçenleriniz şimşek süratiyle geçerler… Sonra rüzgâr gi-

bi, sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onları bu şekilde 

amelleri geçirir. Bu esnâda sizin Peygamberiniz de Sırat’ın başında durur ve de-

vamlı olarak: 

 ْEِ�ّ�َ Eِْ�ّ� َرّبِ َ
«Yâ Rabbî, selâmet ver, selâmet ver!» der. Đnsanların amelleri kendilerini 

Sırat’tan geçiremez hâle gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir 

kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sırât’ın iki tara-

fında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazife-

lidirler. Đnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış 

vaziyette kurtulur, bir kısmı da cehenneme atılıverir.”  (Müslim, Đman, 329) 

Nasıl ki insan emri altında çalışan memurlardan tâlimatlarına uyan ile uy-

mayanı birbirinden ayırıyor, sözünü dinleyeni seviyor ve karşılığını veriyor, din-

lemeyene ise kızıyor ve onu işten atıyorsa, âhirette de durum buna benzer. Dün-

yadayken iman edip sâlih amellerle dolu güzel bir hayat yaşayanlar cennete, inkâr 

edenler de cehenneme gideceklerdir. Allah Teâlâ, mü’minlere lütuf ve ihsânı ile, 

kâfirlere ise adâletiyle muamele eder. 

Cenâb-ı Hak kıyametin ne zaman kopacağını kullarına bildirmemiş, sadece 

bazı alâmetlerini haber vermiştir. Dolayısıyla asıl mesele kıyâmetin ne zaman ko-

pacağı değil herkesin kendi kıyâmeti olan ölüme ve ölüm ötesine ne hazırladığı-

dır. 

 

a. Cennet 

Cennet, âhiret nimetlerinin yurdudur. Kendisini yaratan ve türlü nimetler 

lutfeden Rabbine itaat eden insanların mükâfat görecekleri yerdir. Mü’minler, 

cennette, kendilerine lutfedilen nimetleri kaybetme ve Allah’ın rızâsından uzak-

laşma korkusu olmaksızın ebediyyen kalacaklardır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey âyetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size kor-
ku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz büyük bir sürurla ve 
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neş’eler içinde cennete giriniz! Hizmetkârlar, altın tepsiler ve kadehlerle on-
lara ikrâmlarda bulunmak için devamlı etraflarında dönüp dururlar. Orada 
canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine: «Siz, 
orada ebedî olarak kalacaksınız, dünyada yaptıklarınıza karşılık size lûtfedi-
len cennet işte budur. Orada sizin için pek çok meyveler vardır, onlardan yi-
yeceksiniz!» denilir.” (Zuhruf, 68-73) 

“Allah’ın azâbından korkup fenalıklardan sakınan müttakîler, emîn 
bir makâmda, bahçelerde ve pınar başlarında, ince ipekten ve parlak atlas-
tan elbiseler giyerek karşılıklı oturup sohbete koyulurlar. Evet, böyle olacak! 
Biz onları iri gözlü hûrilerle de evlendiririz. Onl ar orada emniyet içinde, can-
larının çektiği her meyveyi isteyebilirler.” (Duhân, 51-55) 

Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çıkmaz ve 

sümkürmezler. Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar. Terleri mis gibi gü-

zel kokar. Yemek kapları ve tarakları altındandır. Kesinlikle yorgunluk ve bıkkın-

lık hissetmezler. Her birine, son derece güzel ve tertemiz eşler verilir.205 Evlene-

cekleri erkek hâricinde hiçbir el dokunmamış olan bu ceylan gözlü kadınlar, eşle-

rinden başkasıyla ilgilenmez, onların istek ve arzuları dışına çıkmazlar. Peygam-

ber Efendimiz onların ne kadar güzel olduğunu şöyle ifâde buyurur: 

“Cennetlik hanımlardan biri yeryüzüne şöyle bir bakacak olsa, yer ile gök 

arasını aydınlatır!” (Buhârî, Rikâk 51) 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir: Siz cennette ebe-

diyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz; hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacak-

sınız; hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız; hep nimet ve mutluluk içinde ya-

şayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz.” (Müslim, Cennet, 22) 

“Cennette yay kadar bir yer, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden da-

ha hayırlıdır.” (Buhârî, Cihâd 5, 6, Bed'ü'l-halk 8, Rikak 51) 

“Musa � Rabbine: 

«–Cennetliklerin en aşağı derecesi nedir?» diye sordu. Allah Teâlâ da şöy-

le buyurdu: 

«–O, cennete en son girecek olan kişinin derecesidir. Ona: 

“–Cennete gir!” denir. 

                                                 
205 Bkz. Bakara, 25; Nisâ, 57; Fâtır, 35; Sâffât, 45-49; Buhârî, Bed’ü’l-Halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 15-18; 
Tirmizî, Kıyâmet 60, Cennet 5; Đbni Mâce, Zühd 39. 
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“–Yâ Rabbî! Herkes yerine yerleşmiş ve alacağını almışken ben nereye gi-

deceğim?” der. Ona: 

“–Sana dünya hükümdarlarından birinin mülkü kadar yer verilse râzı olur 

musun?” diye sorulur. O da: 

“–Râzıyım yâ Rabbî!” der. Bunun üzerine Rabbi ona: 

“– Đşte öyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o 

kadar daha, bir o kadar daha” buyurur. Beşincisinde o kişi: 

“–Râzı oldum yâ Rabbî!” der. Rabbi ona: 

“– Đşte bu kadar şey hep senindir. Onun on misli de senindir. Bir de neyi 

arzu ediyorsan, gözün neden hoşlanıyorsa hepsi senindir” buyurunca adam: 

“–Râzı oldum yâ Rabbî!” diyecek.» 

Daha sonra Musa �: 

«–Yâ Rabbî! Cennetliklerin en üstün derecesi nedir?» diye sordu. Allah 

Teâlâ şöyle buyurdu: 

«–Onlar benim seçtiğim kullardır. Onların kerâmet fidanlarını kudret 

elimle ben dikip mühür altına aldım. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz 

görmüş, ne bir kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir.» 

Bunun Allah’ın kitabındaki delili şu âyettir: 

«Yanları yataklardan ayrılır (teheccüde kalkarlar), korku ve ümid 
içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra infâk 
ederler. Yaptıklarına mükâfât olarak, onlar için ni ce sevindirici ve göz ka-
maştırıcı nimetlerin saklandığını kimse bilemez.» (Secde, 16-17)” (Müslim, Îmân, 312; Cen-

net, 5) 

“Cennetlikler cennete girince Allah Teâlâ onlara: 

«‒Size artırmamı istediğiniz başka bir nîmet var mı?» diye soracak. On-

lar: 

«‒Yâ Rabbî! Yüzümüzü ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden 

kurtarmadın mı, daha ne isteyelim!» diyecekler.  

Đşte o zaman Allah Teâlâ perdeyi kaldıracak ve Cemâlullah’ı seyredecek-

ler. Onlara, Rablerine bakmaktan daha sevimli bir nimet verilmemiştir.” (Müslim, 

Îmân 297; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân 11) 

Allah Rasûlü � Efendimiz cennete girmenin yolunu şöyle gösterir: 
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“Bir kimse cehennemden kurtulup cennete girmeyi istiyorsa, Allah’a ve 

âhiret gününe imân etmiş olarak ölmelidir. Kendisine yapılmasını istediği şeyleri 

o da başkalarına yapmalıdır...” (Müslim, Đmâre, 46; Nesâî, Bey’at, 25; Đbn-i Mâce, Fiten, 9) 

Rasûlullah � birgün: 

“– Đstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer” buyurmuştu. 

Bunun üzerine: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, cennete girmeyi kim istemez ki?” denildi. Peygam-

ber Efendimiz: 

“–Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş 

demektir” buyurdu. (Buhârî, Đ’tisâm, 2) 

Bir kişi Nebiyy-i Ekrem � Efendimiz’e: 

“–Beni cennete götürecek bir amel söyleyebilir misiniz?” dedi. Rasûl-i Ek-

rem � de: 

“–Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, 

zekâtı verir ve akrabanı görüp gözetirsin!” buyurdu. (Buhârî, Zekât, 1; Edeb, 10; Müslim, Îmân, 

12, 14) 

Yine Allah Rasûlü � şu müjdeyi veriyor: 

“Kimin son sözü, «Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur» olursa, o 

kişi cennete girer.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz 20/3116; Ahmed, V, 247; Hâkim, I, 503) 

Tabiî son nefeste “lâ ilâhe illallah” diyebilmek için onu bir ömür boyu söz-

lerimizde, davranışlarımızda, işlerimizde ve ahlâkımızda yaşamamız îcâb eder. 

Böyle olursa, hayatın en zor ânı olan son nefeste “lâ ilâhe illallah” kelime-i tevhi-

di dilimizden kolayca çıkabilir. 

 

b. Cehennem 

Cehennem, her türlü nimeti lutfeden Cenâb-ı Hakk’a karşı nankörlük eden 

isyankâr ve zâlim insanların cezalandırılacağı yerdir. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Ke-

rim’de, “Allah’ın sınırları”nın ihlâl edilmemesi gerektiğini, aksi takdirde azap ve 

cezalandırmasının çok şiddetli olduğunu devamlı hatırlatır. Buna rağmen hâlâ ita-

atsizliğe devam eden insanlar artık en şiddetli azabı hak etmiş demektir. 

Cehennem ateşi uzaktan kâfirleri görünce, onun öfkelenişini ve ağır uğul-

tusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak cehennemin dar bir yerine atıldık-

ları zaman, oracıkta yok oluvermeyi isterler. Onlar için ateşten bir elbise hazır-
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lanmıştır. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Onlara kanlı, irinli kaynar sular 

içirilir, yutmaya çalışırlar ama boğazlarından geçiremezler. Onlar için kuru diken-

den başka yemek yoktur, o ise ne besler ne de açlığı giderir. Ölüm her yandan 

geldiği hâlde yine de ölmezler. Bunun arkasından pek şiddetli bir azap daha var-

dır.206 

Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Âyetlerimizi inkâr edenleri muhakkak ki yarın ate şe atacağız. Deri-
leri iyice yandıkça onları başka derilerle değiştiririz ki acıyı iyice hissetsinler! 
Şübhesiz Allah mutlak gâliptir, yegâne hüküm ve hikmet sâhibidir.” (Nisa, 56) 

“Orada yüzlerini alevler yalar da, ateş dudaklarını yaktığında dişleri 
sırıtıp kalıverir.”  (Mü’minûn, 104) 

Rasûlullah � Cehennem’den bahsederek şöyle buyurur: 

“ Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı, ayakla-

rının altına kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. O kişi, hiç kimsenin 

kendisinden daha şiddetli bir azap görmediğini zanneder. Hâlbuki kendisi, azabı 

en hafif olan kimsedir.” (Buhârî, Enbiyâ, 1; Rikak, 51; Müslim, Îmân, 362-364) 

Ebû Saîd � şöyle anlatır: 

Rasûlullah Efendimiz � şöyle buyurdular: 

“Kıyamet günü ölüm alaca bir koç sûretinde getirilip Cennet’le Cehennem 

arasında durdurulur. Sonra: 

«–Ey Cennet halkı, bunu tanıyor musunuz?» denilir. Onlar da başlarını 

uzatıp bakarlar: 

«–Evet, bu ölümdür” derler. Sonra: 

«–Ey Cehennem halkı, bunu tanıyor musunuz?» denilir. Onlar da başlarını 

uzatıp bakarlar: 

«–Evet, bu ölümdür» derler. Bunun üzerine emredilir ve ölüm kesilir. Son-

ra: 

«–Ey cennet ehli ebediyet üzeresiniz, artık ölüm yok! Ey cehennem halkı, 

ebediyet üzeresiniz artık ölüm yok!» denilir.” 

Bundan sonra Rasûlullah Efendimiz �: 

                                                 
206 Bkz. Đbrahim, 15-17; Hac, 19; Furkân, 12-14; Gâşiye, 2-7. 
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“Onlar gaflet içindeyken ve îmân etmemişken işin bitiriliverdi ği o 
pişmanlık gününün dehşetine karşı onları îkâz et!” (Meryem, 39) âyetini tilâvet 

buyurdular. 

Allah Rasûlü �, (bu âyet-i kerimeyi okurken, gaflet içerisinde olanları 

göstermek için) eliyle dünyaya işaret etti. (Müslim, Cennet, 40) 

Tirmizî’nin rivâyetinde şöyle buyrulur: 

“…Koç yatırılır ve kesilir. Eğer, Allah cennet ahâlîsinin yaşamasına hük-

metmemiş olsaydı, sevinç ve sürurlarından ölürlerdi. Cehennem ahâlîsinin orada 

ebedî kalmasına hükmetmemiş olsaydı onlar da üzüntülerinden ölürlerdi.” (Tirmizi, 

Tefsir, 19/3156) 

Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Cehennemliklere «Siz burada, dünyadaki çakıl taşları adedince sene ka-

lacaksınız» denilseydi buna çok sevinirlerdi. Cennetliklere de «Siz burada, dün-

yadaki çakıl taşları adedince sene kalacaksınız» denilseydi çok üzülürlerdi. Lâkin 

böyle değildir, Allah onların girdikleri yerde ebedî kalmalarına hükmetmiştir.”  
(Heysemî, X, 396) 

 

c. Tenâsuh ve Ruh Çağırma Đddialarının Yanlı şlığı 

Bazıları, rûhun bir bedenden diğer bir bedene geçerek dünyadaki varlığını 

kesintisiz olarak devam ettirdiğini, iyi kimselere ait ruhların yüce şahsiyetlere, kö-

tü kimselere ait ruhların ise hayvanlara intikal ettiğini iddia etmiştir. Buna tenâsuh 

(reenkarnasyon) denir. 

Bu fikir, Đslam’dan önce eski Mısırlılarda, Yunanlılarda ve bazı yahudiler-

de mevcuttu. Đslam tarihinde de Kaderî ve Râfizîlerin bazı gulât (aşırı) kısımların-

da ortaya çıkmıştır.207 

Đslâm, tenâsuhu kabul etmez. Bu inanç, imanla ve bilhassa âhiret inancıyla 

bağdaşmaz. Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Onların ate şin kar şısında durdurulup «Ah, keşke dünyaya geri gön-
derilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan ol-
sak!» dediklerini bir görsen!.. Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler 
(günahlar) kendilerine göründü. Eğer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendi-

lerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdır-
lar.” (En‘âm, 27-28) 

                                                 
207 Bağdâdî, el-Fark beyne’l-fırak, Beyrut 1990, s. 272. 
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“Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında: «Rabbim! Beni geri 
gönder de boşa geçirdiğim dünyada sâlih bir amel işleyeyim» der. Hayır! Bu, 
sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar 

dirilecekleri güne kadar bir perde vardır.” (Mü’minûn, 99-100) 

“Onlardan önce nice kavimleri helak ettiğimizi görmüyorlar mı?! On-
lar bunlara tekrar dönüp gelmezler.” (Yâsîn, 31)

208
 

Đnsanın yaratılış safhalarını anlatan âyetten sonra şöyle buyrulur: 

“Sonra siz bunun arkasından muhakkak öleceksiniz. Sonra da kıya-
met günü muhakkak diriltileceksiniz.” (Mü’minûn, 15-16) 

Şehidler tekrar tekrar dünyaya döndürülüp Allah yolunda defalarca şehid 

olmak isterler, ancak Cenâb-ı Hak: 

“Ben daha önce, «Ölenler artık dünyaya geri dönmeyecekler!» diye hük-

mettim” buyurur. (Tirmizî, Tefsîr, 3/3010) 

Yine kabirde meleklerin sualleri ve kişinin durumuna göre kabrin cennet 

bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olduğu ile alâkalı 

pek çok rivayet mevcuttur.209 Bütün bunlar rûhların başka bir bedene göç etmedi-

ğini ve insanlar çağırdığında gelemeyeceğini göstermektedir. Zira ruh hesap ver-

mek, amellerinin karşılığını almak gibi çok mühim işlerle meşguldür, başka bir 

şeyle uğraşmaya hâli yoktur. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Herkes, yaptığı işlerin rehini ve esîridir.”  (Müddessir, 38) 

Tenâsuha inananlar, bu dünyada yapılan amellerin karşılığı için binlerce 

yıldan daha uzun bir hayatın gerekli olduğunu idrâk edemediklerinden böyle dü-

şünüyorlar. Aynı uzunluktaki bir hayata yeniden doğuşun, mükâfât ve ceza mese-

lesini çözmede yetersiz kalacağı aşikârdır. Diğer taraftan, iyi ve kötü fiillerin kat-

lanarak katmerli bir şekilde bir hayattan diğerine aktarılmasıyla bu iş daha karma-

şık hâle gelecektir. Bu durumda, bir insanın hesabı hiçbir zaman gerçekleşmeye-

cektir. 

Tenâsuh akîdesi ahlâkî nedensellik ihtiyacını tatmin etmekten ve insanın 

mesuliyetini temellendirmekten uzaktır. Zira insan, var olduğu iddia edilen önceki 

hayatını hatırlamadığına göre şu anda hangi sebeple mükâfatlandırıldığını veya 

cezalandırıldığını bilemeyeceği için böyle bir mükâfat veya ceza anlamsız kalır ve 

ahlâkî açıdan hiçbir fayda sağlamaz. 

                                                 
208 Ayrıca bkz. A‘raf, 53; Đbrahim, 44; Nahl, 78; Meryem, 67; Enbiyâ, 95; Fâtır, 37; Münâfikûn, 10-11. 
209 Buhârî, Cenâiz, 68, 87; Müslim, Mesâcid, 123. 
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Bu tutarsızlıkların yanısıra tenasuh akidesi, kalıtım yoluyla ebeveynden 

çocuklara intikal eden ruhî-bedenî husûsiyetleri ve dünyada sürekli olarak devam 

eden nüfus artışını makul bir şekilde izah edemez. 

Hipnoz edilip önceki asırlardan haber veren insanlara, -şâyet doğru bilgiler 

naklediyorlarsa- bu bilgileri uzun ömürlü cinler veya şeytanlar vermektedir. Đn-

sanlar da bu yalancı cinlere aldanıp o insanın daha önce dünyada yaşadığını zan-

netmektedir. 

Đnsanın hiç yaşamadığı bir hâdiseyi daha önce yaşamış, ya da hiç görmedi-

ği bir yeri görmüş gibi bir duyguya kapılması da, ya gaybî varlıklarla olan iletişi-

min sonucu, ya beyindeki algılamaların karışması veya uyku esnâsında bedenden 

ayrılan nefsin algıladığı şeyler sebebiyle olabilir. Zira Zümer sûresinin 42. âyetin-

de Allah Teâlâ, uyku esnasında nefsi bedenden ayırdığını beyan etmektedir.  

Fransız filozofu Rene Guenon, Ruhçu Yanılgı isimli eserinde reenkarnas-

yonu modern, batılı bir buluş olarak tanımlar ve onu basit bir felsefî kavram ola-

rak vasıflandırır. Hatta kendi ifadesiyle reenkarnasyon, “aşağı seviyede bir felsefi 

kavrayıştır ve tamamıyla saçmadır, filozoflarda pek çok saçmalıklar vardır. Fakat 

onlar hiç olmazsa bu saçmalıkları genelde hipotezler olarak sunarlar. Neo-

spritualistler ise filozoflardan daha çok yanılgı içindedirler.” 

Rene Guenon’a göre sprit ve okultistlerin (ruhçu ve gizli, sırrî bilimcilerin) 

iddialarının aksine, tabiatta reenkarnasyonu destekleyici hiçbir delil bulunmuyor. 

Buna karşılık aksini ispat eden pek çok hâdiseye rastlanıyor.210 

Bazıları da ruh çağırıp  onlarla konuştuklarını , hatta büyük veliler ve 

peygamberlerle bağlantı kurduklarını iddia etmektedir. Âdetleri, yalan söyleyip 

başkalarının akıllarını çelmek olan kötü insanlar olduğu gibi böyle davranan cinler 

de mevcuttur. Ruh çağırma esnâsında oraya gelip konuşan varlığın, azgın bir şey-

tan olmadığı nereden bilinebilir? Büyüklük ve peygamberlik iddia eden sapıkların 

ortaya attığı ahmaklıkların kaynağının bu şeytanlar olduğu bilinmektedir.211 

Şeytanın muhtelif aldatma metodları vardır. Cahiliye döneminde şeytanın, 

putların içine girip putperestlerle konuştuğu olurdu. Nitekim Mekke fethinden 

sonra Nâile ve Uzzâ isimli putlardan yaşlı ve çirkin bir kadın kılığında bir varlık 

çıkıp bazı sahâbîlere görünmüştür.212 Đslâm, putları ortadan kaldırdıktan sonra şey-

tan, insanları aldatmak için başka usullere başvurmaktadır. 

                                                 
210 Bkz. Rene Guenon, Ruhçu Yanılgı, Đstanbul 1996; M. Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Konya 
1995; Celal Kırca, Đslam Dinine Göre Reenkarnasyon, Kayseri 1986; Mustafa Çetin, Kur’ân Işığında Reenkar-
nasyon, Ankara 1990. 
211 Bûtî, Kübra’l-yakîniyyâti’l-kevniyye, s. 284. 
212 Beyhakî, Delâil, V, 75-76; Vâkıdî, Meğâzî, III, 873; Đbn-i Sa̒d, Tabakât, II, 146, Ezrakî, Ahbâru Mekke, I, 
127; Ebü’l-Münzir Hişam, Kitâbu’l-esnâm, s. 25. 
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7. Kader Đnancı 

Allah Teâlâ, varlıkları bir kaderle yaratır ve o kaderle yürütür. Yani çok 

hassas bir ölçüyle yaratır ve muhteşem bir nizâm ile ayakta tutar. Kader progra-

mının umûmî muhtevası dâhilinde tabiatın yaratılması ve idare edilmesi ile tabiat 

içinde husûsî bir mevkîye sahip olan insanın yaratılması ve müstesna kabiliyetlere 

sahip kılınması da yer almaktadır.213 Dalından düşen bir yaprak dahî bu programın 

hâricinde değildir. Bugün biliyoruz ki bir yaprağın içinde de aslında kocaman bir 

kâinat vardır. Şâyet varlıklar kader programına tâbî olmasaydı, kâinatta büyük bir 

anarşi meydana gelirdi. Bu hakîkati Cenâb-ı Hak şöyle ifade buyurur: 

“Biz her şeyi bir ölçüye göre (kader ile) yarattık!” (Kamer, 49) 

“Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musîbet 
yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın! Şüphesiz 
bu, Allah’a göre kolaydır.”  (Hadîd, 22) 

Allah Teâlâ’nın, henüz olmamış hâdiseleri evvelden bilip tertiplemesi ve 

levh-i mahfuzda tesbît etmesi “kader” ; tesbit ettiği şekilde sırası geldikçe tahak-

kuk ettirmesi de “kazâ” dır. 

Ancak Cenâb-ı Hak insanoğluna irâde-i cüz’iyye vermiş, sorumlu tutuldu-

ğu fiiller hususunda ona hürriyet tanımıştır. Dolayısıyla kaderin önceden tesbit 

edilmiş olması kişiyi mesuliyetten kurtarmadığı gibi tembellik ve ihmalkârlık için 

bir bahane de teşkil etmez. 

Đnsanın fiilleri ikiye ayrılır: 

1. Gayr-i ihtiyârî (kendi isteği dışında) gerçekleşen fiiller: Đnsanın doğma-

sı, doğduğu muhit, acıkması, vücudundaki kanın dolaşımı, saçlarının uzaması gibi 

elinde olmadan gerçekleşen fiiller böyledir. Đnsanlar bunlardan ne sevap kazanır, 

ne de günaha girerler. Bu tür fiillerinden sorumlu değildirler. Cenâb-ı Hak onlara 

nasıl bir kader yazdıysa ona göre devam ederler. 

2. Đhtiyârî (isteği ile yaptığı) fiiller: Đnsanın yapıp yapmaması kendine 

kalmış fiillerdir. Burada insanın nasıl bir harekette bulunacağını tercih imkânı 

vardır. Sâlih ameller işlerse sevab kazanır; kötü ameller işlerse günaha girer. 

Đnsanların fiilleri husûsunda Kur’ân’da dileyenin iman, dileyenin inkâr 

edebileceği, itaat ve isyanın insanın iradesine bırakıldığı, kişilerin işledikleri amel-

ler karşılığında cennete veya cehenneme girecekleri, iyi işlerinin lehlerine, kötü 

                                                 
213 Bu husustaki âyet-i kerîmeler için bkz. Özsoy-Güler, Kur’ân Fihristi, s. 3-48. Kader’e iman etmenin zarûreti 
husûsunda bkz. Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 1, 5; Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Ahmed, I, 97. 
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işlerinin aleyhlerine olduğu ve Allah’ın, kullarına asla zulmetmediği ifade edil-

miştir.214  

Kader, Hak Teâlâ’nın “ Đlim”  ve “ Đrâde”  sıfatlarına, Kazâ da “Kudret”  ve 

“Tekvin”  sıfatlarına dayanır. Yani bu sıfatlara iman etmek kadere iman etmek 

demektir. Allah Teâlâ “Đlim” sıfatıyla gaybı bilir, O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır, 

göklerde ve yerde olanlara, gizli açık her şeye vâkıftır; insanların açıkladığı ve 

kalplerinde sakladığı şeylerden haberdardır.215 Allah Teâlâ “Đrâde” sıfatıyla da di-

lediğini yapar ve dilediği şekilde yaratır. Ancak O, dileyenin iman, dileyenin inkâr 

edebileceğini bildirmiş, iman edeceklere hidayet yolunu açmış, inkâr edenlerin de 

sapıklıklarını sürdürmesine imkân vermiştir. Eğer isteseydi herkes iman ederdi, 

lâkin insanların kendi irade ve tercihleri olmadan iman etmelerini dilememiş, on-

ları serbest bırakmıştır.216 

Kur’ân’da insanın, irade ve gücünü iman ve itaat yahut inkâr ve isyan is-

tikâmetinde kullanmasına bağlı olarak mü’minlerle kâfirler hakkında farklı ilâhî 

fiillerin gerçekleşeceği haber verilmiştir. Allah iman edip sâlih ameller işleyenle-

rin imanlarını ve hidayetlerini arttırır, kalplerini huzûra kavuşturup onları takvâ 

mertebesine çıkarır, kendilerine imanı sevdirir, inkâr ve günahı çirkin gösterir, do-

layısıyla onları kimse saptıramaz.217 Buna mukabil, inkâr edip emirlerine karşı ge-

lenlerden yardımını çeker. Onlar da yanlış yollar arasında bocalayıp dururlar. 

Allah Teâlâ, kullarının yaptığı ve yapacağı bütün işleri ve diğer 

mahlûkâtın hepsi ile ilgili şeyleri, ileride olacağı şekilde ezelde bilir. Ve her şey 

zamanı geldiğinde Allah’ın daha önceden bildiği şekilde meydana gelir. Burada 

bazılarının zannettiği gibi cebir, yani insanları bir işe zorlama yoktur. Zira Allah 

Teâlâ, ulûhiyetinin gereği kullarının ileride yapacağı işleri ve mülkünde meydana 

gelecek şeyleri bilmelidir. Aksi takdirde O’nun için bir noksanlık söz konusu 

olurdu. Ancak bu bilgi insanları belli şeyleri yapmaya zorlamaz. Allah ezelî ilmiy-

le geçmişi ve geleceği bildiği için olacakları önceden yazmıştır. Bilmek yapmak 

değildir. Güneş’in tutulacağı saat ve dakika hesaplanabiliyor. Ancak Güneş, ilim 

adamları önceden bildiği için tutulmuyor. Güneş zaten tutulacaktır, ancak ilim 

adamları bunu araştırıp önceden biliyorlar. Bir şeyin olacağını önceden bilip yaz-

mak ve zamanı geldiğinde onu yaratmak farklıdır, o şeyi yapmayı isteyip harekete 

geçmek farklıdır. Đnsan hür iradesiyle bir şeyi yapmak ister, Allah da imtihan ge-

reği onu serbest bıraktığı için istediği fiili yaratır. Ancak iyi ve doğru fiillerden 

râzı olurken, kötü fillerden râzı olmaz. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“ Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez...” (Nisâ, 40) 

                                                 
214 Kehf, 29; Secde, 19-20; Sebe’, 37-38; Yâsîn, 54, 63-64. 
215 Bakara, 77; Tevbe, 78; Nahl, 19, 23; Hucurât, 16, 18; Talâk, 12. 
216 M. F. Abdülbaki, el-Mu‘cem, “rvd, “şy’e” maddeleri. 
217 Đbrâhîm, 27; Kehf, 13-14, 17; Zümer, 22-23, 37; Hucurât, 7; Mücâdele, 22. 
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“Başınıza gelen herhangi bir musîbet, kendi ellerinizle işledikleriniz 
yüzündendir. (Bununla beraber) Allah birçoğunu da affeder.” (Şûrâ, 30) 

Bu yüzden bir kişinin kötü bir yola düşüp de: “Ne yapayım, kaderim böyle 

imiş!” demesi, ancak gafletinin eseridir. Namaz kılmak isteyen kişiye Cenab-ı 

Hak, kılma sebeplerini ihsân eder; günah işlemek isteyenlere de mâni olmaz, iste-

dikleri fiili yaratır. Ancak bunun yasak olduğunu önceden bildirdiği için onları so-

rumlu tutar. Allah’ın, günah işlemek isteyenlere bazen fırsat vermediği de olur. 

Bu Allah’ın onlara bir lutfudur. Cenâb-ı Hakk’ın, iyilik yapmak isteyenlere bazı 

hikmetlere binaen fırsat vermediği de olur. Cenâb-ı Hak o zaman merhamet ve ke-

reminden o kulunu niyeti mukabilinde mukâfatlandırır. Yani kader, hiç bir zaman 

tembelliğin, günahların ve mes’ûliyetten kaçmanın sebebi yapılamaz. Mü’min, 

kaderi bahane ederek gayreti terk edemez. Aksine fakirli ğe karşı çalışma ile, ceha-

lete karşı ilim ile, hastalığa karşı ilaç ve tedavi ile karşı koymasını bilir. 

Kaza ve kadere inanmak, insanın körü körüne kendini hâdiselerin akışına 

bırakması ve kurtuluş çaresi aramaması değildir. Đnsan her şeyin bir sebebe bağlı 

olduğuna inanarak, sebepleri tatbik etmelidir. Hz. Ömer � Şam’a doğru gider-

ken Şam’da vebâ salgını olduğunu öğrenmiş, Peygamber Efendimiz’in: 

«Bir yerde vebâ olduğunu işittiğinizde oraya girmeyiniz. Bir yerde vebâ 

ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkma-

yınız!» buyurduğunu işitince hemen geri dönmüştür.218
 

Cenâb-ı Hak kaderi gizlemiştir. Bunda pek çok hikmet ve faydalar vardır. 

Meselâ şifâsı bilinmeyen bir hastalığa dûçâr olup can verecek bir şahsın, öleceği 

âna kadar endişeden uzak kalabilmesi, kaderin bu meçhûliyeti sâyesindedir. Kişi 

öleceği zamanı bilseydi, ölümün kendisine yaklaştığı yıllarda, kederden eli ayağı 

tutulur, iş yapamaz hâle gelir, defalarca ölüp ölüp dirilirdi. Yavrusunun kendisin-

den evvel öleceğini bilen bir anne de, seneler öncesinden o hâlin mâtemine girer-

di. Netîcede bu durum, hayattaki âhenk ve muvâzeneyi bozardı. 

Kader’e Đmanın Faydaları 

Kadere iman, insana kâinatta her şeyin yüce bir hikmete göre cereyan etti-

ğini gösterir. Neticede mü’min, kendisine bir zarar dokunduğunda hemen feryad 

etmez. Başarı ve iyiliğe kavuştuğu zaman da her şeyi unutarak aşırı sevinip şı-

marmaz.219 Böylece mü’min, hâdiseler karşısında itidal ve kemâl üzere hareket 

etme kâbiliyeti kazanır. Đki dünyada da huzur ve muvaffakiyetin zirvesine ulaşır. 

Fransız seyyah A. L. Castellan, Osmanlı insanını şu sözleriyle tasvîr eder: 

                                                 
218 Buhârî, Tıb, 30; Müslim, Selâm, 98; Ahmed, III, 416. 
219 Hadid, 22-23. 
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“Kazâ ve kader akîdesi, Osmanlı’nın zihninde kökleşmiştir. Bu akîde, on-

larda şecaat yerine geçer; sebat ve metânetlerini artırır. Ölümü bile tevekkülle gö-

ze almalarına vesîle olur. Đşte bundan dolayı, gözle görülecek kadar muhakkak 

olan tehlikeler bile onları yıldırmaz. Nice ateşlerin içine ve düşman süngülerinin 

üstüne atılıp bütün vücutları delik deşik olduktan sonra bile, eğer henüz ecelleri 

geldiğine kânî değillerse hayatlarından ümit kesmezler.” 

Kadere iman, her şeyin Allah tarafından tanzim ve tertip edildiğine îtikad 

etme mânâsına geldiğinden, her şeyden evvel insanın zihnine bir nizam fikrini 

yerleştirir. Hâdiseleri sebepleriyle izah etme alışkanlığını kazandırarak tesadüfîliği 

ve keyfîliği ortadan kaldırır. Hâdiseler arasında bir münasebet görme şuurunu 

hâkim kılar. Ölçü ve nisbet konusu üzerinde dikkatle durmayı temin eder. Zira 

kader, her şeyin bir ölçüye, nisbete ve sebebe bağlanması mânâsına gelir. Kadere 

iman, insana metanet, cesaret, istikrar, sabır, azim gibi güzel hasletler kazandırır. 

Kadere inanan kişi, hiçbir şeyden yılmaz, gevşeklik, acziyet, zaaf ve tembellik ona 

yol bulamaz. Tehlike ve musibet zamanlarında hep kadere imandan bahsedilmesi, 

kaderin bu husûsiyetleri sebebiyledir. Kadere iman, insanlara müsamaha göstere-

bilmeyi öğretir. Kader inancı insanı kanaatkâr, hak ve hukûka riâyetkâr bir şahsi-

yet hâline getirir. Đhtiras, tamahkârlık, hased gibi son derece zararlı hastalıklardan 

kurtarır. Kadere itikâdı olan kişi Allah’tan râzı olur, O’nun rızâsını kazanır, te-

vekkül ve teslîmiyet gibi güzel hasletler kazanır. Kendine güveni gelir, vehim ve 

vesveselerden kurtulur, lüzumsuz kaygılardan, boş kuruntulardan ve fuzûlî endişe-

lerden âzâd olur. Hâsılı Đslâm dinindeki kader inancı insanı tembel, âtıl, zelil, mis-

kin ve çekingen değil, faal, cevval, hamleci, müteşebbis ve atik hâle getirir.220 

 

8. Sihir ve Büyü 

Sihir, lügatte sebebi gizli ve üstü kapalı olan şey demektir. Asıl mânâsı, bir 

şeyi hakikatinden başka bir şeye çevirmektir. Örfte sihir denilince, başkası üzerin-

de meydana getirilen bir tesir, yönlendirme, aldatma ve zanna düşürme anlaşılır. 

Đslâm’a göre ilim muhteremdir, her türlü hürmete lâyıktır ve öğrenilmesi 

yasaklanan hiçbir bilgi yoktur. Hatta şerrinden korunmak için sihir bile öğrenilebi-

lir. Ancak hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmaya müsâade edilmez. Bu sebeple si-

hir yapmak haram kılınmış, hatta küfür olarak kabul edilmiştir. 

Gıyaplarında ve gaflet ânlarında insanları tesir altına alarak büyük zararla-

ra uğrattığı için sihir son derece veballi ve cezası büyük olan bir günahtır. Onunla 

                                                 
220 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 70-71. Akâid mevzûlarında tafsîlât için 
bkz. http://islamimanibadet.darulerkam.altinoluk.com/, http://www.islamicpublishing.net/ 
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ancak Allah’tan korkmayan ve inancı zayıf kimseler meşgul olur. Cenâb-ı Hak 

şöyle buyurur: 

“ (Ehl-i kitaptan bir tâife) Hz. Süleyman’ın hükümranlığı aleyhinde şey-

tanların uydurup okuyageldiği (iftirâlara) tâbi oldular. Hâlbuki Süleyman � 

(sihir yaparak) kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü onlar, in-
sanlara sihri ve Bâbil’de Hârut ile Mârut isimli ik i meleğe indirilen  (bilgileri) 

öğretiyorlardı. Hâlbuki o ikisi: «Biz ancak imtihan i çin gönderildik, sakın 

(öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da) kâfir olma!» demeden hiç 

kimseye bir şey öğretmezlerdi. Đşte bunlardan, kişi ile hanımının arasını ayı-
racak şeyleri öğreniyorlardı. Fakat onlar, bununla, Allah’ın izni o lmadan hiç 
kimseye zarar verecek değillerdi. Kendilerine faydalı olanı değil de zarar ve-
ren şeyi öğreniyorlardı. Şânıma yemin olsun ki onlar, sihri satın alanların 
(Allah’ın kitabını bırakıp sihirle meşgul olanların) âhiretten nasibi olmadığını 

çok iyi bilirler. Kendilerini fedâ ederek kar şılığında satın aldıkları şey ne kö-
tüdür! Ke şke bilselerdi!”  (Bakara, 102) 

Âyet-i kerimede, “Hâlbuki Süleyman asla sihir yapmadı” yerine, “Hâlbu-
ki Süleyman asla kâfir olmadı” buyrulmuştur. Bu ifade, sihrin küfürle aynı de-

recede kötü bir günah olduğuna işaret eder ki, sihir ve büyünün çirkinliğini gös-

termeye kâfîdir. Hârut ile Mârut’un, sihir öğrettikleri kişilere; “Biz ancak imti-
han için gönderildik, sakın (öğrettiğimiz bilgileri sihir yapmakta kullanıp da) 
kâfir olma!” diye îkazda bulunmaları da, sihrin küfre götüren sebeplerin başında 

geldiğini göstermektedir. Çünkü sihir ve büyüde Allah’ın irâde ve kudretinin üze-

rinde işler yapma iddiası vardır. Hâlbuki “Büyücülerin her şeyi bildiği, başarama-

yacakları şeyin bulunmadığı” tarzındaki inançlar Đslâm’a ters düşmektedir. 

Diğer taraftan sihir ve büyünün temelinde menfaat elde etme düşüncesi ol-

duğundan, bunlarla uğraşan insanlar din ve mukaddesât tanımazlar. Bazı du-

rumlarda dini ve mukaddes metinleri istismar ederler. 

Cenâb-ı Hak, Hârût ve Mârût isminde iki meleği Bâbil’e indirmiş ve onla-

ra bazı ince ilmî hakikatleri vermişti. Bu iki melek, hayırda kullanarak istifade 

etmeleri için ve bir de imtihan maksadıyla bir takım bilgileri Đsrâiloğulları’na öğ-

retmişlerdi. Hayır için öğrettikleri hakikatler, fesat ehli tarafından kötüye kullanı-

labilecek vasıfta olduğundan, melekler herkese kesin bir dille: 

“–Biz imtihan için gönderildik, öğrettiğimiz şeyler fitneye müsaittir ve sui-

istimal edildiğinde insanı küfre götürür. Sakın bunlarla sihir yaparak küfre gir-

me!” diye tavsiyede bulunurlardı. Đnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar ise, böy-

le hayır telkin edip nasihatte bulunmak bir tarafa, meleklerin öğrettiği hakikatlerle 

insanlara sihir yapmasını öğretiyorlardı. 
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Đşte yahûdiler, gerek sihirbazlardan gerekse meleklerin öğrettiği hakîkat-

lerden, kişiyle hanımının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Görüldüğü gibi sihir o 

kadar büyük bir tehlikedir ki, âile gibi birbirine sıkıca bağlı en sağlam yapıyı bile 

bozabilmektedir. Dünyanın en yakın insanlarını birbirinden ayıran sihir, komşula-

rı, akrabaları, toplumu ve milletleri ne hâle getirir bir düşünmek îcâb eder! Zira 

sihir her şeyden evvel ruhlar üzerinde müessir olur, fikirleri târumâr eder, kalpleri 

çeler, ahlâkı bozar ve cemiyetleri perişan eder. 

Ancak, söylenenlere bakarak sihri gözde büyütüp, sihirbazların her şeye 

kâdir olduğu zannına kapılmamalıdır. Hakikî tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne ta-

biatta, ne ruhta, ne şeytanda, ne de melektedir. Her şey Allah’ın kudret elindedir. 

Allah Teâlâ, imtihan îcâbı korumasını kaldırırsa sihirbazlar zarar verebilir, yoksa 

kendiliklerinden hiçbir şey yapamazlar. Bu sebeple, her şeyden evvel Allah’tan 

korkmalı, O’na sığınmalı ve O’nun kitabı Kur’ân-ı Kerim’e sarılmalıdır. 

Sihir insanlara hep zarar verir, onlara hiçbir faydası olmaz. Bu sebeple, Al-

lah’ın kitabını ve hayırlı işleri bırakıp da sihir gibi zararı büyük bir günahla meş-

gul olan insanların, âhirette hiçbir nasibi olmayacağı âşikârdır. Böyle insanlar, 

şeytana ve nefislerine uyup sihirle meşgul olarak aslında kendilerini helâke sürük-

lemektedirler. Uğruna, ebedî hayatın fedâ edildiği bir anlık dünya zevki, ne kötü 

bir kazançtır! Đnsanlar yaptıkları yanlışın büyüklüğünü ah bir bilseler! 

Cenâb-ı Hak, sihirbazın nerede olursa olsun, ne yaparsa yapsın felâh bul-

mayacağını, muvaffak olamayacağını ve bu bozguncu müfsidin işlerini düzeltme-

yeceğini haber vermiştir.221 

Nebî � birgün: 

“– Đnsanı helâke sürükleyen yedi şeyden sakınınız!” buyurmuştu. Ashâb-ı 

kirâm: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, onlar nelerdir?” diye sordular. Rasûl-i Ekrem � 

şöyle cevap verdi: 

“–Allah’a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, -dînî bir ceza ile usûlünce 

öldürülen müstesna- Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı katletmek, 

faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, hiçbir 

şeyden haberi olmayan iffetli müslüman kadınlara zina iftirasında bulunmak.” 
(Buhârî, Vasâyâ, 23; Tıb, 48; Hudûd, 44; Müslim, Îmân, 145) 

Yine Rasûlullah � şöyle buyurur: 

                                                 
221 A‘râf, 116; Yûnus, 76-81; Tâhâ, 69; Zuhruf, 30; Zâriyât, 52. 
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“Kim bir düğüm atar ve ona üfürürse sihir yapmış olur. Kim de sihir ya-

parsa şirke düşer. Kim (fayda umarak hayvan tırnağı, nazarlık gibi câhiliye âdet-

lerinden) bir şeyi (herhangi bir yere) asarsa, o astığı şeye havâle edilir (Allah’ın 

yardımından mahrûm bırakılır).” (Nesâî, Tahrîmü’d-Dem, 19/4076) 

Sihirbazların âdeti bir ip alıp ona düğüm atmak ve bazı sihirli sözler söyle-

yerek düğüme üflemektir. Kim böyle yaparsa sihir ehlinin yaptığı bir işi yapmış 

olur. Bu da şirk ehlinin amellerinden olup insanı adım adım şirke götürür. En 

azından tevekkülü ve Allah’a îtimâdı terk ettirip sihre güvendirdiği için gizli şirke 

sebep olur.222 

Âlimlerimiz, bu ve benzeri naslardan hareketle, sihir öğrenip uygulamanın 

hükmü konusunda muhtelif görüşler ileri sürmüşlerdir. Ebû Hanîfe, Đmâm Mâlik 

ve Ahmed bin Hanbel’e göre sihir öğrenip yapmak küfürdür. Hanefî Mezhebi 

imamlarından bazılarına göre şerrinden korunmak için sihir öğrenilebilir; bu küfür 

değildir. Fakat sihir yapmanın câiz olduğuna veya fayda verdiğine inanmak kü-

fürdür. Sihir ve büyü yapan kimseler cezalandırılır. Onlara verilecek ceza, fıkıh 

kitaplarında tafsîlâtıyla açıklanmıştır.223 

Kendilerine sihir yapılmış kimselerin bunun tesirinden kurtulmak için, bu 

işi meslek edinmiş samîmiyetsiz kimselere mürâcaat etmeleri doğru değildir. Her 

şeyden evvel Allah’a sığınmak, ibadet ve dua etmek ve yoksullara sadaka vermek 

gerekir. Âlim, takvâ sahibi ve güvenilir bir kimse, sihir yapılan insanlara yardımcı 

oluyorsa ondan istifade etmek de mümkündür. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“De ki: Yarattı ğı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin 
şerrinden, düğümlere nefes eden (sihirbazların) şerrinden ve hased ettiği vakit 

hasedcinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”  (Felâk, 1-5) 

 

9. Günah ve Sevap 

Đnsanoğlunun yaptığı her amelin bir değeri ve karşılığı vardır. Zerre kadar 

küçük de olsa iyi veya kötü hiçbir amel karşılıksız kalmaz. Bunlardan ilâhî emir 

ve yasaklara aykırı olanlar “günah” diye isimlendirilir ve karşılığında ceza verilir. 

                                                 
222 Hadis-i şerifte, fayda temin etmesi veya zararları defetmesi umularak boyna veya herhangi bir yere, câhiliye 
devrine ait muska, nazarlık, hayvan tırnağı ve kemiği gibi şeylerin asılması da yasaklanmaktadır. Böyle şeyler 
yapanları Allah, o güvendikleri şeylere havâle ederek yardım ve rahmetinden mahrum bırakır. Kur’ân’dan ve 
ilâhî isimlerden bazı şeyler yazıp teberrüken asmak ise, bu hükmün hâricinde tutulmuş ve câiz görülmüştür. 

Nitekim ashâb-ı kiramdan Abdullah bin Amr � küçük çocuklara böyle şeyler takardı. Bunların bir fayda cel-
bedip zararı defedeceğine inanmak ise yine doğru görülmemiştir. Zira şifâyı veren ve kötülükleri defeden ancak 
Allah Teâlâ’dır. (Hâşiyetü’s-Sindî ale’n-Nesâî, Haleb, 1986, VII, 112) 
223 Bkz. M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I, 441-451; Kâmil Miras, Tecrîd Tercümesi, VIII, 224-235. 
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Đlâhî emir ve yasaklara uygun olan davranışlara da “amel-i sâlih, iyilik, hayır” gibi 

isimler verilir ve bunlara “sevap” yani karşılık olarak mükâfât verilir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de günah’ın karşılığında ism, zenb, isyan, cürm gibi pek 

çok kelime kullanılır. Bunların hepsi de nefse, şeytana, karanlık ve kötü işlere ye-

nik düşmeyi, sıkıntıyı ve ızdırabı, içtimâî huzursuzluk ve anarşiyi, çirkin ve baya-

ğı davranışları, dengeyi bozmayı ve haddi aşmayı ifade eder. 

Günah; takvâya da fücûra da istidâdı olan insanın224 yanılması, unutması, 

dengesizliği, sapması, Yaratıcı’nın çizdiği hudutların dışına çıkması, ilâhî kanun-

ları ihlâl etmesidir. Bu durum sadece günah işleyene zarar vermekle kalmaz; çoğu 

zaman başkalarına ve tabiata da zarar verir. Allah’ın emrettiği şeyleri yerine ge-

tirmek ve yasakladığı şeylerden uzak kalmak ise hem insana derûnî bir huzur bah-

şeder, hem toplum düzenini sağlar, hem de içinde yaşadığımız tabiatın bozulması-

nı önler. 

Günaha Sevkeden Faktörler 

Bunlar, insanın yapısında bulunan meyil ve arzularla ona dışarıdan tesir 

eden âmillerdir. 

Đnsanın yaptığı kötülüklerin kaynağı umûmiyetle nefistir. Zira insan nefsi; 

terbiye ve tezkiye edilmediği takdirde, alabildiğine kötülüğü emreden (nefs-i 
emmâre) ve kişiyi günaha yöneltmek için fısıltılar hâlinde sürekli telkinlerde bu-

lunan bir kuvvettir.225 

Günaha sevkeden bir başka faktör de ölümü unutmak, hiç ölmeyecekmiş 

gibi dünya işlerine dalmak ve âhiret endişesinden uzaklaşmaktır.226 Kendini bu 

psikolojiye kaptıran insan, sanki hayat sadece bu dünyadan ibaretmiş gibi perva-

sızca hareket etme arzusuna kapılır ve hayvanî isteklerini tatmin etme duygusunun 

baskısıyla günaha kolayca kayıverir. Kur’ân-ı Kerîm, bu durumdan kurtulmak 

için, insanın durup düşünerek hatâdan vazgeçmesini, sadece Allah’ın râzı olduğu 

işleri yaparak bunlarda huzur bulmasını ve nefsini dizginleyerek terbiye ve tezki-

ye etmesini tavsiye eder.227 

Ayrıca insanın zayıf yaratılmış olması ve dünya nimetlerinin süsüne gönül 

kaptırması228 da önemli günah faktörleri olarak zikredilmektedir. 

 Günaha götüren haricî sebepler arasında aldatıcı dünya hayatının insanla-

ra câzip gelmesi229, bol miktarda mevcut olan kötü örneklere uymak, onlarla bera-

                                                 
224 Şems, 7-8. 
225 Yûsuf, 53; Kâf, 16; Necm, 23. 
226 Bakara 2/95-96. 
227 Kıyâme, 2; Fecr, 27-28. 
228 Nisâ, 28; Bakara, 155; Âl-i Đmrân, 14. 
229 Âl-i Đmrân, 14, 185; Yûnus, 23; Ra‘d, 26. 
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ber bulunmak230 ve insanın manevî yücelişine karşı mücadele etmeye ahdetmiş 

olan şeytanın tahrikleri231 zikredilebilir. 

Đnsan, dünyaya imtihan edilmek için gönderilmiştir. Bu sebeple hakkı da 

bâtılı da seçme hürriyetine sahiptir. Sevap kazandıracak işler de yapabilir, günaha 

da düşebilir. Zira insanın mesul tutulabilmesi için hür olması gerekir. Neticede el-

de ettiği mükâfâtın kıymeti de buna bağlıdır. 

Đmtiyazlı Irk ve Aslî Günah Yoktur 

Đslâm, bir ırk ve sınıfın diğerlerine göre imtiyazlı olması, insanların gü-

nahkâr ve suçlu olarak doğması,232 günahların bazı insanlar tarafından affedile-

bilmesi gibi sonradan uydurulan inançları kabul etmez. Cenâb-ı Hak şöyle buyu-

rur: 

“ Đsrailoğulları: «Sayılı birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacak-
tır» dediler. De ki: «Siz Allah katından bir söz mü aldınız? Eğer böyle bir söz 
aldıysanız Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa Allah hakkında, bilmediğiniz 
şeyleri mi söylüyorsunuz?» Hayır! Kim kötülük işler de kötülüğü kendisini 
çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı 
kalırlar.” (Bakara, 80-81) 

“Yahudiler ve hristiyanlar «Biz Allah’ın o ğulları ve sevgilileriyiz» de-
diler. De ki: «Öyleyse günahlarınızdan dolayı Allah size niçin azap ediyor?» 
Doğrusu siz de O’nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve di-
lediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti 
Allah’a aittir. Sonunda dönüş de ancak O’nadır.” (Mâide, 18) 

Rasûlullah �, insanoğlunun günahsız ve yanlış fikirlerden uzak bir şekilde 

doğduğunu şöyle ifade buyurur: 

“Her çocuk fıtrat üzere saf ve tertemiz doğar.233 Sonra annesi babası onu 

yahudî, hristiyan veya mecûsî yapar. Tıpkı hayvan yavrusunun bütün âzâları tam 

olarak sapasağlam doğması gibi, (sonradan sahibi onun kulağını keser veya baş-

ka bir yerini bozar). Hiç yavrunun kulağı kesik olarak doğduğunu görüyor musu-

nuz?” (Buhâri, Cenâîz, 80; Müslim, Kader, 22) 

                                                 
230 En‘âm, 116; Furkân, 27-29. 
231 A‘râf, 14-18; Hicr, 36-42. 
232 Hristiyanlara göre Cenâb-ı Hak, aslî günahla doğan insanları affetmek için Hz. Đsa’yı çarmıha gerdirmiştir. 
Bunu duyan pek çok insanın aklına şu sorular takılıyor: 1. Niye her çocuk Hz. Âdem’in Cennet’te işlediği gü-
nahla dünyaya geliyor? 2. Mademki Yaratıcı insanları çok seviyorsa onların günahını bağışlamak için Hz. 
Đsa’nın çarmıha gerilmesini neden gerekli kılmış? 3. Hz. Đsa’dan önce gelen insanların durumu ne olacak? 4. 
Çarmıha gerilip acı çeken ve Allah’a dua eden Hz. Đsa nasıl ilâh olabilir? (Carol Anyway, Daughters of Another Path, 
Yawna Publication, 1995) 
233 Bazı rivayetlerde “Bu din üzere doğar”  diye Đslâm’a işaret edilmiştir. (Müslim, Kader, 23; Ahmed, II, 253) Buhârî, 
“Fıtrat”ı “ Đslâm” ile tefsir eder. (Buhârî, Tefsîr, 30) Đbn-i Şihâb ez-Zührî de aynı şekilde “Fıtratü’l-Đslâm” diye 
açıklar. (Buhârî, Cenâiz, 80) 
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Fıtrat dini olan Đslâm’a göre “Berâat-i zimmet asıldır.” Yani insan, suçlu 

olduğu isbat edilinceye kadar suçsuzdur. Suçlu veya günahkâr olmak istisnâdır. 

Kimse Kimsenin Günahını Çekmez 

Đslâm’a göre insan, bir başkasının günâhından ve gücünün yetmediği şey-

lerden mesul değildir. Ki şinin mesul olabilmesi için akıllı ve bülûğ çağına (12 yaş 

civarı) erişmiş olması ve fiili isteyerek yapması şarttır. Bu durumda herkes, ancak 

kendi yaptığından sorumludur. Fıkıh’ta: “Ukubâtta niyâbet câiz olmaz” kâidesi 

vardır. Yani bir kimsenin cezasını ona vekâleten bir başkası çekmez. Bu bakımdan 

Đslâm, Hristiyanlıktaki aslî günah inancını, ya da günahın babadan oğla geçtiği id-

diasını reddetmektedir. Đslâm’a göre günah, şahsîdir; nesilden nesile miras bıra-

kılmaz.234
 

Fakat nasıl ki iyi bir çığır açmak, hayırlı işlere yol açmak ve sebep olmak 

insana sevap kazandırırsa; günaha sebep olmak, günahın işlenmesine zemin hazır-

lamak, kötü bir gelenek başlatmak ve kötü örnek olmak da aynı şekilde kişiye gü-

nah kazandırır. Bu sebeple, birtakım insanların câhilliklerinden istifade ederek on-

ları doğru yoldan saptırıp inkâra ya da günaha sürüklemek büyük bir vebâl, ağır 

bir yüktür.235 Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Kim güzel bir i şe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim 
kötü bir i şe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi göze-
tir ve kar şılığını verir.”  (Nisâ, 85) 

Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“ Đslâm’da iyi bir çığır açan kişiye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürü-

yenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey 

noksanlaşmaz. Her kim de Đslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı 

vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların 

günahından hiçbir şey noksanlaşmaz.” (Müslim, Zekât, 69; Nesâî, Zekât, 64) 

Kişi Đstemeyerek Yaptığından Sorumlu Değildir 

Đslâm’a göre insan, hatâ ile, unutarak  ve tehdit altında yaptığı işlerden 

sorumlu değildir. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Muhakkak ki Allah, ümmetimin hata ile ve unutarak yaptıkları yanlışları, 

bir de yapmaya zorlandıkları günahları bağışlamıştır.” (Đbn-i Mâce, Talâk, 16)  

Aynı şekilde aklı başına gelinceye kadar deliye ve uyanıncaya kadar uy-
kudaki  insana da yanlış davranışlarından dolayı günah yazılmaz. Zira kişi kendi 

                                                 
234 En‘âm, 164; Đsrâ, 15; Fâtır, 18; Zümer, 7; Necm, 38. 
235 Nahl, 24-25; Sebe’, 31-33; Müslim, Đlim, 16; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6. 
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hür iradesi ile isteyerek yaptığı işlerden sorumludur. Dileme ve tercih etme insana 

aittir. Đşin varlık âlemine çıkması ise Allah’ın yaratması iledir. Đnsan, o işin mey-

dana gelmesine sebep olan “irade etme” ve bunun sonucu olarak o amele “mey-

letme”sinden sorumludur. Yani insanın hesaba çekilmesi, sadece meyletmesi, yö-

nelmesi ve kesbi karşılığındadır. Yoksa vâsıtaları, sebepleri ve bizzat o fiili yarat-

tığından dolayı değildir.236 

Allah’ın Rahmeti 

Günah, düşünceden fiiliyata geçmediği müddetçe ceza verilmez. Rasûlul-

lah � şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ ümmetimin nefislerinde yapmayı tasarlayıp da fiiliyata ge-

çirmedikleri ve kimseye söylemedikleri günahlarını affetti.”  (Buhârî, Talâk, 11)  

Mevzu ile alâkalı olan şu hadis-i kudsî de Allah’ın kullarına olan rahmet 

ve merhametini göstermektedir. Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“Allah Teâlâ iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdı, sonra da şu açıklama-

da bulundu: 

Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenâb-ı Hak bunu kendi katın-

da o kulu için mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. 

Đyilik yapmayı ister sonra da onu yaparsa, Cenâb-ı Hak o iyiliği katında 

on mislinden yedi yüz misline kadar, hatta kat kat fazlasıyla yazar. (Kişi, ihlâsına, 

samimiyetine ve Allah’ın rızâsına uygun hareket edebilme seviyesine göre sevap 

kazanır.) 

Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenâb-ı Hak bunu kendi ka-

tında o kulu için mükemmel bir iyilik olarak kaydeder.  

Kötülük yapmayı ister sonra da onu yaparsa, Cenâb-ı Hak o fenalığı sade-

ce bir günah olarak yazar.” (Buhârî, Rikâk, 31; Müslim, Îmân, 207, 259) 

Tevbede Acele Etmek 

Mü’min ne kadar günah işlerse işlesin korku ve ümid arasında olmalı, 

Rabbinden uzaklaşmamalıdır. Cenâb-ı Hak, günah işleyerek kendilerine zulmeden 

kullarına ümid vererek ve onları acele tevbeye dâvet ederek şöyle buyuruyor: 

“De ki: Ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım! Allah’ın rah-
metinden ümîdinizi kesmeyiniz! Çünkü Allah bütün günahları affeder. Mu-
hakkak ki O, Gafûr ve Rahîm’dir.  Başınıza azap gelmeden evvel tevbe ile 

                                                 
236 Bûtî, Kübra’l-yakîniyyâti’l-kevniyye, s. 164. 
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Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun ! Yoksa yardım göremezsiniz.” (Zümer, 

53-54) 

Günahkâr insanlar Allah’ın rahmet ve merhametine daha çok muhtaçtır. 

Bu sebeple büyük Allah dostlarından Yahyâ bin Muâz g şöyle dua etmiştir: 

“Rabbim! Sen ancak itaatkâr kullarını affedeceksen, günahkârlar kime 

gidip sığınsınlar? Rabbim! Sen sadece takvâ sahibi kullarına rahmet ve mer-

hamet edeceksen, mücrimler kimden yardım istesinler!”  (Beyhakî, Şuab, II, 25-26) 

Cenâb-ı Hak, ümidini kesmeyip tevbeye sığınan kullarını affedeceğini ha-

ber verirken, günahtan vazgeçmeyenleri de îkâz ederek şöyle buyurur: 

“ (Rasûlüm!) Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek merhametli oldu-

ğumu haber ver. Bununla birlikte azabımın da çok elem verici olduğunu bil-
dir.” (Hicr, 49-50) 

Cenâb-ı Hak isterse kullarının günahını, onlar tevbe ve istiğfar etmeden de 

affedebilir. Tevbesiz affedilmeyen yegâne günah “küfür”  ve “ şirk”  olup cezası 

ebediyen cehennemde kalmaktır. Bunun dışındaki günahlar, affedilmese bile 

ebedî azabı gerektirmez. Küfür ve şirkin tevbesi ise, Đslâm’ın gösterdiği şekilde 

îmân etmektir. 

Bir mü’min günah işler veya farzları yerine getirmede gevşeklik gösterir, 

fakat bu yaptığının yanlış olduğunu kabul ederse o kişi günahkâr mü’mindir. An-

cak, günahı helâl kabul eder veya bir farzı inkâr ederse, o zaman kâfir olur. 

Đnsanın nefsinde, âilesinde, yaşadığı ortamda ve dünyanın genelinde bir 

bozukluk, huzursuzluk ve fesat varsa bunun sebebi insanların hata ve günahlarıdır. 

Đnsanlar günahları terkederek Allah’a itaat ederlerse hem dünyada hem de âhirette 

mes’ûd olurlar. (Rûm, 41) 

Unutulmamalıdır ki her nimet külfet karşılığıdır. Cennet ve Cemâlullah’ı 

isteyen kişiler, nefse tatlı gelen günahlara düşmemek için birtakım külfet ve zor-

luklara katlanmak ve Allah’a sığınmak zorundadırlar. Mü’minler, ihsân sırrı ile 

Allah’ın kendilerini dâimâ gördüğü şuuru içinde yaşarlar ve Rablerini dâimâ gö-

rüyormuş gibi kulluk ederler. Zira Cenâb-ı Hak, her şeyi görüp işitmekte ve bil-

mektedir. Bununla birlikte müslümanlar, sol omuzlarında günahlarını yazan bir 

meleğin olduğunu hiçbir zaman unutmazlar.237 Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Ey Âişe! Küçümsenen amellerden (önemsenmeyen en küçük günahlardan 

dahî) sakın! Zira Allah katında onları gözetleyip kaydeden bir (melek) vardır.” 
(Đbn-i Mâce, Zühd, 29; Dârimî, Rikâk, 17; Ahmed, VI, 70, 151) 

                                                 
237 Kâf, 18. 
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Gün gelip bu kayıtlar açılacak ve insan ne yaptıysa hepsini önünde bula-

caktır. Zerre kadar iyilik yapan onu görecek, zerre kadar kötülük yapan da onu gö-

recektir.238 Günahkârların o andaki şaşkınlığını Allah Teâlâ şöyle ifade buyurur: 

“Kitap ortaya konulur, suçluların, onda yazılı olanlar sebebiyle deh-
şetli bir korkuya kapılmı ş olduklarını görürsün. «Vay hâlimize! Bu nasıl ki-
tapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş!» der-
ler. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimse-
ye zulmetmez.” (Kehf, 49) 

Günahı Küçük Görmemeli 

Đnsan hiçbir günahı küçük görmemelidir. Zühdü ve verâsı ile meşhur olan 

Bilâl bin Sa‘d Hazretleri şöyle demiştir: 

“Günahın küçüklüğüne değil, kime karşı isyân ettiğine bak!” (Ebû Nuaym, Hilye, 

V, 223; Ahmed, Zühd, s. 460) 

Abdullah bin Mes’ûd  � şöyle anlatır: “Rasûlullah �: 

«Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü onlar bir kimsede birikirler 

de neticede onu helâk ederler» buyurdu ve şu misâli verdi: 

Bir topluluk bir çölde konaklar. Yemek vakti geldiğinde biri gider küçük 

bir dal parçası, öbürü başka bir dal parçası getirir ve böylece büyük bir yığın oluş-

tururlar. Sonra bunlarla ateş yakarak içine yiyeceklerini atıp pişirirler.” (Ahmed, I, 402-

403; V, 331) 

Yine Rasûlullah �, Vedâ Hutbesi’nde ümmetini şeytana karşı îkâz ettikten 

sonra şöyle buyurmuştur: 

“Küçük deyip hakir gördüğünüz amellerden (günahlardan) kaçınmak 

sûretiyle dîniniz üzerine titreyiniz!” (Heysemî, III, 267) 

Âlimlerimiz, “Küçük günahlar insanı büyük günahlara, büyük günahlar 

da küfre götürür” diye îkazda bulunurlar. (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, no: 2317) 

Cenâb-ı Hak kullarını çok sevdiği için dâimâ onların hayrını ister ve her 

zaman onlara rahmetiyle muâmele eder. Dolayısıyla Allah, kullarının günah işle-

yerek imtihanı kaybetmelerini ve azaba mâruz kalmalarını, en mühimi de Yüce 

Zâtından uzaklaşmalarını asla istemez. Nebiyy-i Ekrem � şöyle buyurur: 

“Allah Teâlâ kıskanır. Allah’ın kıskanması, mü’min kulunun O’nun haram 

kıldığı şeyi işlemesi sebebiyledir.” (Buhârî, Nikâh, 107; Müslim, Tevbe, 36) 

                                                 
238 Zilzâl, 7-8. 
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“(Kulunu) Allah’tan daha çok kıskanan bir varlık yoktur. Bu sebeple O, 

çirkinliklerin açığını da gizlisini de haram kılmıştır…”  (Müslim, Tevbe, 33, 32-35) 

Cenâb-ı Hak, rahmeti icabı, günahkârların gafletten uyanarak kendilerine 

gelmesi veya âhiretteki cezalarının hafiflemesi için dünyada muhtelif musîbetler 

de verebilir.239 Bunlar herkes için aynı olmayıp, farklı farklı îkazlar hâlinde gele-

bilir. Mesela bunlardan biri rızkın azaltılmasıdır.240 Takdir edilen rızık kişiye ulaş-

sa bile, günahı sebebiyle bir yolla elinden çıkar ve ondan istifade edemez. Nitekim 

Kalem Sûresi’nde anlatılan bahçe sahipleri, fakirlerin hakkını vermeden gizlice 

mahsulleri toplamak istediklerinde, bahçeleri büyük bir âfete mâruz kalmış ve 

simsiyah kesilivermiştir. (Kalem, 17-33) 

“Sevab”a gelince, o da iyi amellere karşı Rabbimizin vereceği karşılıktır. 

Allah’ın emirlerine itaat eden mü’minlere, bunun “sevabı” hayâl edemeyecekleri 

kadar fazlasıyla verilecektir. 

Đnsanın âhiretteki durumu sevabının azlığı veya çokluğu ile belli olacaktır. 

Sevabı çok olanlar Cennete, günahı çok olanlar da Cehenneme gidecektir. (Kâria, 6-

11) 

 

10. Tevbe ve Af 

Günah işleyen bir insan, hatâ yapmış ve zarara uğramıştır, fakat insanlığını 

büsbütün kaybetmiş değildir. Nitekim şâir, “Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz 

kadr u kıymetten” der. Dolayısıyla insan hatasını anlar, üzerindeki günah kirlerini 

tevbe ve istiğfar ile temizlerse yine eski kıymetini kazanır. 

Kulunu çok seven Rabbimiz, onun işlediği günahtan dolayı pişmanlık 

duymasını, kendisinden af dilemesini ister ve buna ısrarla teşvik eder. Kur’ân-ı 

Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“O (Allah), kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve 

yaptıklarınızı bilendir.”  (Şûrâ, 25) 

“ Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (Bakara, 222) 

“Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan 
mağfiret dilerse, Allah’ı çok affedici ve merhametli olarak bulacaktır.” (Nisâ, 

110) 

Rasûlullah � Efendimiz de şöyle buyurur: 

                                                 
239 Bkz. Đbn-i Mâce, Fiten, 22; Hâkim, IV, 583/8623. 
240 Ahmed, V, 277, 280, 282; Đbn-i Mâce, Mukaddime, 10; Fiten, 22; Hâkim, I, 670/1814. 
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“Her insan hatâ yapabilir. Fakat hatâ yapanların en hayırlısı çokça tevbe 

edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyâmet, 49/2499; Đbn-i Mâce, Zühd, 30) 

“Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için geceleyin 

elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini 

açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam eder.” (Müslim, Tevbe, 31; 

Ahmed, IV, 395, 404) 

 Cenâb-ı Hak, kulunun tevbe etmesinden öylesine memnûn olmaktadır ki, 

bunu idrak etmek mümkün değildir. Allah Rasûlü � bunu şu misalle anlatmıştır: 

“Herhangi birinizin tevbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu 

hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini 

elinden kaçıran, arayıp taramaları fayda vermeyince ümîdini büsbütün kaybede-

rek bir ağacın gölgesine yatıp (ölümü beklemeye başlayan), derken yanına deve-

sinin geldiğini görüp hemen yularına yapışan ve aşırı derecedeki sevincinden ne 

dediğini bilmeyerek: 

«–Allah’ım! Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim!» diyen kimsenin 

sevincinden çok daha fazladır.” (Müslim, Tevbe, 7; Tirmizî, Kıyâmet, 49; Deavât, 99) 

Cenâb-ı Hak kullarını ne kadar çok seviyor, hesâb edelim!.. 

Bu sebeple Yüce Rabbimiz, günah işleyen kulunu hemen cezalandırmaz. 

Tevbe ederek istikâmet kazanması için mühlet verir. Âyet-i kerimede şöyle buyru-

lur: 

“Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayı-

verseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye 
kadar tehir ediyor. Vakitleri gelince (gereğini yapar). Şüphe yok ki Allah kul-

larını görmektedir.” (Fâtır, 45) 

Peygamber Efendimiz’in haber verdiğine göre, ölümün ve kıyametin 

alâmetleri görülünceye kadar tevbe imkânı vardır.241 Kişi can çekişmeye başladı-

ğında veya kıyametin kopacağını kesin bir şekilde gösteren alâmetler zuhûr edin-

ce, artık tevbe kapısı kapanmış demektir. Zira herşey açıkça ortaya çıkmış, imti-

han sona ermiştir. 

Cenâb-ı Hak, tevbe etmeleri için kullarına bu kadar geniş bir zaman tanı-

mıştır, ancak insan buna güvenerek rehâvete kapılmamalıdır. Zira ölümün ne za-

man geleceği bilinemez. Eceli gelen kişiye de zaman tanınmaz, ölümü bir an bile 

geciktirilmez. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri defalarca îkaz etmiştir.242 

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

                                                 
241 Müslim, Zikir, 43; Tirmizî, Deavât, 98/3537. Ayrıca bkz. Đbn-i Mâce, Zühd, 30. 
242 A‘râf, 34; Yûnus, 49; Hicr, 5; Nahl, 61; Mü’minûn, 43; Münâfikûn, 11. 
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“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın verdiği söz haktır. Sakın dünya hayatı 
sizi aldatmasın ve o çok aldatıcı şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi 
kandırmasın!” (Fâtır, 5; Lokmân, 33) 

Tevbeyi erteleyip günahlara devam etmek, insan için büyük bir zarardır. 

Bu durum, nazargâh-ı ilâhî olan ve sadece Allah’a tahsis edilmesi gereken kalbi 

karartır. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Eğer nefsini 

bundan alıkoyup istiğfar eder ve günahtan dönerse, kalbi bu lekeden arınarak ci-

lalanır. Günahlara tekrar dönerse, bu nokta çoğalır ve neticede kalbini tamamen 

kaplar. Đşte bu, Allah Teâlâ’nın şu âyet-i kerimede zikrettiği kalbin paslanmasıdır: 

«Hayır! Bilakis onların i şlemekte oldukları (kötülükler), kalplerini pas-
landırıp köreltmi ştir»  (Mutaffifîn, 14).”  (Tirmizî, Tefsîr, 83/3334; Đbn-i Mâce, Zühd, 29; Ahmed, II, 297) 

Günah kirleriyle kararıp katılaşan kalp, Allah’ı hiç hatırlamaz olur. Neti-

cede en büyük cezaya dûçâr olarak O’nun muhabbetinden mahrum kalır. Bu du-

rum Kur’ân’da şöyle haber verilir: 

“Allah, küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez!..” (Bakara, 276) 

Yapılması gereken şey, tevbede acele etmek ve bu pişmanlığı sâlih amel-

lerle takviye etmektir: 

“Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra 
tez elden tevbe edenlerinkidir; işte Allah bunların tevbesini kabul buyurur. 
Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Nisâ, 17) 

Tevbeyi Salih Amellerle Desteklemek 

Tevbede acele edip bunu hayırlı amellerle kuvvetlendiren müttakî kulların 

affedileceği haber verilmiş ve onlardan övgüyle bahsedilmiştir. Bu sebeple Dâvûd 

�, iki tarafı da dinlemeden acele hüküm vermek sûretiyle zelle işlediğinde he-

men Rabbine istiğfâr etmiş, rükû ve secdeye kapanarak Allah’a yönelmiştir. (Sâd, 24) 

Rasûlullah �: 

“Bir kul herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki 

rekât namaz kılar ve Allah’a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak muhakkak o kulunu 

mağfiret buyurur” demiş ve şu âyet-i kerimeyi okumuştur: 

“Onlar, bir kötülük yaptıkları veya kendilerine zul mettikleri zaman, 
Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfâr ederler. 
Zâten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar i şledikle-
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ri günahta bile bile ısrâr etmezler.” (Âl-i Đmrân, 135) (Ebû Dâvûd, Vitr, 26/1521; Tirmizî, Salât, 

181/406; Tefsîr, 3/3006; Ahmed, I, 2) 

Âyet-i kerimede temas edilen hususlardan biri de, günahları sadece Allah 

Teâlâ’nın bağışlayabileceğidir. Günahlar Allah’a karşı yapılan bir itaatsizlik oldu-

ğundan, onları Allah’tan başka hiç kimse affedemez.243
 

Rasûlullah �, günahından tevbe etmek isteyerek yanına gelen bir kişiye, 

annesine iyilikte bulunmasını tavsiye etmiştir. Annesinin hayatta olmadığını öğre-

nince de teyzenin anne makâmında olduğunu ifade ederek ona iyilikte bulunması-

nı söylemiştir. (Tirmizî, Birr, 6; Ahmed, II, 13-14) 

Tevbe edip Allah’tan af dilemenin ifade ettiği mânâ çok mühimdir. Af di-

leyen kul, kendini hesaba çekecek ve günahlarını affedebilecek bir Rabbinin var-

lığını ve O’nun ilim, kudret gibi yüce vasıflarını gönülden kabul etmiş olmakta-

dır.244 Bu sebeple tevbe Cenâb-ı Hak katında çok büyük bir anlam ifade eder ve 

umûmiyetle affa sebep olur. 

Diğer taraftan mü’min, Allah’ın kereminden dâimâ ümidvârdır. Birgün bir 

bedevî, Peygamber Efendimiz’e gelerek: 

“–Ya Rasûlallah, kıyamet günü mahlûkâtı kim hesaba çekecek?” diye 

sormuştu. Efendimiz �: 

“–Allah �”  buyurdu. Bedevî: 

“–Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki kurtulduk!” dedi. Rasûlallah �:  

“–Bunu nasıl anladın ey bedevî?” buyurdu. O da: 

“–Çünkü kerem sahibi olan biri bir suçluyu cezalandırmaya muktedir ol-

duğunda ona ceza vermez, affeder!” dedi. (Beyhakî, Şuab, I, 246; Ali el-Müttakî, XIV, 628/39749) 

Cenâb-ı Hakk’ın lutfu ve merhameti o kadar boldur ki, vakti geçmeden 

hakkıyla tevbe edenleri affettiği gibi günahlarını da sevaba çevirmektedir. Âyet-i 

kerimede bu durum şöyle müjdelenir: 

“Ancak tevbe ve iman edip sâlih ameller işleyenler başkadır; Allah on-
ların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok b ağışlayıcıdır, engin merha-
met sahibidir. Kim tevbe edip sâlih ameller işlerse, şüphesiz o, tevbesi kabul 
edilmiş olarak Allah’a döner.”  (Furkân, 70-71) 

Âyetlerde dikkat çeken mühim bir husus vardır ki o da şudur: Tevbe ve is-

tiğfârın kabul edilebilmesi için bunların sadece dilde ve gönülde kalmaması, sâlih 

                                                 
243 Bkz. Âl-i Đmrân, 129; A’râf, 149. 
244 Buhârî, Tevhîd, 35; Müslim, Tevbe, 29. 
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amellerle tasdîk ve takviye edilmesi gerekir. Zira sâlih ameller, günahların menfi 

tesirini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu gibi aynı hatâya dönmeyi de engeller. 

Keffâret 

Bazı günahlardan arınmanın bir yolu olan keffâret, fakirleri doyurup giy-

dirmek, kurban kesmek veya oruç tutmak sûretiyle nefsi günah kirlerinden temiz-

lemeyi hedefler.245 Beş vakit namaz, Cuma namazı, Ramazan orucu, hac gibi bazı 

ibadetler de, büyüklerinden kaçınıldığı takdirde küçük günahlar için keffârettir, 
onların affedilmesine sebep olur.246 Günahı kalmayan kişinin ise derecesini yük-

seltir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü 
iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatır-

latmadır.”  (Hûd, 114) 

Kur’ân-ı Kerîm’de, küfür dışında kalan günahlara ait cezaların Allah’ın di-

lemesine bağlı olarak tevbe247, ibadet ve taatte bulunma248, büyük günahlardan 

kaçınma249, dünyada cezasını çekme250 zaruret hâlinde ve cebir altında bulun-

ma251, şehid olma252, hastalık, musibet ve felâketlere mâruz kalma253 gibi durum-

larla, ayrıca şefaat veya ilâhî lütufla254 affedileceği bildirilmektedir. Ancak kul 

hakkı bunun dışındadır. Bundan tevbe edilse bile, zarara uğrayan kişi hakkını 

helâl etmediği müddetçe affedilmez. 

Şu bir gerçektir ki, günah olan bir davranışı hiç yapmamak, affedilmekten 

daha kolay ve daha üstündür. Hz. Ömer �: 

“Günahtan sakınmak, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır” buyurmuştur. 

Günahkâr bir insan tevbe edip affedilse bile, çok şeyler kaybeder. Mevlânâ Haz-
retleri bunu ne güzel ifade eder: 

“Evet, af vardır. Lâkin hırsız affedilse bile canını kurtardığı için sevinir. 

Yoksa vezîr veya hazîne emîni olmak hırsız için mümkün müdür?” (Mesnevî, c. 5, beyt no: 

3153-3154) 

Mü’min Kardeşimiz Đçin Đstiğfâr 

                                                 
245 Mâide, 89, 95; Mücâdele, 3-4. 
246 Bkz. Buhârî, Hac, 4; Muhsar, 9, 10; Müslim, Tahâret, 14, 16; Hac, 438; Tirmizî, Mevâkît, 46; Hac, 2; Nesâî, 
Hac, 4; Đbn-i Mâce, Đkâmet, 79; Menâsık, 3. 
247 Meselâ bk. Mâide, 39; Tâhâ, 82; Furkân, 70-71. 
248 Hûd, 114. 
249 Nisâ, 31. 
250 Nisâ, 92; Mâide, 38, 89, 95; krş. Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd, s. 361; a.mlf., Te’vîlât, vr. 126b. 
251 Bakara, 173; Nahl, 106. 
252 Miftâhu künûzi’s-sünne, s. 259. 
253 a.e., s. 148-149, 463-465. 
254 Nisâ, 48; Yûsuf, 87; Zümer, 53. 
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Kur’ân’da meleklerin ve Peygamber Efendimiz’in mü’minler için af dile-

diği haber verilir.255 Bu sebeple mü’minler de, kendi günahlarına tevbe ettikleri 

gibi, diğer kardeşlerinin affedilmesi için de istiğfar ederler. Cenâb-ı Hak şöyle bu-

yurur: 

“Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleş-
tirmi ş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara veri-
len ganimetlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ih-
tiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 
cimrili ğinden korunursa, işte onlar kurtulu şa erenlerdir. 

Bunların ardından gelenler şöyle derler: «Rabbimiz! Bizi ve bizden 
önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere 
karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok mer-
hametlisin!».” (Haşr, 9-10) 

Bunun güzel bir misalini Yezid bin Esam şöyle anlatır: 

“Şam ehlinden güçlü kuvvetli, nüfuz sahibi bir kimse vardı. Zaman zaman 

Hz. Ömer’in yanına gelirdi. Bir ara Ömer � o kimseyi göremez oldu. Çevresin-

dekilere: 

«–Falan zât ne yapıyor, artık görünmez oldu?» dedi. 

«–Ey Mü’minlerin Emîri! O kendisini şaraba verdi» dediler. Hz. Ömer 

hemen kâtibini çağırıp: 

«–Yaz! Ömer bin Hattâb’dan falan kimseye... Sana selâm olsun! Kendi-

sinden başka ilâh olmayan, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı çetin 

ve ihsânı bol olan Allah’a hamd ederim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur, dönüş 

ancak O’nadır» dedi. 

Ömer � mektubu yazdırdıktan sonra arkadaşlarına dönerek: 

«–Allah’a yönelmesi ve Allah’ın tevbesini kabul buyurması için kardeşi-

nize dua ediniz!» dedi. 

O zât Hz. Ömer’in mektubunu alınca «Allah günahları bağışlayan, tev-
beleri kabul eden, azabı çetin olandır»256 cümlesini tekrar tekrar okudu: 

«–Allah beni hem azabı ile korkutmuş, hem de günahlarımı affedeceğini 

vaadetmiş» diyerek ağladı ve güzelce tevbe etti. Hz. Ömer bunu haber alınca ar-

kadaşlarına: 

                                                 
255 Mü’min, 7-9; Şûrâ, 5; Âl-i Đmrân, 159; Nisâ, 64; Muhammed, 19; Münâfikûn, 5. 
256 Bu cümle Mü’min sûresinin 3. âyetinden alınmıştır. Bu sebeple o zât sonraki sözünde Allah’ın kendisini hem 
korkuttuğunu hem de af vaadiyle rahatlattığını söylemektedir. 
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«–Đşte böyle yapınız! Bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandı-

ğını gördüğünüzde onu doğru yola getirmeye, Allah’ın affına güvendirmeye çalı-

şınız. Tevbesini kabul buyurması için de Allah’a dua ediniz. Kendisine beddua 

ederek aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız» dedi.” (Đbn-i Kesir, Tefsir, IV, 76; Ebû Nuaym, 

Hilye, IV, 97-98) 

 

11. Dua 

Dua kelimesinde, “çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek” 

mânâları olup, daha çok, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve 

niyaz” anlamında kullanılır. 

Dua, Allah’ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczini itiraf etmesi, 

muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını taleb etmesidir. 

Dua, kulun bütün samimiyetiyle Yüce Yaratan’a yönelerek O’nu zikretme-

si, medhetmesi, tesbih etmesi, yüceltmesi ve O’ndan istek ve taleplerde bulunma-

sıdır. Bu sebeple dua, dinî duygu ve yönelişin birbirine yakın olan zikir, tesbih, 

hamd, sena, şükür, tevbe, istiğfar, istiaze ve benzeri tezahürlerinin umûmî çerçe-

vesini teşkil eder. 

Dua sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan 

Allah ile kurduğu bir bağlantı ve O’na yaklaşma gayretidir. Bu sebeple insanoğlu, 

tarihin hiçbir devrinde duadan uzak kalmamıştır. 

Din psikolojisi araştırmalarına göre insan tabiatının ahlâkî ve kudsî tema-

yüllerinin ihmal edilmesi, onu mânen kör bir varlık hâline getirmekte ve bu durum 

onun huzurlu ve topluma faydalı bir şahsiyet olarak yetişmesine mâni olmaktadır. 

O hâlde günümüzde, gönül huzûruna kavuşabilmek için gerekli ruhî ve bedenî hu-

susları temin eden duaya daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Samîmî dualar sâyesin-

de insanlar, zihinlerindeki gerginliği giderme, fikirlerini billûrlaştırma ve medeni-

yetin ezici bir yük haline getirdiği çetin hayata tahammül edebilme imkânını bula-

bileceklerdir.257 

Đnsanlar yaratıldıkları ilk günden beri şuurlu veya şuursuz bir şekilde dua 

ederler ve dualarına karşılık bulurlar. Đnançlısı da inançsızı da duadan müstağnî 

kalamaz. En katı kalplisinin bile, hayatta karşılaştığı zorluklar ve tehlikeler karşı-

sında gayr-i ihtiyârî duaya sarıldığı görülür. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“ Đnsana bir sıkıntı dokunduğunda, gerek yan üstü yatarken, gerek 
otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde) bize dua eder. Fakat biz ondan 

sıkıntısını kaldırdığımızda, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı sebebiyle bize 

                                                 
257 Bkz. Selahattin Parladır, “Dua” mad., DĐA, IX, 532; A. Carrel, Dua, s. 9. 
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hiç yalvarmamış gibi geçip gider. Đşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları 
şeyler böylece süslü gösterilmiştir.” (Yûnus, 12) 

“ Đnsana bir sıkıntı dokunduğunda bize yalvarır. Sonra, kendisine ta-
rafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, «Bu bana ancak bilgim sâyesinde 
verilmi ştir» der. Hayır, o bir imtihandır, fakat çokları bi lmezler.” (Zümer, 49) 

Đnsan, rahata erip kendini emniyette hissettiğinde Allah’tan uzaklaşmaya 

başlar.258 Onun bu zaafını gidermek maksadıyla Đslâm, dinî inanç ve hissiyâtın in-

san şuurunda mümkün olduğu kadar canlı ve tesirli bir halde tutulmasına ihtimam 

gösterir. Bunu sağlamak için de bazı dua ve ibadetleri insan için vâzife haline ge-

tirir. Sıkıntı ve zorluk zamanları yanında, refah ve rahatlık durumlarında da Al-

lah’ı hatırlamasını ister. Meselâ dua ve zikir mânâsına gelen namazın, mü’minler 

için günün belli vakitlerinde farz olması259 bunun tezâhürlerinden biridir. 

Allah Duaları Kabul Eder 

Allah Teâlâ, kullarının dualarına hep icabet etmektedir. Bu durumu Zeke-

riya �, gizli bir sesle yaptığı şu niyazıyla ifade etmiştir: 

“Rabbim! Đyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı, 
beyazlık, her tarafı saran alev gibi başımı kaplayıverdi. Ve ben, Rabbim, sa-
na her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım!” (Meryem, 3-4) 

Şu hâdise de bunun delillerinden biridir: Câbir bin Süleym � Rasûlullah 

� Efendimiz’le ilk görüşmelerinde: 

“–Sen Allah’ın Rasûlü müsün?” diye sormuştu. Allah Rasûlü �: 

“–Ben, bir sıkıntı ve darlık geldiğinde dua edince senden onu gideren, bir 

kıtlık yılı isâbet ettiğinde dua edince senin için mahsul bitiren, ıssız bir çölde bi-

neğin kaybolduğu zaman dua edince onu sana geri getiren O Allah’ın rasûlüyüm” 

cevabını verdi. (Ebû Dâvûd, Libâs, 25/4084) 

Elmalılı M. Hamdi  Efendi bu gerçeği ne güzel ifade eder: 

“Hiçbir mahlûkunun herhangi bir taleb ve niyâzını tamamen reddetmek 
şânından olmayan ve «sadırlarda olanı bilen» Allah Teâlâ, huzûrundan kovduğu 
Đblis’in bile ricâsını mutlak sûrette reddetmeyerek «Sen, eceli tehir edilenlerden-
sin» buyurmuştur.” (Hak Dini Kur’ân Dili, III, 2135, [A’râf, 14]) 

                                                 
258 Đsrâ, 67; Lokman, 32; Zümer, 8; Fussılet, 51. 
259 Nisâ, 103. 
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Cenâb-ı Hak kullarının dualarını kabul ettiğine göre, kullar da talepleri ye-

rine gelince Allah’ı unutmamalı ve O’nun emirlerine karşı gelmekten sakınmalı-

dır. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Kullarım sana beni sorarlarsa, ben çok yakınım. Bana dua ettiği va-
kit, dua edenin isteğine karşılık veririm. O hâlde  (kullarım da) benim dâveti-

me uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara, 186) 

Dua, aynı zamanda Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini kabul etmenin bir 

göstergesidir. Bu sebeple, kulluğun özü ve esâsı kabul edilmiştir. Cenâb-ı Hak 

şöyle buyurur: 

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, icâbet edeyim. Çünkü bana 
ibadet etmeyi kendilerine yediremeyenler, cehenneme zelîl olmuş bir hâlde 
gireceklerdir.”  (Mü’min, 60) 

“De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkân, 77) 

Rasûlullah � Efendimiz de insan için duanın ne kadar lüzumlu olduğunu 

şu hadis-i şerifleriyle ifade buyurmuştur: 

“Dua, kulluğun özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1/3371) 

 “Allah katında, duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (Tirmizî, Deavât, 1/3370) 

“Allah’ın fazlından isteyiniz! Zira Allah Teâlâ, kendisinden istenilmesin-

den hoşlanır.”  (Tirmizî, Deavât, 115/3571) 

“Bütün ihtiyaçlarınızı Allah’tan isteyin, hatta ayakkabı bağınızı bile!.. 

Çünkü Allah kolaylaştırmazsa, ayakkabı bağını elde etmeniz bile kolay olmaz!” 

(Beyhakî, Şuab, II, 41/1118) 

Peygamber Efendimiz’in her tavsiyesine sıkı sıkıya sarılan Abdullah bin 

Ömer � şöyle demiştir: 

“Her işimde Allah’a dua ederim, hatta hayvanımın yürüyüşüne genişlik ve 

kolaylık vermesi hususunda bile… Bundan dolayı, beni sevindiren sonuçlarla da 

karşılaşırım.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 628) 

Kur’ân-ı Kerîm’de duanın sadece Allah’a yöneltilmesi önemle vurgulan-

mış, Allah’tan başkasına dua ve ibadet edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.260 Al-

lah’tan başkasına dua edenler, ağzına su gelsin diye suya doğru ellerini açan, fakat 

elleri boş kalan kimselere benzetilmiştir. Zira Allah’ın dışında kendilerine dua 
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edilenler de O’nun kulları ve yaratıklarıdır. Bu sebeple Allah’tan başkasına dua 

etmek “açık bir sapıklıktır.”  261 

Nasıl Dua Edilmelidir 

Duanın nasıl yapılması gerektiğine dâir bazı rivayetler vardır. Bunlardan 

birinde şöyle denir: 

Rasûlullah �, bir kişinin namazda Allah Teâlâ’ya hamd ü senâda bulun-

madan ve Peygamber Efendimiz’e salevât getirmeden dua ettiğini duymuştu. Bu-

nun üzerine: 

“– Şu adam acele etti!” buyurdu. Sonra onu çağırıp: 

“–Sizden biriniz namaz kıldığı vakit, önce Rabbini tâzim ve senâ etsin, 

sonra Peygamber’e salevât getirsin, bundan sonra da istediği şekilde dua etsin!” 

buyurdu. (Ebû Dâvûd, Vitir, 23/1481) 

Đnsan, dua ederken gönlünü Allah’a vermeli, tam bir zihin uyanıklığı için-

de, tüm himmetini toplayarak ve ısrarlı bir şekilde istemelidir. Rasûlullah � şöyle 

buyururlar: 

“Allah’a duayı, şartlarına riâyet ederek ve size icabet edeceğinden emin 

olarak yapın! Şunu bilin ki Allah Teâlâ, ne istediğini ve kime dua ettiğini bilmeyen 

gâfil ve ciddiyetsiz bir kalbin duasına icâbet etmez.”  (Tirmizî, Deavât, 65/3479)  

Mü’min, büyük bir tevâzû ile herkesten çok kendisinin mağfirete ve rah-

met-i ilâhiyeye muhtaç olduğunu düşünüp evvelâ kendisine, sonra da yakından 

uzağa doğru diğer insanlara dua etmelidir. Nitekim Rasûlullah � birisine dua 

edeceği zaman, önce kendisine dua ederek başlardı. (Tirmizî, Deavât, 10/3385) 

Duanın kabul edilmesi için en mühim şartlardan biri de helâl gıda ile bes-

lenmek ve hayatı helal mal ile idame ettirmektir. (Müslim, Zekat, 65) 

Duanın kabulü birkaç türlü olabilir. Bir defasında Rasûlullah �: 

“Bir müslüman dua eder de, günah bir şeyi istemez veya akrabası ile 

alâkasını kesmeyi arzu etmezse, Allah ona şu üç şeyden birini mutlaka lutfeder: 

Ya dileğini hemen yerine getirir, ya isteğini onun için âhirete saklar veya duası 

nisbetinde bazı kötülükleri ondan uzaklaştırır”  buyurmuştu. Efendimiz’in bu sözü 

üzerine, orada bulunanlardan biri: 

“–O takdirde biz Allah’tan çok şey isteriz!” deyince Rasûl-i Ekrem �: 
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“–Allah’ın lûtfu, sizin istediğiniz şeylerden daha çok ve geniştir”  buyur-

du. (Ahmed, III, 18; Tirmizî, Deavât, 115/3573; 9/3381) 

Duanın belâları defettiğini ifade eden bir hadis-i şerif de şöyledir: 

“Mallarınızı zekâtla koruyunuz; hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz; 

belâlara karşı da dualarınızı hazırlayınız!” (Ebû Nuaym, Hilyet, II, 10; IV, 237) 

Yapılan duaların günahlara keffaret olduğu da bildirilmiştir. (Muvatta’, Kur’ân, 

36) 

Mü’minlere Gıyaplarında Dua Etmek 

Đslâm, müslümanların, kendileriyle birlikte komşularına, arkadaşlarına ve 

hatta bütün ümmet-i Muhammed’e dua etmelerini de ister. Rasûlullah � şöyle 

buyurmuştur: 

“Kim bütün mü’minlerin affedilmesi için istiğfâr ederse, Allah Teâlâ ona 

her bir mü’min için bir hasene yazar.” (Heysemî, X, 210) 

Ahmed bin Dahhâk şöyle anlatır: Rüyamda Şurayh bin Yûnus’u gördüm: 

“–Rabbimiz sana nasıl muâmele etti?” diye sordum. O da: 

“–Beni affetti ve lütuf olarak sarayımı Muhammed bin Beşir’in sarayı ya-

nına yaptı” dedi. Ben hayretle: 

“–Ama sen bizim yanımızda ondan daha üstün ve değerliydin?!” dedim. 

“–Öyle deme!” dedi. “Allah Teâlâ bütün mü’minlerin amellerinden ona bir 

nasîb ihsân eyledi. Zira o Allah’a dua ederken: 
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 	� 

«Yâ Rabbî, bütün mü’min ve müslüman kullarını ve onlardan meydana ge-

len nesilleri affeyle!» derdi.” (Ebû Nuaym, Hilye, X, 113)  

Peygamber Efendimiz, diğer bir hadisinde şöyle buyurmuştur: 

“Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur: 

 �����	
 �� ٍ� ���َ�ُ �َ �ً  אْرَ�ْ� �ُ��   َرْ�َ�ً� َ�א��

«Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!»” 
(Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702) 

Büyük Allah dostlarından Mâruf Kerhî � şöyle buyurur: 

“Kim her gün on defa: 
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 �� �����	
 ُ� �َ ��ُ� �ْ�ِ�َْ� �ٍ ���َ �� �����	
 �ٍ ���َ�ُ �ِ ��ُ� �ْ�ْج َ ِ"ّ#َ �� �����	
 ٍ� ���َ�ُ �َ  אْرَ�ْ� �َ��

«Allah’ım, ümmet-i Muhammed’in hâlini ıslâh eyle! Allah’ım, ümmeti 

Muhammed’in sıkıntılarını gider! Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e rahmet eyle» 

derse Ebdâl’dan (Allah dostlarından) yazılır. (Ebû Nuaym, Hilye, VIII, 366) 

Bütün Đnsanlara Dua Etmek 

Müslümanların duaları sadece din kardeşlerine has değildir. Onlar Allah’ın 

bütün kulları için dua ederler. Âlemlere rahmet ve bütün insanlara hidayet olan 

Sevgili Peygamberimiz �, insanların hidayete ermesi ve sâlih kimselerden olma-

ları için gece gündüz gayret göstermiş, gıyaplarında ve yüzlerine karşı onlar için 

hayırlı dualarını eksik etmemiştir. Tufeyl bin Amr  �, kabilesi Devs’i Đslâm’a 

dâvet etmiş, ancak onlar kendisini terslemişlerdi. Sabrı ve tahammülü tükenen Tu-

feyl, Mekke’ye gelip: 

“–Ey Allah’ın Peygamberi! Devs kabilesi bana gâlip geldi, Đslâm’dan uzak 

durup âsi oldular. Onlar için beddua et!” diye talepte bulundu. Rasûlullah � ise: 

“–Allah’ım! Devs’e hidayet et!” diyerek dua etti ve Tufeyl’e: 

“–Kavminin yanına dön! Onları Đslâm’a dâvete devam et ve kendilerine 

yumuşak davran!” buyurdu. Tufeyl kavminin yanına döndü. Rasûlullah � Medi-

ne’ye hicret edinceye kadar, onları Đslâm’a dâvet etti. (Buhari, Megâzî, 75; Ahmed, II, 243; Đbn-i 

Sa‘d, IV, 239)  

Yine Peygamber Efendimiz, beldelerinden kendisini taşlayarak ve türlü 

hakâretlerle çıkaran, hicrî dokuzuncu yıla kadar da şiddetle direnerek müslüman-

lara pek çok zâyiât verdiren Tâifliler  hakkında: 

“Allah’ım! Sakîf’e hidâyet nasîb et ve onları bize getir”  diye dua buyurdu. 

Bu duanın bereketiyle kısa bir süre sonra Sakîfliler müslüman olmak için Allah 

Rasûlü’ne geldiler. (Đbn-i Hişâm, IV, 134; Tirmizî, Menâkıb, 73/3942) 

Câbir  � şöyle anlatır: “Rasûlullah � minberin üzerinde Yemen tarafına 

baktı ve: 

«Allah’ım, kalblerini dînine yönelt!» buyurdu. Sonra Irak tarafına baktı 

aynı duayı yaptı, ufkun her tarafına baktı ve aynı şeyleri söyledi...” (Buhârî, el-Edebü’l-

müfred, no: 482. Krş. Tirmizî, Menâkıb, 71/3934) 

Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz ve ümmeti, sadece kendilerine de-

ğil, bütün insanlığa dua etmekte ve herkesin iyiliğini istemektedirler. 
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12. Đslâm’a Yeni Girenlerin Durumu 

Cenâb-ı Hak, Đslâm’ı insanların tabiat ve fıtratlarına uygun olarak gönder-

miştir. Diğer bir ifadeyle, yeni doğan her çocuk, Đslâm’ın insanları getirmek iste-

diği yapı ve kıvamda doğar. “ Đnsan ve Kur’ân ikiz kardeştir” , “ Đslâm tabiî ve 

fıtrî bir dindir”  veya “ Đslâm fıtrat dinidir”  gibi sözler bu hakikati ifade eder. Đn-

san tabiatına, akl-ı selîme ve sağduyuya aykırı olan inançsızlık ise daha çok inat, 

büyüklenme, şımarma, taassup, cehâlet, taklit ve kültürel çevre gibi ârızî durum-

lardan kaynaklanır.262 Dolayısıyla müslüman anne-babalar, çocuğu müslümanlaş-

tırmak yerine onun yaratılıştan getirdiği tabiî hâlini muhafaza etmeye çalışırlar. 

Bu sebeple Đslâm’da, ergenlik çağına ulaşan çocukların dine girişini simgeleyen 

bir tören yoktur. Đslâm’ın bu anlayışı, aynı zamanda insanın doğuştan Allah’ı ta-

nıma kabiliyetine sahip olduğuna işaret eder. O hâlde ihtidâ eden (hidâyete eren) 

kişi, fıtratını hatırlamış ve ona dönmüş demektir. Zâten bu anlayış sebebiyle batılı 

mühtedilerin birçoğu, din değiştirenler için kullanılan “Convert/dönen” yerine 

“Revert/geri dönen” kelimesini tercih etmişlerdir.263 

Müslüman Olmak Çok Kolaydır 

Đslâm’a girmenin tek şartı: 

ُ ا SَKَْ$ ِ6 %َ�ِٰ6  َ5ُّ� $َْن 5َ  ٰ�ّ  ُ%ُ���ً�ا َ�ْ&ُ�ُه َوَرُ   َو$SَKَُْ� $َّنَ ُ"َ�ّ�َ

 “Şahitlik ederim ki Allah’tan ba şka ilâh yoktur ve yine şahitlik ede-

rim ki Muhammed � O’nun kulu ve rasûlüdür”  diye kelime-i şehâdet getir-

mek sûretiyle Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed �’in peygamberliğini kabul 

etmektir. Bunun herhangi bir törenle veya dinî bir kurumun huzûrunda gerçekleş-

tirilmesi gerekmez. 

Đslâm’a girmenin ne kadar sade ve kolay olduğunu gösteren çarpıcı bir 

misâli Mikdâd bin Esved � şöyle nakleder: 

“Bir defasında Peygamber Efendimiz’e: 

«–Kâfirlerden bir adamla karşılaşsam ve onunla vuruşsak, o benim elle-

rimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benim elimden kurtulmak için bir 

ağacın arkasına sığınıp “Ben, Allah için müslüman oldum” dese, onu böyle dedik-

ten sonra öldürebilir miyim, ey Allah’ın Rasûlü?!» diye sordum. Rasûlulullah �: 

«–Sakın onu öldürme!» buyurdu. Ben: 

                                                 
262 Mâide, 104; A‘râf, 28; Kehf, 32-37; Şuarâ, 74; Neml, 14; Fetih, 26; Nûh, 27.  
263 Prof. Dr. Ali Köse, “Đhtida” mad., DĐA, XXI, 555. 
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«–Ey Allah’ın Rasûlü! Adam benim iki elimden birini kopardı, ondan son-

ra (korkusundan) bu sözü söyledi» dedim. Bunun üzerine: 

«–Sakın öldürme, eğer onu öldürürsen, o, senin kendisini öldürmezden ön-

ceki durumundadır. Sen de, onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin» 

buyurdu.” (Buhârî, Meğâzî, 12; Müslim, Îmân, 155; Ebû Dâvud, Cihâd, 95) 

Üsâme bin Zeyd � da “Lâ ilâhe illallah” demenin kıymet ve ehemmiye-

tini gösteren şu hâdiseyi nakleder: 

Bir savaş esnasında ben ve Ensâr’dan bir kişi düşmanımızın üzerine yürü-

yünce, adam: “Lâ ilâhe illallah: Allah’tan ba şka ilâh yoktur”  dedi. Bunun üze-

rine Ensâr’lı kardeş hücumdan vazgeçti; ben ise mızrağımı saplayıp adamı öldür-

düm. Bu hâdise Hz. Peygamber �’in kulağına gidince bana: 

“–Ey Üsâme! «Lâ ilâhe illallah» dedikten sonra adamı öldürdün öyle 

mi?”  buyurdu. Ben: 

“–Yâ Rasûlallah! O, bu sözü sadece canını kurtarmak için söyledi” dedim. 

Peygamber Efendimiz tekrar: 

“–«Lâ ilâhe illallah» dedikten sonra adamı öldürdün öyle mi?” buyurdu 

ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, ben, ilk defa o gün Đslâm’a girmiş olmayı bi-

le temenni ettim. (Buhârî, Diyât, 2; Meğâzî, 45; Müslim, Îmân, l58-159) 

Diğer bir riâyette Rasûlullah �: 

“–Kalbini yarıp da baktın mı ki, bu sebeple söyleyip söylemediğini bile-

sin?” buyurmuştur. (Müslim, Îmân, 158) 

Hz. Üsâme’nin “keşke Đslâm’a daha önce değil de yeni girmiş olsaydım” 

diye düşünmesi, bir kişinin müslüman olduğu anda daha önce yaptığı bütün gü-

nahların affedilmesi sebebiyledir. Yoksa o zamana kadar küfür üzere kalmayı is-

temesinden değildir. 

Đslâm’a Girmek Önceki Günahları Temizler 

Allah Teâlâ, kendisine doğru bir şekilde iman eden kullarını dinsizliğin 

bütün kirlerinden arındırır, büyük-küçük tüm geçmiş günahlarını affeder. Bu se-

beple yeni müslüman olan kişiler, manevî açıdan yeniden doğmuş gibidirler. 

Amr bin Âs  � müslüman olurken Efendimiz’e: 

“–Şart koşmak istiyorum” demişti. Efendimiz �: 

«–Neyi şart koşacaksın?» buyurdu. O: 
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«–Mağfiret edilmemi» dedi. Allah Rasûlü �: 

«–Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret 

etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, haccetmenin daha önce yapılan 

günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun?» buyurdu. (Müslim, Îmân, 192. Krş. Đbn-i 

Sa‘d, I, 299) 

Şu hâdise de mevzu ile alâkalı misallerden biridir: Birgün sahabeden biri 

Rasûlullah � Efendimiz’e geldi ve şöyle dedi: 

“Yâ Rasûlallah! Biz câhiliye ehliydik. Putlara tapar, kız çocuklarımızı diri 

diri toprağa gömerdik. Benim küçük bir kızım vardı ve beni çok severdi. Öyle ki 

ben onu çağırdığım zaman sevincinden âdetâ uçar ve koşa koşa yanıma gelirdi. 

Birgün yine onu çağırdım, koşarak yanıma geldi ve beni takip etmeye başladı. Yü-

rüdüm ve âilemize ait olan yakındaki bir kuyunun yanına vardım. Kızımın elinden 

tutarak onu kuyuya attım. Kulaklarıma gelen son sözleri «Babacığım, babacığım» 

diyen çığlıkları oldu.” 

Bunları duyunca merhamet ummânı Efendimiz ağlamaya başladı ve gözle-

rinden yaşlar boşandı. Orada hazır bulunanlardan biri hâdiseyi anlatan zâta çıkışa-

rak: 

“–Ey filan! Sen Rasûlullah’ı üzdün!” dedi. Rasûl-i Ekrem Efendimiz: 

“–Mâni olmayın! O, kendisini hüzne garkeden ve önem verdiği bir şeyi 

sormak istiyor” buyurdu ve o şahsa: 

“–Anlattıklarını tekrar et!” buyurdu. Sahâbî sözlerini tekrarlayınca 

Rasûlullah � yine ağladı. Gözyaşları sakallarının üzerinden aktı. Daha sonra ona: 

“–Allah, (müslüman olanların) câhiliye döneminde yaptığı hatâları af-
fetti. Şimdi sen hayatına yeniden başla!”  buyurdu. (Dârimî, Mukaddime, 1) 

Allah’ın kullarını ne kadar çok sevdiğini anlamak için bu müjde bile kâfi-

dir. Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerîm’i ve hadîs-i şerîfleri okudukça, Allah’ın rahmetinin 

bizi hava gibi kuşatıp Güneş gibi ısıttığını bütün canlılığıyla hissederiz. 

Cenâb-ı Hakk’ın, hidâyete eren kullarına büyük bir lûtfu daha vardır. O da, 

daha önce yaptığı hayır ve hasenât türünden amellerini, îmân ettiği anda kabul bu-

yurup amel defterine yazmasıdır. Hâlbuki îmân etmeden önce yaptığı iyilikler, Al-

lah tarafından kabul edilmiyordu ve küfür üzere ölseydi âhirette onlardan hiçbir 

şekilde istifâde edemeyecekti. Îmân ettiğinde ise geriye dönük olarak bütün amel-

leri kabul edilmiş oldu.264 

                                                 
264 Bkz. Buhârî, Zekât, 24; Müslim, Münâfıkîn, 57, 56; Nesâî, Îmân, 10/4995; Beyhakî, Şuab, I, 123/24. 



 263 

Đslâm’a Giren Kişi Ne Yapmalıdır? 

Yeni müslüman olan kişiden ilk olarak gusül abdesti alması, daha sonra da 

dinin temel esaslarını öğrenmesi beklenir. Đslâm’a aykırı bir tedâî/çağrışım yap-

mıyorsa ismini değiştirmesi şart değildir. Ayrıca erkeklerin sünnet olması tavsiye 

edilir. 

Ashâb-ı kirâmın haber verdiğine göre, bir kimse müslüman olduğu zaman 

Rasûl-i Ekrem � ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye 

ederdi: 

M�ِ,َْواْرُز M�ِ>ِ��ََو MِA�ِYَْوا M�ِ�ْ)ََواْر Mِ� +ْ1ِCْا َEّSُ ٰ�  اَ�ّ

“Allahümmağfir lî verhamnî vehdinî ve âfinî verzuknî: Allah’ım, beni ba-

ğışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı 

rızık ihsân eyle!” (Müslim, Zikir, 35) 

Đslâm’a yeni giren bir insan, önceki müslümanların sahip olduğu hakların 

tamamına sahip olur ve onlarla eşit seviyede tutulur. Kendisine, dinini öğrenip ya-

şama husûsunda gerekli yardım ve müsâmaha gösterilir. 

Đslâm’ın Kapısı Herkese Açık 

Bir insan önceki hayatında ne kadar günahkâr ve din düşmanı olursa olsun 

yine de onun Đslâm’a girme hakkı vardır. Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Biri di ğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allah Teâlâ 

hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından şehit 

edilir. Kâtil olan da daha sonra tevbe edip müslüman olur, o da Allah yolunda sa-

vaşırken şehid düşer.” (Buhârî, Cihâd, 28; Müslim, Đmâre, 128, 129) 

Yine bu mevzuyla alâkalı olarak şu hâdiseyi hatırlayabiliriz: Müslümanlar 

Tâif şehrini kuşattıkları esnâda, surlar üzerinden bir ok gelerek Hz. Ebû Bekir’in 

oğlu Abdullah’ı şehit etmişti. Hz. Ebû Bekir �, kızı Hz. Âişe’nin yanına gelerek: 

“–Kızım, Abdullah’ın ölümüne fazla üzülmüyorum, sanki evimizden sa-

dece bir koyun kulağı eksilmiş gibi hissediyorum. O Allah yolunda şehid edildi, 

neden üzüleyim ki?” dedi. Âişe g: 

“–Kalbini sağlamlaştıran ve seni doğru yolda sâbit kılan Allah’a hamdol-

sun!” dedi… 

Kuşatma kaldırıldıktan bir sene sonra Tâif şehrinden bir heyet, müslüman 

olmak üzere Medîne-i Münevvere’ye geldi. Abdullah’ı öldüren ok hâlâ Hz. Ebû 

Bekir’in yanındaydı. Oku onlara gösterip: 
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“–Bunu tanıyan var mı?” diye sordu. Đçlerinden Sa‘d bin Ubeyd �: 

“–Onu ben düzelttim, arkasına tüyü ben taktım, yayını ben çektim ve onu 

ben attım” dedi. Bunun üzerine Ebû Bekir �: 

“–Bu ok oğlum Abdullah’ı şehit etti. Senin elinle ona şehâdet mertebesini 

ihsan eden ve onun eliyle seni alçaltmayan Allah’a hamdolsun. O’nun muhafazası 

ne kadar geniştir!”  buyurdu. (Hâkim, III, 543/6021) 

Đrâde ve Gayret 

Đmtihan dünyasında yaşayan insanın, hidâyete erebilmek için az da olsa bir 

gayret göstermesi lâzımdır. Allah’ın bazı kullarına lütuf ve rahmeti olsa da herkes 

bu büyük nimeti bedel ödemeden elde edemeyebilir. Bu sebeple insanoğlunun 

samîmî bir arayış ve gayret içinde olması, hep iyiliğe ve hayra doğru meyilli bu-

lunması îcâb eder. Arayıp yönelmek bizden; yolu gösterip istikamet üzere güzel 

bir hayatı nasib etmek Rabbimizdendir. Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Bizim u ğrumuzda gayret gösterip mücâhede edenlere elbette yolla-
rımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah ihsân erbabıyl a beraberdir.”  (Ankebut, 69) 

“Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini ar-
tırır ve kendilerine takvâlarını (yanlışlardan korunma hallerini) ihsân eder.” 
(Muhammed, 17) 

Đslâm’ın geldiği günlerde Hakîm bin Hizâm isminde güzel ahlâk sahibi 

bir zât vardı. Son derece cömert, müşfik, hayr u hasenât sahibi biriydi. Kızlarını 

diri diri gömmek isteyen babalardan onları satın alır, hayata kavuşturur ve himâye 

ederdi. Câhiliye devrinde yüz köle âzâd etmiş ve yüz tane deveyi hac esnâsında 

kurban kesmek, muhtaçlara dağıtmak gibi yollarla tasadduk etmişti. Müslüman 

olunca da yine Allah yolunda yüz deve infak etti ve yüz köle âzâd etti. Birgün 

Peygamber Efendimiz’e: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Câhiliye devrinde yaptığım bazı hayır işleri var: 

Sadaka vermek, köle âzâd etmek, sıla-i rahimde bulunmak gibi… Bunlara 

mukâbil bana ecir verilir mi?” diye sordu. Rasûlullah �: 

“–Sen zâten, daha önce yaptığın bu hayırlar hürmetine Đslâm’la şereflen-

din!” buyurdu. (Bkz. Buhârî, Zekât 24, Büyû 100, Itk 12, Edeb 16; Müslim, Îmân 194-196)
265 

 

Đmanda Acele Etmek 

                                                 
265 Hakîm bin Hizâm �, Kâbe’nin içinde doğmuş ve 120 sene yaşamıştır. Bunun 60 senesi câhiliye devrinde, 
60 senesi de Đslâm üzere geçmiştir. (Müslim, Büyû̒ , 47; Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, Beyrut 1409, I, 522/1234) 
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Đyilikler, güzel davranışlar ve sâlih ameller çok mühimdir. Ancak bunlar-

dan tam anlamıyla istifade edebilmek “iman”a bağlıdır. Allah’ın istediği şekilde 

sahih bir iman olmadan bunların çok fazla bir anlamı olmaz. Bu sebeple her şey-

den evvel ve bir an önce iman etmek lâzımdır. Uhud Gazvesi esnâsında Peygam-

ber Efendimiz’in yanına yüzü demir zırh ile kaplı bir şahıs geldi ve: 

“–Yâ Rasûlallah! Şimdi hemen harbedip sonra mı müslüman olayım, yok-

sa Đslâm’a girdikten sonra mı harbe katılayım?” diye sordu. Rasûlullah �: 

“–Önce müslüman ol, sonra harb et!” buyurdu. O zât müslüman oldu, 

sonra savaştı ve şehit edildi. Bunun üzerine Rasûlullah �: 

“–Az çalıştı ancak çok kazandı” buyurdu. (Buhârî, Cihâd, 13; Ahmed, IV, 293) 

Daha erken müslüman olan kişi, cennette daha yüksek mertebeler elde et-

me imkânına kavuşur. Kişi, ne kadar çok ibadet eder ve ne kadar çok müslümanca 

yaşarsa o kadar çok mânevî kazanç elde eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Herkesin i şledikleri amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onla-
rın yaptıklarından habersiz değildir.”  (En‘âm, 132) 

“Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptığı her 
şeyi görmektedir.”  (Âli Đmrân, 163) 

Benî Uzre Kabilesi’nden üç kişi Peygamber Efendimiz’e gelip müslüman 

olmuşlardı. Allah Rasûlü �: 

“–Bunların bakımını kim üstlenir?” diye sordu. Talha �: 

“–Ben, yâ Rasûlallah!” dedi. 

Onlar Hz. Talha’nın yanında iken Rasûlullah � bir seriyye gönderdi. O üç 

kişiden biri bu birlik içinde çıktı ve şehit oldu. Daha sonra bir seriyye daha gön-

derdi. Bununla da ikincisi çıktı ve o da şehit oldu. Üçüncü şahıs ise bir müddet 

sonra yatağında vefât etti. Talha � der ki: 

“–Yanımda kalan bu üç şahsı rüyamda cennette gördüm. Yatağında ölen 

en öndeydi, ikinci sırada şehit olan onu takip ediyordu, ilk defa şehit düşen de en 

sondaydı. Şaşırdım ve yatağında ölen kişinin şehitlerin önünde olması biraz da 

ağırıma gitti. Hemen Peygamber Efendimiz’e giderek gördüklerimi anlattım. Al-

lah Rasûlü � şöyle buyurdu: 
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“–Bunda şaşılacak bir şey yok! Allah katında tesbîh, tekbîr ve tehlîli266 di-

linden düşürmeden Đslâm üzere ömür süren mü’minden daha fazîletli bir kimse 

yoktur.” (Ahmed, I, 163) 

Peygamber Efendimiz, müslüman olarak hayat sürmenin kıymetini 

ashabına anlatabilmek için şu misâlleri de vermiştir: 

“–O yatağında ölen kişi, şehid olan kardeşinden sonra Ramazan orucunu 

tutmadı mı, bir senede altı bin şu kadar rekât namaz kılmadı mı? (O halde ikisi 

arasında bu kadar fark tabiî ki olacaktır.)»” (Ahmed, II, 333) 

“–Kıldı ğı namazın ona ne dereceler kazandırdığını siz nereden bileceksi-

niz? Namaz, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün içine beş defa girip 

yıkandığı, suyu bol ve tatlı bir nehre benzer. Ne dersiniz, bu durum onda hiç kir 

bırakır mı? Siz, namazın onu hangi derecelere ulaştırdığını bilemezsiniz.” (Muvatta’, 

Kasru’s-Salât, 91) 

Müslüman Olarak Ölmek 

Bunların hepsinden daha mühim olan husus ise hayatı müslüman olarak 

noktalayabilmek, son nefeste iman ile Allah’a kavuşabilmektir. Diğer bir ifade ile 

müslüman ölmek, müslüman olmaktan daha mühimdir. Cenâb-ı Hak şöyle buyu-

rur: 

“Rabbi ona (Hz. Đbrahim’e): «Müslüman ol» demiş, o da: «Âlemlerin 

Rabbi’ne teslim oldum» demişti. Bu dini Đbrahim kendi oğullarına vasiyet et-
tiği gibi Yakup da vasiyet etti: «Oğullarım! Allah sizin için Đslâm dinini seçti. 
Sakın başka türlü değil, sadece müslüman olarak ölünüz» dedi. 

Yoksa Yakub’a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Ya-
kup oğullarına: «Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?» diye sormuştu. 
Onlar da: «Senin ve ataların Đbrâhim, Đsmâil ve Đshâk’ın ilâhı olan tek Al-
lah’a kulluk edeceğiz, biz ancak ona teslim olduk» dediler.” (Bakara, 132-133) 

Dedenin de, torunun da evlatlarına vasiyet ettiği en mühim husus, müslü-

man olmaları ve müslüman olarak can vermeleridir. Çünkü insanlara din olarak 

Đslâm’ı seçen, onların bu dini kabul etmesini ve müslüman olarak ölmesini isteyen 

Allah Teâlâ’dır. Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurur: 

“Kimin son sözü «Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilâh yoktur» olursa, o 

kişi cennete girer.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 15-16/3116; Ahmed, V, 247; Hâkim, I, 503) 

 

13. Đslâm’ın Belâ ve Musîbetlere Bakışı 
                                                 
266 Tesbîh, «sübhânellah»; Tekbîr , «Allahu ekber»; Tehlîl de «lâ ilâhe illallah» diyerek Allah’ı zikretmektir. 
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Cenâb-ı Hak, bütün kullarını şu dünyada muhtelif vesilelerle imtihan et-

mektedir. Bu sebeple insanlara birtakım imkânlar ve nîmetler verdiği gibi bazı 

mahrûmiyetler ve külfetler de yüklemiştir. Belâ, musibet ve hastalıkları da, kulla-

rını günahlardan uzaklaştırmak, önceki günah kirlerinden arındırmak, muhtelif 

ders ve ibretler vermek gibi sebeplerle gönderir. Yani hepsi de insanların faydası 

içindir. Bu imtihanlardaki hikmet ve sırları çözemeyerek isyân edenler hüsrâna 

uğrarken, sabır, rızâ, tevekkül ve teslîmiyetle Allah’a ilticâ edenler büyük ecirlere 

nâil olurlar. Âyet-i kerîmelerde bu husus şöyle beyân buyrulur: 

“ Đnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «Đman ettik» demeleriyle 
bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de im-
tihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, sâdıkları da yalancıları da mutlaka or-
taya koyacaktır.”  (Ankebût, 2-3) 

“Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut ma la, cana veya mah-
sullere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz. Sen sabredenleri müjdele!”  (Bakara, 

155) 

Cenâb-ı Hak, başına gelen belâ, musîbet ve sıkıntıdan ibret almayan kişi-

lerden râzı olmaz. Şu âyet bunu göstermektedir: 

“Onlar, her yıl bir veya iki kez (çeşitli belâlarla) imtihan edildiklerini 

görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar.”  (Tevbe, 126) 

Bununla birlikte Yüce Rabbimiz, imtihâna tâbî tuttuğu kullarını yardımsız 

bırakmayarak onlara şu tavsiyede bulunmaktadır: 

“Ey îman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyiniz! Mu-
hakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153) 

Sabırla namaz çok mühim iki sığınaktır. Allah Rasûlü � ve diğer peygam-

berler, zor durumda kaldıklarında Allah’tan yardım ve sabır istemek için hemen 

namaza koşmuşlardır. Ashâb-ı kirâm da bir yakınlarını kaybettiklerinde veya her-

hangi bir sıkıntıya düştüklerinde namazda tesellî bulmuş ve namazla Allah’tan sa-

bır istemişlerdir.267 

Musibetleri kolay atlatabilmek için dünyaya gereğinden fazla değer ver-

memek de tavsiye edilmiştir.268 

Varlıklar zıtlık esâsı üzere yaratılmışlardır. “E şyâ zıddı ile bilinir” kâide-

sini düşündüğümüzde, zıtlığın insanoğlu için zaruri bir kavram olduğunu daha iyi 

idrak ederiz. Kendisi sağlam olan kişi, umûmiyetle herkesin aynı şekilde olduğu-

nu zanneder. Noksansız bir vücudun veya sıhhatli bir hayatın büyük bir lütuf ol-

                                                 
267 Ebû Dâvûd, Tatavvû, 22; Cihâd, 162; Ahmed, IV, 333; Hâkim, II, 296/3066. 
268 Beyhâkî, Şuab, VII, 370-371; Ebû Nuaym, Hilye, V, 10. 
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duğunu farkedebilmek, ancak hasta ve sakat kişileri görmekle mümkün hâle gele-

bilir. Đşte bu yüzden bizim nazarımızda birer zavallı gibi kabul edilen sakatların, 

insanlık âleminin selâmet yolunu bulabilmesinde böylesine büyük bir hizmetleri 

de vardır. Sabrettikleri takdirde kendilerine dünya ve âhirette çok büyük 

mükâfâtlar verilecektir. 

Diğer taraftan bütün her şey, Allah’ın lutfuyla yokluktan varlık âlemine 

çıkmıştır. Lütufta ise eşitlik gerekli ve zaruri değildir. Eşitlik, ancak hak etmeye 

bağlı olan “adâlet” te mevzubahistir. Dolayısıyla, herhangi bir varlık Allah’tan 

adâlet talep edecek olsa, onun hakkı yok olmaktır. Zira o, ezelde zaten yoktu, Al-

lah Teâlâ ona lütufta bulunarak varlık sâhasına çıkarmıştı. 

Bu sebeple bir müslüman, belâ ve musîbete uğramamak için elinden gelen 

tedbirleri alır, ancak buna rağmen başına herhangi bir musîbet gelirse, bu hakikati 

hatırlayarak; “Veren de Allah, alan da Allah” deyip Cenâb-ı Hakk’a teslim olur 

ve sabreder. Kâsım bin Muhammed � şöyle anlatır: 

“Hanımım ölmüştü. Muhammed bin Kâ‘b269 taziyeye geldi. Bana şunu 

anlattı: 

Đsrâiloğulları’ndan âlim, âbid ve gayretli bir kişinin çok sevdiği sâliha bir 

hanımı vardı. Derken bu hanımı vefat etti. O âlim buna çok üzüldü ve evine kapa-

narak insanlardan alâkasını kesti, kimseyle konuşmaz oldu. Đsrailoğulları’ndan bir 

kadın bunu duyunca kapısına gelerek: 

«−Ona soracak bir mes’elem var, fetva istiyorum, onunla husûsî görüş-

mem gerekiyor» diye ısrar etti. Âlim, «Đzin verin gelsin!» deyince kadın içeri gir-

di. Âlime: 

«−Komşu hanımdan ödünç bilezik aldım. Onu bir müddet takındım. Şim-

di onu benden geri istiyorlar. Ne dersin, onlara bileziklerini iâde etmem gerekir 

mi?» diye sordu. Âlim: 

«−Evet, vallahi vermen lâzım» dedi. Kadın: 

«−Ama o bilezik bende bir müddet kaldı» deyince âlim: 

«−Olsun, sen onu emânet olarak aldığın için onların bunu geri istemeye 

hakları vardır» cevabını verdi. Bunun üzerine kadın: 

«−Allah sana rahmet etsin! Allah, sana emânet olarak verdiği şeyi geri is-

tediğinde neden üzülüyorsun! Üzülmeye hakkın var mıdır? Sana hanımını emâne-

ten vermişti, sonra da geri aldı. Allah’ın, onu yanında bulundurmaya senden daha 

                                                 
269 Tâbiînden olan bu zâtın anne ve babası yahûdi kabilelerine mensuptu. Dolayısıyla, Đsrailoğulları’na dâir bu 
tür bilgileri diğer insanlardan daha iyi bilirdi. 
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çok hakkı vardır» diye âlimi teselli etti. Âlim bu sözlerden ibret aldı, hakikati gör-

dü ve kendine geldi. Allah âlimi kadının sözlerinden istifade ettirdi.” (Muvatta’, Cenâiz, 

43) 

Bu idrak hâline ulaşan bir insan, ne elinden kaçırdığı nîmet ve imkânlar 

için çok üzülür, ne de nâil olduğu dünyalıklar sebebiyle çok sevinip şımarır. Đkisi-

nin de imtihan maksadıyla verildiğini bilir. Sıkıntılara tebessümle yaklaşmaya 

başlar. Mevlânâ Hazretleri’nin oğlu Sultan Bahâeddin Veled, şu hâtırasını 

nakleder: 

“Birgün bana büyük bir ruh bezginliği ve iç sıkıntısı gelmişti. Beni bu 

hâlde gören babam: 

«–Birinden mi incindin de böyle sıkıldın?» dedi. Ben de: 

«–Bilmiyorum ki bu ne hâldir?» dedim. Babam kalkıp eve gitti, bir müddet 

sonra baktım ki kurt postunu çevirip başına geçirmiş, çocukları korkuttukları gibi 

«Bu! Bu! Bu!» diyerek yanıma geliyor. Babamın bu hoş hareketi sebebiyle beni 

bir gülme tuttu ki anlatamam. Hemen yere kapanarak ayaklarını öptüm. Babam: 

«–Bahaddin! Eğer bir güzel ve latif sevgili sana sıkı sıkıya bağlansa, 

dâima seninle şaka, şenlik etse ve birdenbire yüzünü değiştirip “Bu! Bu! Bu!” 

diye sana gelse ondan hiç korkar mısın?» buyurdu. Ben de: 

«–Hayır, korkmam» dedim. Bunun üzerine babam: 

«–Seni sevindiren ve neşe içinde tutan ile seni üzen ve bazı sıkıntılara 

uğratan aynı sevgilidir. Hep O’dur, hep O’ndandır ve hep O’ndan feyizlenirsin. O 

hâlde niçin boş yere üzgün duruyor, sıkıntının elinde âciz kalıyorsun?» buyurdu. 

Babamın bu hareketi ve sözleri üzerine derhal hâlim değişti, taze gül gibi 

açılıp ferahladım. Ömrüm boyunca da başka üzülmedim, dünyanın gamı kederi 

yanıma yaklaşmadı.”270 

Allah Her Kuluna Farklı Nimetler Lutfetmiştir 

Allah Teâlâ, kullarına farklı farklı ihsanlarda bulunmuştur. Nimet olarak 

sadece mal, makam, beden güzelliği gibi şeyleri düşünmemek gerekir. Đnsan, üze-

rindeki diğer nimetlerin de farkında olmalı ve kimseye haset etmemelidir. Başka-

larına bir nimet verilmişse sana da daha farklı nimetler lutfedilmiştir. Hangisinin 

daha hayırlı olduğu bilinemez. Bu hususta Rasûlullah � şu tavsiyede bulunur: 

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olan birini görünce, na-

zarını hemen kendisinden madden daha aşağıda olana çevirsin!” (Buhârî, Rikâk, 30) 

                                                 
270 Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, trc. Tahsin Yazıcı, Đstanbul 1973, I, 265-266. 
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 “Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de, daha aşağıda olanlara 

bakınız! Zira bu Allah’ın üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için daha uygun 

bir davranıştır.”  (Müslim, Zühd, 9) 

Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Rabbinin rahmetini onlar mı taksîm ediyorlar? Düny a hayatında on-
ların maişetlerini aralarında biz taksîm ettik; birbirlerine iş gördürmeleri 
için kimini kimine derecelerle üstün kıldık; Rabbinin rahmeti, onların birik-
tirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” (Zuhruf, 32) 

Ancak bu ilâhî taksîmât, “nîmet nisbetinde mesuliyet” esâsı üzerine binâ 

edilmiştir. Yâni bir insan ilâhî nimetlerden ne kadar nasîb almışsa infak, hizmet ve 

tebliğ gibi husûslardaki mesuliyeti de o nisbettedir. Cenâb-ı Hak tâkat fazlasını is-

temez, lâkin tâkat nisbetinden de mesul tutar. Her nimetin hesabı mutlaka verile-

cektir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“Sonra o gün, size verilmiş olan her nimetten hesâba çekileceksiniz.” 
(Tekâsür, 8) 

Ancak insanoğlu umumiyetle içinde bulunduğu imtihanı ve âhirette vere-

ceği hesabı unutarak hâdiseleri kendi zâviyesinden tahlil eder. Cenâb-ı Hak, insa-

nın bu husustaki hâlet-i rûhiyesini şöyle tasvir ediyor: 

“Rabbi, imtihan için insana ikrâm edip bol nîmet verdi ğinde, «Rab-
bim bana ikrâm etti!» der. Đmtihan edip rızkını daralttı ğında ise, «Rabbim 
bana değer vermedi!» der.” (Fecr, 15-16)  

Buna göre; mal, evlât, sıhhat gibi nimetlerin çok olması da az olması da 

hep imtihan içindir. Her iki hâldeki insan için de kârda veya zararda diye bir hü-

küm vermek mümkün değildir. Zira Peygamber Efendimiz: 

“ Đşlerin asıl kıymeti neticelerine göre ölçülür” buyurmuştur.271 Netice ise 

âhirette belli olacaktır. Üzerindeki nimetlerin şükrünü ve mesuliyetini îfâ eden 

zengin ile yokluğa sabredip isyankâr söz ve davranışlardan uzak duran fakir, o 

gün kazançlı çıkacaktır. Üzerindeki nimetlere aldanarak şımaranlar ile yokluk se-

bebiyle isyan edenler ise kaybedecektir. 

Diğer bir ifadeyle, hiçbir şeye bizâtihi nîmet veya musîbet olarak bakıl-

mamalıdır. Nasıl ki elektrik, alıcının husûsiyetine göre bazen ısıtmaya, bazen de 

soğutmaya yarıyorsa, alıcı cihaz mevkiindeki insan idrâki de karşılaştığı hâdiseleri 

lütuf veya kahıra kendisi çevirmektedir. Nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye etmemiş 

bir insan âdeta bozuk bir cihâz gibi Allah’ın lütuflarını göz ardı ederek onları za-

rara dönüştürmekte, kendisine bahşedilen nîmetleri âhiret vebâli hâline getirmek-

                                                 
271 Buhârî, Kader 5; Rikâk 33. 
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tedir. Bunun aksine kalb-i selîm ve ahlâk-ı hamîde sahibi bir insan da sabır, şükür, 

tevekkül ve teslîmiyeti sebebiyle zarar gibi görünen hâdiselerden bile kazançlı çı-

karak onları kendisi için âhiret sermâyesi yapabilmektedir. 

Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“Mü’minin hâli gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir 

hayır vesîlesidir. Böylesi bir husûsiyet sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa 

şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa sabreder, bu da 

onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd, 64) 

Şunu da ifade edelim ki, insanın başına gelen her hâl imtihan olmakla bir-

likte umûmiyetle nîmetlerin imtihanı, mahrûmiyetlerin imtihanından daha ağırdır. 

Sevdiğiniz Şeyde Şer, Sevmediğiniz Şeyde Hayır Olabilir 

Đnsan, başına gelen hâdiseleri zâhirî cephesine bakarak değerlendirir. Onla-

rın arka planındaki sebep ve hikmetleri bilemez. Dolayısıyla elden gelen tedbirleri 

mutlaka almak, ancak buna rağmen başa gelen musibetlere de sabretmek gerekir. 

Cenâb-ı Hakk’ın şu buyruğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır: 

“…Ho şlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz 
bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.”  (Bakara, 216) 

Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân’da anlattığı Hz. Musa � ile Hızır �’ın kıssa-

sı, bu hakîkatin en canlı ve net bir misâlidir. Đkisi birlikte yolculuk yapıyorlardı. 

Hızır �, kendilerini nehrin karşısına ücretsiz geçiren fakîre teşekkür edeceği 

yerde gemisini deldi. Bu, zâhirde nankörlük gibi görünürken, kısa bir müddet son-

ra ne büyük hayır olduğu ortaya çıktı. Zira zâlim kral sağlam gemilere el koyu-

yordu. Hızır � gemiyi kusurlu göstermek sûretiyle onu kralın gaspından kur-

tarmıştı. Fakir ve garip olan gemi sahipleri de daha sonra bu basit hasarı tâmir 

ederek maîşetlerini temine devam ettiler. 

Yine yolculuklarının devamında bir erkek çocuğa rastladılar. Hızır � 

onu hemen öldürdü. Hz. Musa �: 

“…Bir cana kar şılık olmaksızın mâsum bir cana mı kıydın? Doğrusu 
pek fenâ bir iş yaptın!”  dedi. (Kehf, 74)  

Buradaki hikmeti Hızır  � şöyle ifade etti: 

Bu çocuk büyüdüğünde âsî biri olacaktı. Anne babası ise, sâlih kişilerdi. 

Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe sürüklemesinden, onlara eziyet 

etmesinden endişe ettik. Yüce Rabbimiz’in onun yerine kendilerine, daha temiz ve 
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daha merhametli bir evlât vermesini istedik. Ben bunları kendiliğimden yapma-

dım. Đşte sabredemediğin hâdiselerin hakikati budur. (Kehf, 80-82) 

Sabrın Mükâfâtı 

Belâ ve musîbetler karşısındaki diğer bir tesellî yolu da, Cenâb-ı Hakk’ın 

sabreden kullarına vaad ettiği mükâfâtlardır. Bir sıfatı da «es-Sabûr» olan272 

Cenâb-ı Hak, sabreden kullarını sevdiğini, onlarla berâber olduğunu bildirerek, 

kendilerine hesapsız ecir verileceğini vaad etmektedir.273
 

Allah Rasûlü � kadınlara yaptığı bir vaaz u nasihatte: 

“−Sizden (henüz ergenlik çağına gelmemiş) üç çocuğu kendisinden önce 

vefat eden her kadın için bu çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur” bu-

yurmuştu. Đçlerinden biri: 

“−Đki çocuk için de aynı durum geçerli midir?” diye sordu. Rasûlullah �: 

“−Evet, iki çocuğu vefat eden için de durum aynıdır” cevabını verdi. (Buhârî, 

Đlim, 36; Müslim, Birr, 152) 

Yine Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurur 

“Allah Teâlâ buyuruyor ki: Kulumu, iki gözünü âmâ etmek sûretiyle imti-

han ettiğimde buna sabrederse, gözlerine karşılık ona cenneti veririm.” (Buhârî, 

Merdâ, 7) 

“Herhangi bir müslümana bir diken veya ondan daha küçük bir şey batar-

sa, bu sebeple ona mutlaka bir derece yazılır ve bir hatası da silinir.” (Müslim, Birr, 

46) 

Âhiret nimetleri dünyanın en büyük sıkıntılarını bile unutturacak kadar 

güzeldir. Azabı da aynı şekilde dünyanın en güzel nimetlerini unutturacak derece-

de şiddetlidir. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Cehennemliklerden olup, dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi 

kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra: 

«–Ey âdemoğlu! Sen dünyada hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir 

nimete nâil oldun mu?» denilir. O kişi: 

                                                 
272 Rasûlullah �, Rabbimiz’in bu güzel ismini bir hadis-i şerifinde çok vecîz bir üslupla şöyle açıklamıştır: 

“ Đşittiği bir sözün eziyetine karşı, Allah Teâlâ’dan daha çok sabreden hiç kimse yoktur. Zira müşrikler O’na 
çocuk nisbet ediyorlar da O yine onlara âfiyet ve rızık vermeye devam ediyor.” (Buharî, Edeb, 71) 
273 Âli Đmrân, 146; Bakara, 153; Zümer, 10. Krş. Beyhakî, Şuab, VI, 314; a.mlf., Delâilü’n-Nübüvve, VI, 291-
292; Ebû Nuaym, Hilye, VIII, 197. 



 273 

«–Hayır, vallahi Rabbim! Öyle bir şey görmedim.» der. Cennetliklerden 

olup, dünyada insanların en yoksul olanı getirilir cennete bir kere daldırılır. Ona 

da: 

«–Ey âdemoğlu! Sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç 

zorluk ve darlık çektin mi?» denilir. O kişi de: 

«–Hayır, vallahi Rabbim! Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve 

darlık çekmedim» der.” (Müslim, Münâfikîn, 55) 

Đslâm, sabırla karşılanan ıztırapların mânevî dereceleri yükselttiği gibi gü-

nahlara da keffâret olduğunu bildirir. Peygamber � Efendimiz şöyle buyurur: 

“Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan 

dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi Allah, onun hatâlarını 

bağışlamaya vesîle kılar.” (Buhârî, Merdâ, 1, 3; Müslim, Birr, 49) 

“Mü’mine bir hastalık gelir, sonra da Allah ona şifa verirse, bu hastalık 

onun geçmiş günahlarına keffâret, geri kalan hayatı için de bir öğüt olur. Şâyet 

münâfık hastalanır, sonra da âfiyet verilirse o, sahibi tarafından bağlanıp sonra 

da salıverilen fakat niçin bağlandığını, niçin salıverildiğini bilmeyen bir deve gi-

bidir.”  (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 1/3089) 

“Allah, hayrını dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını diledi-

ği kulunun cezasını da, kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye, dünyada ver-

mez.” (Tirmizî, Zühd, 57/2396; Đbn-i Mâce, Fiten, 23) 

“Erkek olsun, kadın olsun mü’min, Allah’a günahsız olarak kavuşuncaya 

kadar kendisinden, çoluk çocuğundan ve malından belâ eksik olmaz.” (Tirmizi, Zühd, 

57/2399; Ahmed, II, 287, 450; Muvatta, Cenâiz, 40) 

Bu yönleriyle bakıldığında hastalık ve musibetler, mü’minler için âdeta 

birer nimet olarak görülmelidir. 

Belâ ve musîbetlerin en şiddetlisi peygamberlere, daha sonra derece derece 

sâlih kullara verilir. Peygamberler içinde en fazla iptilâlara mâruz kalan ise Al-

lah’ın Habîbi Hz. Muhammed Mustafâ � Efendimiz’dir. (Buhârî, Merdâ, 3, 13, 16; Müslim, 

Birr, 45) 

Hz. Âişe vâlidemiz: 

“Rasûlullah Efendimiz’den daha şiddetli ağrı çeken başka birini görme-

dim” demiştir. (Müslim, Birr, 44; Tirmizî, Zühd, 57/2397) 

Allah’tan Hep Âfiyet Đstemelidir 
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Sıkıntı ve meşakkatlere sabretmek güzel ve faziletli bir haslet olmakla bir-

likte, Allah’tan bunları istemek doğru değildir. Allah’tan hep iyilik, sıhhat ve âfi-

yet istenmelidir. Cenâb-ı Hak bize: 

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem 
azabından koru!”274 duasını öğrettiği gibi Peygamber Efendimiz de Allah’tan 

âfiyet275 istememizi tavsiye etmiştir. (Buhârî, Cihâd, 112; Müslim, Zikir, 36) 

Amcası Abbas �: 

“–Yâ Rasûlallah! Bana Allah Teâlâ’dan isteyeceğim bir şey öğret!” dedi-

ğinde: 

“–Ey Abbas! Ey Rasûlullah’ın amcası! Allah’tan dünya ve âhirette âfiyet 

dileyin!”  buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84/3514; Ahmed, I, 209) 

Hz. Ebû Bekir �: 

“Allah’tan af ve âfiyet isteyiniz! Hiç kimseye kuvvetli bir îmândan sonra 

âfiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir” demiştir. (Tirmizî, Deavât, 105/3558) 

Bunun yanında, Peygamber Efendimiz, belâlardan korunmak için ne yap-

mamız gerektiğini de öğretmiştir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur: 

“Sadaka vermekte acele edin! Çünkü belâ sadakanın önüne geçemez.” 
(Heysemî, III, 110) 

“Küçük iyilikler, sahibini (kazâ, belâ gibi) kötü hâllerden muhafaza eder.” 
(Taberânî, Kebîr, VIII, 261/8014) 

“Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Kendi-

sinden taleb edilen şeyler arasında Allah’ın en çok sevdiği şey âfiyettir. Dua, inen 

ve henüz inmemiş her çeşit musibet için faydalıdır. Öyleyse ey Allah’ın kulları du-

aya iyi sarılın!” (Tirmizî, Deavât, 101/3548) 

Hâsılı Đslâm, hayatın cilve ve çilelerini olduğu gibi kabûl etmeyi, meşakkat 

ve iptilâlarını sabır ve rızâ ile bertarâf etmeyi, nîmetlerinden minnet ve şükrân 

duyguları içinde müstefid olmayı ve ıslâhı için gayret göstermeyi emreder. 

 

                                                 
274 Bakara, 201. 
275 Çok geniş mânâlara sahip olan “Âfiyet” , bütün hayırları içine alan bir hâldir. Vücûda ait bütün hastalıklardan, 
din, dünya ve âhirete dâir tüm kötülüklerden ve arzu edilmeyen şeylerden uzak olmayı ifade eder. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

ĐBÂDETLER ve HĐKMETLER Đ  

1. Đbadetin Ehemmiyeti 

Allah Teâlâ’nın insanı büyük bir ihtimamla en güzel şekilde yaratmış, ona 

pek çok imkân ve nimetler lutfetmiştir. Bunu gördükten sonra insanın bu âlemde 

herhangi bir vazife ve mesuliyetinin olmadığını tasavvur etmek mümkün müdür? 

Akıl sahibi bir kişinin dünyadaki hâlinin hayvanlardan ve diğer akılsız varlıklar-

dan farksız olduğunu düşünebilir miyiz? Böyle bir insanın yeme, içme, giyinme, 

evlenme, çoğalma arasında dönüp durmasını, belli bir müddet yaşadıktan sonra 

kendisini yokluğun kollarına atıvermesini ve ölüm tarafından yutulmasını nasıl 

düşünebiliriz? Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: 

“Sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve huzûrumuza geri getiril-
meyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn, 115) 

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” 
(Zâriyât, 56) 

“Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk/ibadet et!” (Hicr, 99) 

Đbâdet, kulluk yapmak, itaat etmek ve boyun eğmek demek olup, geniş 

mânâsıyla, bir insanın Rabbinin bildirdiği ölçüler dâhilinde yaşarken yaptığı bütün 

hareketleri, sözleri, duygu ve düşünceleridir. 

Bir kulun Rabbine ibadet etmesi, onun için bir külfet ve sıkıntı değil, tam 

aksine büyük bir şereftir. Nitekim seyr ü sülûk ehli büyükler, bülûğ çağlarından 

bahsederken: 

“Mükellef olduk” değil “mü şerref olduk”  yâni ilâhî hitâbın muhâtabı ol-

makla şereflendik, derlermiş. 

Đbâdet, Allah Teâlâ’nın kulları üzerindeki hakkı ve ihsân ettiği nimetler 

karşısında yapılması gereken bir şükrün ifadesidir. Bize küçük bir hediye getiren 

kişiye, tekrar tekrar teşekkür ederken, sayılamayacak kadar çok nimet, lütuf ve ik-

ramlarına mazhar olduğumuz Allah Teâlâ’ya karşı şükretmemek, ne kadar büyük 

bir nankörlüktür. 

Yapılan ibadetler esâsen kişinin kendi menfaatinedir. Zira ibadet etmek, 

insanları maddiyâta çakılıp kalmaktan kurtarıp, nazarları ve fikirleri daha yüksek 

hedeflere yöneltir ve daha geniş ufuklarda dolaştırır. 
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Đbâdetin mühim faydalarından biri de, îmânı kalbde kökleştirip sâbitleştir-

mesidir. Bilgi, ancak pratikle, tecrübe ile artıp gelişir ve kökleşerek meleke hâline 

gelir. Tatbikâta konulmayan kuru bilginin muhafazası çok zor olduğu gibi faydası 

da yok denecek kadar azdır. Đmanın insanda kökleşip yerleşmesi, meleke hâline 

gelmesi de ancak ibadetler sâyesinde mümkündür. Dıştaki ibadet kalesi zayıfladı-

ğında içteki iman kalesi için de tehlike sinyalleri başlamış demektir. Diğer bir ifa-

deyle, iman bir lâmba ise, ibadetler, çeşitli yönlerden esen rüzgârlar karşısında 

onu sönmekten koruyan ve ışığını daha da ziyadeleştirmesini sağlayan şişe gibi-

dir. 

Đbadetlerle takviye edilmeyen iman zayıflar ve bir müddet sonra insanın 

davranışları üzerindeki müsbet tesirini kaybetmeye başlar. Đmanın tesiri zayıfla-

dıkça da menfî duygular, kötü huylar, zararlı arzular, insanın his âlemini kaplar ve 

onu çeşitli günah ve kötülüklere sevkeder. 

Kur’ân-ı Kerîm’de ibadetin sebep ve hikmetine şöyle temas edilir: 

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edi-
niz. Umulur ki, böylece takvâya ermiş olursunuz.”  (Bakara, 21) 

Yani kötülüklerden ve cehennem azâbından korunmuş ve Cenâb-ı Hakk’a 

yaklaşmış olursunuz. 

Đbadetlerin insanın moral dünyası ve ruh âlemi üzerinde müsbet tesiri var-

dır. Đbadetlerini yerine getiren bir mü’min, kalben müsterih, rûhen ve mânen kuv-

vetlidir. Vazifesini yerine getiren bir insan psikolojisi içinde, gönül huzûru ile 

mes’ûd ve kararlı bir hayat sürer. Rûhen daralıp bunalmaz, strese girmez. Engel-

ler, zorluklar ve imkânsızlıklar karşısında hüzne ve ye’se kapılmaz; metanetini 

kaybetmez. Đbadetsiz insan ise günül huzûru bulamaz. Rasûlullah � şöyle buyur-

muştur: 

“ Đnsan, kulluk vazifelerini îfâda kusur gösterir, yani her ibadetini kâfî mik-

tarda yapmayıp azaltırsa Cenâb-ı Allah onu gam ve kedere mübtelâ kılar.” (Ali el-

Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no: 6788) 

Đnsan dâimâ Rabbine sığınmak, onunla beraber olmak ve zaman zaman da 

onunla konuşmak ister. Bu durumda O’nun kelâmı olan Kur’ân-ı Kerim ile meş-

gul olur. Bu sûretle kalben ferahlar, rûhen rahatlar, zihnen dinlenir ve mânen güç-

lenir. Okuduğu âyetlerden istikâmet alır, önceki insanların hâlinden ibret ve ders-

ler çıkarır ve huzurla yoluna devam eder. 

Đnsanı üstün bir varlık olarak yaratan Allah Teâlâ, onun bu mevkiîni koru-

yarak rûhî yücelişini devam ettirebilmesinin ibadetlere bağlı olduğunu haber ver-

miştir.  
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Diğer taraftan ibadetler sadece mânevî ve âhirete yönelik değildir. Đbadet-

lerin maddî faydaları da vardır. Meselâ Allah Rasûlü � ibadetlerine dikkat eden 

mü’minlerin rızkına bolluk verileceğini ifade eder.276
 Yine Rasûlullah � şöyle 

buyurur: 

“Rabbiniz �: «Eğer kullarım bana îcâb ettiği şekilde itaat etseler, ben 

onlara yağmuru gece yağdırırım, gündüz de üzerlerine Güneş’i doğdururum. On-

lara ayrıca gök gürleme sesini de duyurmam» buyuruyor.”  (Ahmed, II, 359; Hâkim, IV, 

285/7657) 

Görüldüğü gibi Đslâm, insânî faaliyet alanlarının hiçbirini ihmal etmeyen 

ve hayatı tüm yönleriyle ihtivâ eden bütün bir sistemdir. Aynı şekilde Đslâm, insa-

nın faaliyet sahaları arasında uyumlu bir birliktelik de kurmaktadır. Bu sebeple, 

ilâhî hükümlere uygun dünyevî fiiller ibadet sevabı kazandırırken, ibadetler de 

pek çok maddî ve bedenî faydalar ihtivâ etmektedir. Ancak bunlardaki hikmet ve 

inceliklerin bir kısmı insan aklıyla idrak edilebilirse de, çoğu akılla kavranamaz. 

Zâten ibadetlerde asıl olan da, Allah’a ihlâsla kulluk etmek olup dünyevî faydalar 

elde etmek değildir. Ancak, teşvik edici olması açısından ibadetlerin faydaların-

dan bir nebze bahsetmek istiyoruz: 

 

2. Abdest, Gusül ve Hikmetleri 

Đslâm’da asıl olan rûh temizliği olmakla birlikte, zâhirî temizlik bunun 

vazgeçilmez bir vâsıtası kabul edilmiştir. Vasıta olmadan gayeye ulaşmak müm-

kün olmadığı gibi gâyeye ulaştırmayan vasıtanın da kıymeti yoktur. Bu sebeple 

Cenâb-ı Hak, kullarının hem maddî hem de mânevî olarak her türlü kirlerden 

arınmasını istemektedir. Yeni iman eden kişiye guslün,277 ibadet edecek kişiye de 

abdestin emredilmesi bundan kaynaklanır. 

Đslâm, temizlik dînidir. Cenâb-ı Hak müslümanlara namaz, tavaf, Kur’ân 

okumak gibi bazı ibadetlerden önce abdest almalarını, bedenlerini, elbiselerini ve 

çevrelerini temiz tutmalarını emretmiştir. Bu sebeple müslümanların temel kay-

nakları olan ilmihal, fıkıh ve hadis kitapları temizlik konularının işlendiği bölüm-

lerle başlar. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dir-
seklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar 
ayaklarınızı da (yıkayın)! Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın! Hasta ya-

hut yolculuk hâlinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da 

                                                 
276 Müslim, Münâfıkîn, 57. 
277 Ebû Dâvûd, Tahâret, 129/355. 
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kadınlara dokunmuşsanız (cinsî münasebette bulunmuşsanız) ve bu hallerde su 
bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere 

kadar) ellerinizi onunla meshedin! Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak 
istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak 

ister; umulur ki şükredersiniz.” (Mâide, 6) 

Âyet-i kerimenin son kısmından anladığımıza göre abdest ve guslün insana 

sağladığı pek çok nimetler ve faydalar mevcuttur. Allah Teâlâ bunları emretmekle 

kullarına olan nimetlerini tamamlamak istemektedir. 

Temizlik, meleklere yaklaştırıp şeytandan uzaklaştıran ve kabir azabından 

kurtaran güzel bir haslettir. Temizlik, rûhun yücelip ihsân mertebesine çıkmasına 

ve Allah’a yaklaşmasına yardım eder. Bu yüzden âyet-i kerimede: 

“…Allah temizlenenleri sever” buyrulmuştur. (Bakara, 222) 

Rasûlullah � Efendimiz de: 

“Allah temizdir, temizliği sever” (Tirmizi, Edeb, 41/2799) 

“Temizlik imanın yarısıdır” buyurmuştur. (Müslim, Tahâret, 1) 

Rasûlullah �, abdest alan mü’minlerin küçük günahlarından kurtulacağını 

müjdelemiş278, abdestli olduğu hâlde yeniden abdest alanlara Allah Teâlâ’nın on 

hasene yazacağını haber vermiştir. (Tirmizî, Tahâret, 44/58, 59) 

Abdestin zâhirî faydalarından bir kısmına şöyle temas edebiliriz: Abdest 

âzâları açıkta olduğu için çabuk kirlenir. Bu sebeple onları günde beş defa yıka-

mak, insana maddî ve mânevî sıhhat verdiği gibi aklen ve zihnen uyanık olmasını 

da sağlar. Diğer taraftan insandaki tabiî menfezlerin günde birkaç defa temizlen-

mesi gerekir. Bunun sebebi daha çok buraların kirlenmesi ve neticede hastalıklara 

yol açmasıdır. Ağız ve burundan hava ve besin maddelerini aldığımızdan burala-

rın sık sık temizlenmesi elbette faydalıdır. Abdest öncesi tuvalette yapılan taharet, 

istibra ve istincanın da çok büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Abdest suyu sıcaksa damarları genişleterek, soğuksa daraltarak, bilhassa 

kalpten uzak olan damarların esnekliğini ve zindeliğini sağlar. Bu ısı farkı, dola-

şımın yavaşlaması sebebiyle dokularda biriken besinleri umûmî dolaşıma katar. 

Nitekim küçük yaşlardan beri abdest alan insanların damar sertliği, dolaşım bo-

zukluğu, bunama gibi hastalıklara yakalandığı nâdir görülmüştür. Abdest lenf do-

laşımının (korunma sisteminin) düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Bunun ya-

nında vücûdun statik elektriğini de dengede tutar. Normalde bu elektrik deri altın-

daki minik kasları gerer ve sonunda işlemez hale getirir. Yüzde oluşan erken kı-

                                                 
278 Müslim, Tahâret, 32; Tirmizî, Tahâret, 2/2. 
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rışmalar bu sebepledir. Devamlı abdest alan insanların nur yüzlü olup derilerinin 

fazla kırışmamasının bir sebebi de, vücutlarındaki statik elektriğin devamlı den-

gede durmasıdır.279 

Abdest alırken misvak kullanmak da mühim bir sünnettir. Rasûlullah � 

şöyle buyurmuştur: 

“Misvak, ağzı temizler, Rabbin rızâsını kazandırır.” (Nesâî, Tahâret, 5/5) 

“E ğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz (hazırlığın)da 

misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buhârî, Cum’a, 8)  

Allah Rasûlü �, sâir vakitlerde de misvağa ehemmiyet verirdi. Gece te-

heccüd için kalktığında hemen misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz 

kılardı. Yine evine girdiği zaman ilk yaptığı işi, dişlerini misvaklamak olurdu. 
(Müslim, Müsâfirîn, 139; Tahâret, 43-44) 

Gusül (boy abdesti) ise sinir sistemini düzenler. Âsâb bozukluğunu hafifle-

tip gönül huzuru bahşeder. Yorgunluğu giderir, vücûdun dinlenmesini ve dinç-

leşmesini sağlar. Deri ve vücut sağlığı açısından da guslün ehemmiyeti âşikârdır. 

Zira gusül abdesti, derideki gözeneklerin açılıp rahatlamasını, vücûdun kolayca 

teneffüste bulunmasını sağlar.280 

Görüldüğü gibi Đslâm, her insanın mecbûren yapması gereken temizliği, 

ibadet hüviyetine büründürmüş, böylece insanın, temizlik yaparken aynı zamanda 

bir ibadet neşvesi içinde olmasını da temin etmiştir. 

Hâsılı, temizlik ve nezâket müslümanların şiârıdır. Onlara göre temizlik, 

maddî, mânevî, sıhhî ve dînî yönlerden zaruridir. Temizlik olmadan ibadetleri 

hakkıyla îfâ etmek bile mümkün değildir. Müslümanın hayatı temiz olduğu gibi 

vefâtı da temizdir. Vefât ettiğinde cenâzesi güzelce yıkanır, boy abdesti aldırılır ve 

tertemiz beyaz bir kefene sarılarak yine temiz bir toprağa emânet edilir. Kıyâmet 

günü yine oradan temiz bir şekilde kalkması için dua edilir. 

Pislik ise bazen ölümle neticelenen, çoğu kez de bedeni zayıflatan ve güç-

süz bırakan birçok hastalığın sebebidir. Đnsanların ve hayvanların salgın hastalık-

lara yakalanmaları da umûmiyetle pislik sebebiyledir. Pis ve hasta bir bedendeki 

kafa, doğru dürüst düşünemez. Hasta, cılız ve arık bir neslin zürriyeti de sağlıksız 

olur.281 

 

3. Namaz ve Hikmetleri 
                                                 
279 Mevlüt Özcan, Gusül Abdesti -Alınışı ve Hikmetleri-, Đstanbul 1991, s. 85-91. 
280 Mevlüt Özcan, a.g.e., s. 12. 
281 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 73. 
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Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine 

alan bir ibadettir.282 Namazın mânevî ve uhrevî boyutu çok yücedir. Bu sebeple 

dinin direği kabul edilmiştir. Hatta namaz kelimesi, din karşılığında bile kullanılır 

olmuştur. Nitekim Hz. Şuayb’in kavmi ona: 

“Ey Şuayb! Babalarımızın taptığı (putları) terketmemizi veya malla-

rımız hususunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi sana namazın 
mı emrediyor?” diyorlardı. (Hûd, 87) 

Büyük Hak dostlarından Mirzâ Mazhar Cân-ı Cânân � şöyle buyurur: 

“Her amelin bir keyfiyeti vardır. Namaz, bütün keyfiyetleri kendisinde 

toplamıştır. O, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, tesbîhât, salevât-ı şerîfe ve istiğfâr gibi zi-

kirlerin nurlarını ihtivâ eder. Eğer namazın edebleri hakkıyla yerine getirilirse, 

Asr-ı Saâdet’in hallerine benzeyen en sağlam ve doğru haller namazda hâsıl olur.” 
(Abdullah Dehlevî, Makâmât-ı Mazhariyye, Đstanbul 2002, s. 73) 

Namazın bu yönünü anlatmak çok uzun sürer. Biz burada namazın fazilet-

lerinden283 ziyâde bir kısım hikmet ve faydalarına temas edeceğiz: 

Namaz, insanı kötülüklerden, çirkinliklerden ve taşkınlıklardan alıkoyar, 

ilgi ve temâyüllerin başıboş ve kontrolsüz bir şekilde tatmîn edilmesini engeller. 

Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“ (Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl! Muhakkak ki 

namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı zikretmek şüphesiz en 
büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir.”  (Ankebût, 45) 

Bir kişi Peygamber Efendimiz’e gelerek: 

“–Falan zat gece namaz kılıyor, sabah olunca da hırsızlık yapıyor” dedi. 

Rasûlullah � şöyle buyurdu: 

“–Hakîkî namaz kılıyorsa, bu namazı ve namazda okuduğu Kurân âyet-

leri, onu yaptığı kötü fiilden uzaklaştıracaktır.”  (Ahmed, II, 447)
284

 

                                                 
282 Bazı insanlar, müslümanların namaz kılarken Kâbe’ye taptığını zannetmektedir. Bu son derece yanlış bir 
zandan ibarettir. Müslümanlar hiçbir zaman Kâbe’ye veya Hacer-i Esved’e tapmaz, secde etmez veya namaz 
kılarken ona doğru dönmezler. Müslümanların namaz kılarken döndükleri yer Kâbe’nin binâsı değil, üzerinde 
bulunduğu alandır. Kâbe ortadan kaldırılmış veya restore edilmek üzere yıkılmış olsa dahi müslümanların kıblesi 
değişmez. (Prof. Dr. M. Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 108) 

Mekke’de putperestliğin yayılmasıyla berâber, müşrikler tarafından Kâbe’nin içine ve etrâfına birçok put di-
kilmesine rağmen, Kâbe hiçbir zaman putlara izâfe edilmemiş, dâimâ “Beytullah: Allah’ın evi” ismiyle yâd 
edilmiştir. Đnsanlar şirke saplanarak târih boyunca pek çok taşa ve ağaca tapmalarına rağmen, çok kıymet verdik-
leri hâlde Kâbe, Hacer-i Esved ve Makâm-ı Đbrâhîm’e hiçbir zaman ibadet etmemiş, tapmamışlardır. Bu, 
Allah Teâlâ’nın husûsî bir muhafazasıdır. 
283 Namazın faziletleri için bkz. Osman Nûri Topbaş, Đslâm Îmân Đbadet, s. 192-274 
(http://www.worldpublishings.com/Deppo/Dokumanlar/fransizca_ISLAM_IMAN_IBADET.pdf); Prof. Dr. 
Ömer Çelik, Yrd. Doç. Mustafa Öztürk, Dr. Murat Kaya, Üsve-i Hasene, I, 115-156 (www.usveihasene.com); 

Dr. Murat Kaya, Efendimiz’den � Hayat Ölçüleri, s. 76-118. 
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Çünkü hakkıyla kılınan namaz, sahibine rûhî bir olgunluk kazandırır ve 

kalbinin huşû285 ile dolmasını sağlar. Kalbi huşû ile dolan kişi de Allah’ın râzı 

olmadığı şeylerden büyük bir titizlikle sakınır ve böylece günahlardan arınır. Böy-

lece mü’min, Allah rızâsı için namaz kılarken, aynı zamanda kötülüklerden ve 

nefsin arzularından da muhafaza edilerek hem dünya hem de âhiret hayatını ıslah 

etmiş olur. 

Đbâdetlerin en müstesnâsı olan namaz, Allah’a ilticânın da en müstesnâsı-

dır. Bu itibarla herhangi bir güçlük, sıkıntı, musîbet, felâket, çile, azap ve gazap 

tecellîleriyle karşılaşıldığında hemen namaza sarılmalıdır. Bu, Peygamber Efen-

dimiz’in hayatında sıkça tatbik ettiği bir sünnet-i seniyyesidir.  

Namazdan maksat Allah ile daha diri, daha yakın, daha müessir bir bağlan-

tı kurmaktır. Bu maksatla yapılan başka bir hareket, namazın yerini tutamaz. An-

cak bu yaklaşma ve beraber olma tecrübesinde zihin, şuur ve beden, işbirliği yap-

malıdır. Ellerimizi yukarıya kaldırarak önümüzdeki dünya işlerini, mâsivâyı (Al-

lah’tan başka ne varsa hepsini) arkaya atarız, sonra O’nun kelamı ile konuşmaya 

başlarız. Bu konuşma bizde bir hasret, bir iştiyak, bir vuslat arzusu uyandırır, bu 

arzuyu tatmin için ilâhî huzurda eğiliriz. Bu hareket iştiyâkımızı biraz daha ziya-

deleştirir, yerlere kapanmak isteriz. Bu da tam olsun diye tekrar düzelir ve oradan 

secdeye varırız. Secde kulun Allah’a en yakın olduğu andır, orada miraç yaşanır. 

Sonunda oturur tahiyyât okuruz; tıpkı miraç gecesi Cenâb-ı Hak ile Peygamber 

Efendimiz’in selamlaştıkları gibi... Yani namazla miraca çıkar, tahiyyatta âdeta 

Yüce Rabbimize kavuşup selamlaşırız. 

Đnsan, secdeye vardığında, kendisiyle yüz yüze gelir ve derûnî âlemine yö-

nelme fırsatı bulur. Avrupa’da yaşayan bir arkadaşım şöyle anlatmıştı: Namaz kı-

lacağımız zaman müslüman olmayan bazı arkadaşlara, “Gelin bizimle birlikte siz 

de namaz kılın! Nasıl olsa siz de Allah’a inanıyorsunuz!” derdim. Bu arkadaşlar-

dan daha sonra müslüman olan birisi bana şunu söyledi: 

                                                                                                                                                         
284 Đstatistikler “Camilerinde namaz kılınan şehirlerdeki suç oranının namaz kılınmayan şehirlere nisbetle çok 
daha düşük olduğunu” gösteriyor. Meselâ kişi başına düşen cinayet vakası oranı istatistiklerinde ilk yirmi ülke 
şöyle: 

1. Kolombiya (binde 0.61) 2. Güney Afrika (0.49) 3. Jamaika (0.32) 4. Venezuela (0.31) 5. Rusya (0.20) 6. 
Meksika (0.13) 7. Estonya (0.107) 8. Latvia (0.103) 9. Litvanya (0.102) 10. Belarus (0.098) 11. Ukrayna (0.094) 
12. Papua Yeni Gine (0.083) 13. Kırgızistan (0.0802) 14. Tayland (0.800) 15. Moldovya (0.078) 16. Zimbabve 
(0.074) 17. Seyşel (0.073) 18. Zambia (0.070) 19. Kosta Rika (0.060) 20. Polonya (0.056) 

Kırgızistan dışında bu ülkelerin hemen hepsi yüzde yüze yakın oranlarda hristiyan nüfusa sahip. Nüfusu-
nun yüzde 75’i müslüman olan Kırgızistan tek istisna olarak göze çarpıyor. Dünya genelinde bir ülkede namaz 
kılınıyorsa orada suça meyil hep düşük çıkıyor. Dünya bu hakîkatin farkına varmış. Bu sebeple Đslam ülkelerin-
de cinayet oranı neden düşük diye çok ciddî ilmî çalışmalar yapılıyor. (Bkz. Cordova, Ana; “An Examinational Cau-
ses of Low Murder Rates in Islamic Societies”: American Society of Criminology). Londra, Paris ve benzeri şehirlerde, 
cami olan bölgedeki suç oranı, şehir geneline kıyaslansa yine aynı neticeye varılabilir. 
(http://www.stargazete.com/gazete/yazar/murat-birsel/namaz-sucu-engelliyor-169647.htm, 17 Şubat 2009) 

285 Huşû: Allah’a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin edâsı esnâsında kalp-
teki sükûnet ve tevâzu hâli. 
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“–Hani sizinle birlikte namaz kılmıştım ya, vallahî secdeye vardığımda ilk 

defa kendimle yüz yüze geldim. Hayatımda hiç bu kadar hoş bir ân yaşamamış-

tım...” 

Bir kişi yanlış bir hareket yaptıktan sonra namaza durur, Allah Teâlâ’nın 

huzûruna çıkarsa, gerçekten önem verilmesi gereken şeyin ne olduğunu daha iyi 

görebilir ve bu da ona geri dönüp hatâsını düzeltme gücü verir. Đnsan namaza daha 

fazla vakit ayırdıkça kendisi hakkında daha çok düşünme imkânı bulur. 

Diğer taraftan namaz, insanı yalnızlık psikolojisinden kurtaran en tesirli 

ilaçtır. Đnsanların birbirinden uzaklaştığı ve ferdiyetçiliğin giderek hâkim olduğu 

günümüzde medeniyetin bir hastalığı da yalnızlık hissidir. Namaz, ister ferdî ola-

rak isterse cemaatle kılınsın, insanın yalnızlık hissini günde en az beş defa gider-

mektedir. Çünkü namaz insanı Allah’ın huzûruna götürdüğü için tek başına kılsa 

bile ona yalnız olmadığını hatırlatır. Cemaatle kılındığında ise insanı hem Al-

lah’ın huzûruna götürür hem de diğer insanlarla bir araya getirir. Bu konuda bil-

hassa cemaatle kılınan namaz daha mühim ve tesirlidir.  

Bugün Tıp’ta en mühim yeri işgal eden hastalıklar psikosomatik hastalık-

lardır. Bu hastalıklarda menfî ruh hâlinin bedene tesiri söz konusudur. Ruh halin-

de düzelme olduğunda bu durum hastalık üzerinde de müspet tesir yapacaktır. 

Boston hastanesinden Dr. Rose Halferding diyor ki: 

“Rûhî buhran için şifâ verici devâlardan biri de, hastanın güvendiği birine 

dertlerini açmasıdır. Hastalar şikâyetlerini uzun uzun ve tafsilatlı olarak anlatınca 

rûhî istikrarsızlık zihinlerinden kayboluveriyor. Zira sadece şikâyetlerin kaybolu-

vermesi bile hastalık için şifâdır.” 

Dr. Nevfel de şöyle der: “Ruh doktorları dert açacağımız şahsı seçmemizi 

tembih ederler. Çünkü her şahsa dert açılması mümkün değildir. Kendisine dert 

açılan adamın doktor, kanun veya din adamlarından biri olması da şart değildir. 

Asıl mühim olan, bu şahsın duyan, anlayan ve yardım eden biri olduğunu hisset-

memizdir. Bu durumda işiten, gören ve her işin sahibi, bütün hayırlar elinde olan 

Allah’a iltica eden kulun hâli nasıl olur? Đnsan namaz kılınca bütün bu hastalıklar-

dan kurtulmuş olmaz mı?” 

Namaz, rûhların mânevî gıdası olduğu gibi, aynı zamanda maddî beden 

için de şifâdır. Vücûdun, elbiselerin ve namaz mahallinin temiz olması gibi şartlar 

getirdiği için, sıhhatin en mühim muhâfızı namazdır. Ayrıca namazın, muhtelif 

uzuvların hareket etmesine, eklemlerin bükülmesine ve kasların gerilip gevşeme-

sine imkân sağlayarak vücûda zindelik verdiği de bilinen bir hakikattir. 

Rasûlullah � karnı ağrıyan Ebû Hüreyre Hazretleri’ne: 
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“–Kalk, namaz kıl! Çünkü namazda şifâ vardır” buyurmuştur. (Đbn-i Mâce, Tıb, 

10; Ahmed, II, 390, 403) 

Dikkat edilirse, namazdaki hareketlerle insanın yaratılış şekli arasında tam 

bir uyum mevcuttur. Sanki insan namaz kılmak için yaratılmıştır veya namaz in-

san fıtratına en uygun ibadettir. Diğer varlıklardan hiçbiri, insan formunda yara-

tılmadığı için, namazdaki hareketleri tam olarak yapamazlar. 

 

a. Namazın Beş Vakit Olmasındaki Hikmetler 

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur: 

“…Namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzd ır.”  (Nisâ, 103) 

Farz olan beş vakit namazın her biri ayrı ayrı kıymet ve ehemmiyeti hâiz-

dir. Günün belli vakitlerine dağılışı da, insan için hem rûhî hem de bededî bakım-

dan bin bir fâide ve hikmet ihtivâ eder. 

Đslâm, yeryüzünün tek hâkiminin Allah olduğunu zihinlere yerleştirmek, 

insanın bunu her zaman hissetmesini sağlamak maksadıyla, günde beş vakit na-

mazı emretmiştir. Namaz, günün belli vakitlerinde tekrarlandığı için nefisler üze-

rinde daha tesirli, arzu ve hevesleri daha çok dizginleyici, her hususta doğruluğa 

ve istikâmete daha çok teşvik edicidir. Bu sayede insan, her hâl u kârda dâima Al-

lah’ı hatırda tutma hasletini kazanır. 

Güne başlarken, işten yorulunca, gün biterken ve istirahate çekilirken 

dâimâ Allah’ı hatırlamak ve onun her vakitte ayrı ayrı tecellî eden nimetlerine 

şükredebilmek için yapılması gereken en güzel ibadet namazdır. 

Bu namazlar, günde beş vakit Yaratıcımız’a karşı teslimiyet ve şükrân 

duygularımızı ifade edebilmek için birkaç dakikalığına her türlü dünyevî kaygıdan 

uzaklaşmamızı sağlar. Böylece, gün içinde zaman zaman bizi şahsî meşguliyetle-

rimizin monotonluğundan kurtarıp birkaç dakikalığına rahatlatır. 

Bir günün beşe bölünüp bu vakitlerin belli aralıklarla ilan edilmesi, aynı 

zamanda insanı dakik, dikkatli ve disiplinli olmaya zorlayan güzel bir zaman ayar-

lamasıdır. Bir müslümanın günlük, haftalık, aylık, senelik ve ömürlük olmak üze-

re beş türlü zaman ayarlaması vardır. Namaz mü’mine günlük, Cuma haftalık, 

oruç aylık, zekât yıllık, hac da ömürlük zaman planlamasını öğretir. Bu sûretle in-

san dikkatli ve disiplinli bir çalışma hayatına girer. Đnsan ömrü çok kıymetlidir. 

Vakit ile nakit kazanılır ancak nakitle vakit kazanılmaz. Şafaktan yatsıya kadar 

belli zamanları kollayan ve bu zamanlardaki işleri görmeye hazırlanan bir kişi 

şüphesiz ki pısırık ve uyuşuk değil, faal ve cevval olacaktır. Asr sûresinde zamana 
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yemin edilerek insanların umûmiyetle bu hususta hüsrana uğradığının ifade edil-

mesi, bu bakımdan son derece mânidardır.286 

Diğer taraftan, günlük beş vakit namaz, insanlar için oldukça az ve yerine 

getirilmesi çok kolay bir vazifedir. Yirmi dört saat içinde insanın dünyevî işlerini 

bırakıp Allah’ın huzûruna çıkacağı zaman bir saat bile değildir. Ancak bu sayede 

kazanacağı faydalar pek çoktur. 

 

b. Cemaatle Namazın Hikmeti ve Faydaları 

Đslâm, namazların cemaatle kılınması husûsuna çok ehemmiyet vermiştir. 

Öyle ki cephede düşmanla savaşırken bile namazın cemaatle nasıl kılınacağı biz-

zan Cenâb-ı Hak tarafından tafsilatlı bir şekilde anlatılır. (Nisâ, 102) 

Cemaatle namaz, insanları bir araya getirip tanışmalarına vesile olur; ünsi-

yet, ülfet, îmân ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesin sağlar. 

Cemaatle namaz, ırk, renk, dil, makam ve mevkî ayrımı yapmaksızın Al-

lah’a kullukta aynı safta bir araya gelme, bütünleşme, yardımlaşma ve ictimâî 

muhasebeyi sağlayarak ümmet şuurunu kuvvetlendirir. Aynı düşünce ve hedefleri 

paylaşan bir cemaat ortamında, fertler arasındaki ayrılıklar önemli ölçüde aşılarak 

gönüllere eşitlik ve kardeşlik duyguları yerleşir ve dinî bir coşku yaşanır. 

Cemaatle namaz, müştereken yapılan iş ve çalışmaların ehemmiyetine ve 

faydalarına dikkat çeker. Bir öndere tâbî olmak, safların düzgün ve dosdoğru tu-

tulması, hareketlerin tam bir disiplin dâhilinde icra edilmesi, hem rûhî hem de ic-

timâî bakımdan ehemmiyet arzeder. Camide buluşan müslümanlar, ortak mesele-

lerini istişare ederek müşterek kararlar alırlar. Đkili temaslarda bulunur, bilgi ek-

siklerini giderir ve gelişmelerden haberdar olurlar. 

Hâsılı cami bir mektep, imam da bir muallimdir, cemaatin bilgi ve görgü 

seviyesi burada yükselir. Cami bir âile, imam da şefkat ve merhamet sahibi bir âi-

le reisidir, insanlar burada edep ve terbiye öğrenir. Cami bir hastane, imam da 

doktordur, maddî mânevî sıkıntılar bu şifâhânede tedâvî edilir. Cami bir kışla, 

imam da kumandandır, disiplin ve nizama bağlılık şuuru burada kazanılır. Cami 

bir mahkeme, imam ise âdil bir hâkim ve hakemdir, insanlara buradan adâlet tevzi 

edilir. Kısacası cami Đslâm tolumunun kalbi ve temel direğidir.287 

 

c. Namaz Duaları Neden Arapça Okunmalıdır? 

                                                 
286 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 78-79. 
287 Uludağ, a.g.e., s. 84-85. 
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Her dilin, başka dillerde bulunmayan, kendine mahsus ifade ve üslup hu-

susiyetleri vardır. Bu sebeple hiçbir tercüme aslının yerini tutamaz. Hele bu bir de 

Kur’ân-ı Kerim gibi edebiyatın ziresinde olan mucizevî bir kitapsa tercümenin 

çok daha cılız ve eksik kalacağı muhakkaktır. Kur’ân ile tercümesi arasındaki far-

kı, Yaratan ile yaratılan arasındaki veya gül ile resmi arasındaki farka benzetebili-

riz. Zira biri her şeyi yaratan Yüce Allah’ın her yönüyle üstün olan kelâmı, diğeri 

de yaratılan kulun âciz ve noksan anlayışıyla ortaya koyduğu beyanıdır. Bu sebep-

le Kur’ân-ı Mübîn’in tercümesine Kur’ân denilemeyeceği ve tercümesinin de 

Kur’ân hükmünde olamayacağı husûsunda Đslâm âlimlerinin ittifakı vardır. Zira 

Kur’ân-ı Kerim’in indirildiği lafızların dışında başka sözlerle ifade edilen mânâ, 

Cenab-ı Hakk’ın kelâmı değil, mütercimin yorumudur. Bu ifade Arapça bile olsa 

Kur’ân değildir. 

Meselâ bir çekirdeği parçalara ayırıp aslını bozduktan sonra toprağa ekti-

ğimizde fide vermeyecektir. Çünkü hususiyetlerini kaybetmiştir. Bunun gibi 

Kur’ân âyetleri, kelimeleri ve harfleri de birer çekirdek gibidir. Başka dillere çev-

rilince husûsiyetlerini kaybedeceği için Kur’ân olmayacaktır. Bu sebeple, hangi 

dilde olursa olsun, Kur’ân tercümesinin namazda okunması câiz değildir. 

Kur’ân’ı başka bir dile tam olarak tercüme etmek mümkün olmadığı gibi, 

onu başka bir alfabe ile doğru olarak yazmak ve okumak da mümkün değildir. 

Çünkü Kur’ân harflerinin kendisine has husûsiyetleri vardır. Bu harflerin bazıları-

nın karşılığı ve okunuş şekli başka dillerin alfabelerinde mevcut değildir. Söyleniş 

bakımından birbirine benzer harfler olsa da, mahreçleri (ağızdan çıkış yerleri) iti-

bariyle farklıdır. Mesela, Arapça’daki “ض: Dâd” harfi başka hiçbir lisanda yoktur. 

Bu sebeple Arapça’ya “Lügat-ı Dâd”  ismi de verilmiştir. Bu harfin bulunduğu bir 

kelimeyi başka bir lisanın ifade etmesi mümkün değildir. 

Tercüme bir tarafa, Arapça ifadeleri başka bir alfabe ile okuyup yazmak 

bile çok zordur. Mesela Türkçede sadece “h” harfi yerine Arapça’da üç çeşit “h” 

harfi vardır. Noktasız “ha: ح” noktalı hırıltılı “ha: خ” ve “he: ه”. Aralarındaki farkı 

küçük bir misalle açıklayalım. Noktasız ha ile yazılan “mahlûk”, noktalı hırıltılı 

ha ile yazılan “mahlûk” ve he ile yazılan “mahlûk”. Her üçünün de Türkçe’de ya-

zılışı ve okunuşu aynıdır. Hâlbuki Arapça’da birincisi tıraş edilmiş, ikincisi yara-

tılmış, üçüncüsü ise helak edilmiş mânâsına gelir. Đşte Kur’ân’ı latince yazıdan 

okuyan birisi bu farkları anlayamayacağı için, meselâ Allah’ın yaratmasından 

bahseden bir âyeti, farkına varmadan “tıraş etmek” veya “helak etmek” mânâsına 

okuyabilecektir. 
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Yine Kur’ân harflerinin içinde üç adet “ze” vardır. Biri ince “ze: ز”, biri 

peltek “ze: ذ”, diğeri de kalın “za: ظ” dır. 

Türkçe’deki “s” yerine Arapça’da üç harf bulunur; “se: س”: , “sa: ص” ve 

“peltek se: ث”. Arapça’ya has bir harf daha vardır ki, o da “ayın: ع” harfidir. 

Şimdi Kur’ân harflerini bilmeyen bir kişi, yukarıdaki harfler Türkçe ile 

yazıldığı zaman nasıl okuyacaktır? Bu harfleri çıkaramadığı gibi, okuduğu kelime 

ve âyetler de birer Kur’ân kelimesi ve âyeti olmaktan çıkacaktır. 

Đslâm, âlemşümûl yani evrensel bir dindir. Herhangi bir bölgenin, ırkın 

veya milletin dini olsaydı, o zaman ortak bir ibadet olan namazda sadece onların 

dili kullanılabilirdi. Fakat dünyanın her bölgesinde oturan ve yüzlerce farklı dili 

konuşan mü’minlere sahip cihanşumul bir dinin îcapları farklıdır. Mesela Çince 

bilmeyen bir Türk, Çin’e gittiğinde, sokaklarda bir takım Çince sesler işitecek ve 

onlardan hiçbir şey anlamayacaktır. Eğer bu sözler ezanın tercümesi ise, hiçbir şe-

yin farkına varamayacak ve mesela Cuma namazını veya ısrarla teşvik edilen ce-

maatle namazı kaçıracaktır. Aynı şekilde Türkiye’den geçen Çinli bir müslüma-

nın, dindaşlarıyla ortak tarafları asgarîde kalacaktır. Şu halde cihanşumul bir dinin 

bazı müşterek esasları ve alâmetleri olmalıdır.288 Müslümanları diğer din ve ideo-

loji mensuplarından ayıran bu tür alâmetlere, işaretlere, sembollere “ şiâr” denir. 

Çoğulu “ şeâir” dir. Đslâmî şiarlar görüldüğünde veya işitildi ğinde o kişinin, o şe-

yin veya o bölgenin müslüman olduğu, Đslâm’a ait bulunduğu anlaşılır. Đslâmî şi-

arlar şöyle sıralanmıştır: Besmele, selâm, dinî günler ve bayramlar, ezan, kıble, 

cemâatle namaz, Cuma namazı, câmî, minare, Kur’ân, Kâbe, Safâ ve Merve tepe-

leri, hac ibadeti, kurban, Rasûlullah � Efendimiz’in sünneti… 

Kur’ân-ı Kerim’de bunların bir kısmı zikredilerek Đslâmî şiarların korun-

ması ve onlara tâzimde bulunulması istenmiştir.289 Đslâmî şiarlar belli bir millete 

mahsus değil de bütün müslümanlara ait olduğu için bunların korunması, dilin ve 

şeklin muhafazasına bağlıdır. Dil ve şekil değiştirildi ği zaman şiar değişmiş, belli 

bir gurubun malı olmuş olur. Ezan, namaz gibi ibadetlerin dili değiştirilecek olur-

sa onun şiar olma husûsiyeti kaybolur, ümmete ait olmaktan çıkar.290 

Bu durumun bir misâlini günümüzde beynelmilel kongre ve toplantılarda 

görmekteyiz. Bu tür yerlerde herkes kendi lisanını değil, müsaade edilen ortak dili 

kullanır. Umumun menfaati için husûsî menfaat fedâ edilir. 

                                                 
288 Prof. Dr. M. Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 324-325. 
289 Bakara, 158; Mâide, 2; Hac, 32, 36. 
290 http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0020.htm 
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Mühim hususlardan biri de şudur ki, Đslam’dan başka hiçbir din, peygam-

berine gönderilen vahyin orijinaline sahip değildir. Diğer dinlerin kitapları hep 

tercüme ve toplamalardan ibarettir. Namaz kılarken Kur’ân’ı aslından okuma şar-

tının getirilmesi, Kur’ân’ın daha çok öğrenilip ezberlenmesini ve hergün defalarca 

tekrar edilmesini sağlamıştır. Bunun, Kur’ân’ı aslî hâliyle muhafaza etme husu-

sunda pek mühim bir tesiri olduğu âşikârdır. 

Burada, herkesin anadiliyle yaptığı dua ile namaz kılarken Kur’ân’ın ter-

cümesini okuma meselesi birbirine karıştırılmasın! Dua, kulun Rabbine dileği şe-

kilde yalvarıp yakarmasıdır ki, zaten herkes kendi dilinde istediği zaman, istediği 

şekilde dua etmektedir. Kur’ân’ın tercüme ve tefsirini de herkes kendi dilinde di-

lediği kadar okumaktadır. Ancak, namazda veya ibadet niyetiyle okunacağı diğer 

zamanlarda Kur’ân-ı Kerim aslî lafızlarıyla okunmalıdır. Şunu da unutmamalıdır 

ki, namazlar Kur’ân’ı anlama yeri değil, birer ibadettir. Kur’ân’ı anlamak için ay-

rıca çalışmak ve başka zamanlar ayırmak gerekir ki buna teşvik eden pek çok 

âyet-i kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. 

Bir de dua, şahsî bir meseledir, namaz ise, kollektif ve umumî bir ibadettir. 

Dolayısıyla namaza iştirak eden diğer mü’minlerin ihtiyaçları da dikkate alınmalı-

dır. Bu hikmete binaen de zaten namazın cemaatle kılınması ısrarla teşvik edil-

mektedir. Ferdî olarak kılmaya müsaade edilse de bu asla tercih edilmez. 

Diğer taraftan Kur’ân okumayı öğrenmek ve onu ezberlemek gayet kolay-

dır. Bu tecrübeyle sabittir. Dünya üzerindeki yüzlerce farklı milletten 2 milyar ka-

dar insan, kendi dilleri olmamasına rağman Kur’ân’ı öğrenmiş, bunların birçoğu 

da onun tamamını ezberlemiştir. Bir tek Arapça kelime ve kâide bilmediği hâlde 

Kur’ân’ı baştan sona su gibi ezbere okuyan nice hâfızlar vardır. Zaten namaz için 

ezberlenmesi gereken Arapça âyet ve dua pek azdır. Bunlar “Allahu Ekber”, 

“Sübhane Rabbiye’l-azîm”, “Sübhane Rabbiye’l-a‘lâ” gibi ifadelerin yanı sıra Fa-

tiha Sûresi ve iki kısa sûredir. Hepsi bir sahifeyi aşmaz. Zaten bu kelimelerin ek-

seriyeti bütün müslümanlar tarafında bilinir, hepsinin diline de geçmiştir. O dere-

ce ki, çocuk veya namaza yeni başlayan biri, onları mânâlarıyla birlikte zahmet-

sizce öğrenebilir.291 

Diğer bir husus da şudur: Kur’ân’ı okuyan insan, onu anlamasa bile yine 

Kur’ân’dan istifade eder ve sevap kazanır. Zira Peygamber � Efendimiz, 

Kur’ân’ın her harfine 10 sevap verileceğini müjdelemiştir: 

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı var-

dır. Her bir iyiliğe de on katı sevap verilir. Ben, «Elif-lâm-mîm» bir harftir demi-

yorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-

Kur’ân, 16/2910) 

                                                 
291 Bkz. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 322-330. 
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Bunu şuna benzetebiliriz; dili tad alma hususiyetini kaybeden bir insan, 

yediği yemek ve gıdalardan faydalanmaya devam eder. Dili tad almasa da yediği 

gıdalar bütün hücrelerine dağılır. Kur’ân okumak da bunun gibidir. Aklı Kur’ân’ın 

mânâsını anlamayan bir insan, ondan rûhen ve mânen istifade eder. Ancak en gü-

zeli tabiî ki anlayarak ve yaşayarak okumaktır. 

 

4. Oruç ve Hikmetleri 

Oruç, tan yerinin ağarmasından Güneş’in batışına kadar yemek, içmek ve 

cinsî arzulardan uzak durmak sûretiyle yapılan bir ibadettir. Her sene kamerî ay-

lardan Ramazan ayı boyunca 29 veya 30 gün bu ibadete devam edilir. 

Oruç, kişiyi beden ve rûh yönüyle temizleyen bir ibadettir. Orucun aslî 

gâyesi dâimî bir ibadet şuûru içinde nefis engeliyle mücâdele etmek ve onu kont-

rol altında tutarak tesîrini asgarîye indirebilmektir. 

Allah rızâsı için oruç tutmak insana öyle bir huzur hâli bahşeder ki, bu 

mânevî zevk başkalarının duyamadığı, yaşayamadığı, hatta anlayamadığı tatlı bir 

histir. Zira insan, Allah için yaptığı fedakârlık nisbetinde kulluk zevkini tadar. Al-

lah için kayda değer bir fedakârlık yapma hissini oruç kadar veren başka bir ibadet 

yoktur. Zira Rabbimize gösterdiğimiz müthiş bir sadakatle, O “ye” deyince yiyor, 

“yeme” deyince çekiliyoruz. Hele bir de müslümanların iftar ânındaki sevinç, hu-

zur ve neşe hâli vardır ki, onu târif etmek mümkün değildir. Bir insan sırf bu se-

vinç ânını yaşamak için bile oruç tutabilir. Lâkin oruçlunun mükâfâtı bununla sı-

nırlı değildir. Onun bir de âhirette Rabbinin huzûruna varıp oruçlarının sevabını 

gördüğü andaki sevinci vardır292 ki onu bu dünyada idrak etmek mümkün değildir. 

Đnsandaki hayır duygularıyla şer duyguları birbiriyle çarpışma ve mücadele 

hâlindedir. Nefis güçlenip rûha hâkim olunca, süflî arzular ve kötü hisler gâlip ge-

lir. Rûh kuvvet kazanıp nefse hâkim olunca da ulvî arzu ve hisler gâlip gelir. 

Maddî gıdalar bedeni ve nefsi besleyip kuvvetlendirdiği gibi namaz, zekât, hac, 

zikir, Kur’ân tilâveti, oruç gibi ibadetler de rûhu ve mâneviyâtı besleyip büyütür. 

Đşte oruç da nefsi zayıflatıp terbiye ederek rûhun kuvvetlenmesine yardım-

cı olur. Böylece, hayat mücâdelesinde zaruri olan “sabır, irâde, nefsânî arzulardan 

uzaklaşma” gibi hâllerin tâlimi ile ahlâkı kemâle erdirir. Nefsin yemek, içmek ve 

şehvetten yana bitmez tükenmez arzularına karşı insanın şeref ve haysiyetini ko-

ruyucu bir kalkan olur. Yine oruç; sahibini, azim, sebât, kanâat, hâle rızâ, metânet 

ve sabır gibi ahlâkî güzelliklere erdirir. Mahrûmiyet ve açlığı tattırmak sûretiyle 

üzerimizdeki nîmetlerin kadrini hatırlatır. Kalplerimizi, Allah’a karşı hamd ve şü-

                                                 
292 Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163. 
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kür, kullarına karşı da merhamet ve yardım hisleriyle doldurur. Bu vasfıyla oruç, 

sosyal hayattaki kin, hased, kıskançlık gibi kitleyi huzursuzluğa boğan menfîlikle-

ri bertaraf etmekte en müessir bir ilâçtır. Dolayısıyla oruç, yalnız bu ümmete de-

ğil, evvelki ümmetlere de farz kılınmıştır. Allah Teâlâ buyurur: 

“Ey îmân edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a 
karşı gelmekten sakınan takvâ sahibi kullar olasınız diye, sayılı günlerde size 
de farz kılındı...”  (Bakara, 183-184) 

Orucun mânen faydalı olabilmesi için, beden ve rûh âhengi içinde tutulma-

sı lâzımdır. Yani maddî beden oruç tutarken kalp, nefis ve diğer âzâlar da oruç 

tutmalı, her türlü haram ve mekruhtan uzak durmalıdır. Oruçtan maksat da zaten 

mânen yükselerek Allah’ın emir ve yasakları karşısında hassâsiyet kazanmaktır. 

Bu sebeple oruçlunun yalan, iftira, gıybet, söz taşıma gibi davranışlardan, küfür ve 

lânet gibi kötü sözlerden, kavgadan, her türlü kötü fiil ve günahtan şiddetle sa-

kınması gerekir. Oruçlu mü’min, kendisine karşı yapılan kabalıklara da sükûnetle 

mukâbele etmeyi bilmelidir. Cenâb-ı Hak, böyle tutulmayan orucu kabul etmez. 

Böyle bir oruç belki insanı borçtan kurtarabilir, ancak onun mânevî kemâl ve fazi-

leti olmaz. Dolayısıyla orucunu hakkıyla tutmaya çalışan bir müslüman kötü 

ahlâktan uzaklaşmış olur. 

Oruç, insanın sıhhatli olmasını sağlar. Oruç tutan kişi şişmansa, fazla kilo-

larını atar, bir yıl aralıksız çalışan sindirim sistemi oruçla kısmen dinlenir. Vü-

cûdun sağlıklı kalmasında ve hastalıkların tedavisinde perhizin ehemmiyeti 

âşikârdır. 

Oruç, zihnî ve kalbî melekelerin daha sıhhatli çalışmasına yardımcı olur. 

Nitekim Lokmân Hakîm, oğluna şöyle nasîhat edermiş: 

“Miden doyunca, fikrin uykuya dalar, hikmet susar, âzâlar ibadetten geri 

kalır.” 

Oruç insana yeme-içme disiplini, iştahına hâkim olma alışkanlığı kazandı-

rır. Oburluğa, pisboğazlığa ve netice itibariyle hastalığa mâni olur. 

Tıp çevreleri, otuz günden az tutulan orucun tesirsiz olacağını, kırk günden 

fazlasının da alışkanlık yaparak, belli dönemlerde yeme içmeye ara vermenin geti-

receği faydaları sağlamayacağını ifade etmektedir. 

Orucun soğuk iklimlerdeki insanların sağlığına zararlı olduğu söylemek, 

yanlış bir iddiâdır. Biyolojik gözlemler, vahşî hayvanların kar yağdığında karınla-

rını doyurmak için hiçbir şey bulamadıklarını göstermiştir. Bunun sonucu olarak 

bu hayvanlar kışı uyuyarak, yani bir bakıma ilkbahara kadar oruç tutarak geçir-

mektedirler. Ağaçların durumu da aynıdır. Kışın yapraklarını döker uykuya dalar-

lar ve hatta ilkbahar gelip buzlar eriyene kadar köklerine su bile alamazlar. Oruçlu 
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geçen bu birkaç aydan sonra ilkbahar geldiğinde, yaprak ve çiçeklerinin bolluğun-

dan da anlaşılacağı üzere eskisinden daha büyük bir verimlilik kazanırlar. Maden-

ler bile oruca muhtaçtır. Motor ve makineler uzun süre çalıştıktan sonra bir süre 

durdurulur. Bu dinlenme, onların eski güçlerini kazanmasını sağlar. Son zaman-

larda Tıp’ta uygulanan yeni bir tedavi yöntemiyle, kronik hastalıklar, hastanın du-

rumuna göre uzun veya kısa süreli oruç ile iyileştirilmektedir.293 

Ruh ve beden sağlığı konusundaki kitaplarıyla ünlü Dr. Victor Pauchet, 
“Senenin belli zamanında müslümanlar gibi oruç tutunuz” tavsiyesinde bulunmuş-

tur. Bu tavsiyenin gerekçesini ise Prof. Dr. Pierra Moulin  şöyle açıklamıştır: 

“ Đslâm dünyasının en faydalı müesseselerinden biri de oruçtur. Oruç, be-

denin hem fizikî hem de ruhî dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri ve 

zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler. Hris-

tiyanlıkta orucun bulunmayışı büyük bir kayıptır.” 

Ancak orucu sıhhat için değil, ibadet maksadıyla tuttuğumuzu hiçbir za-

man unutmayalım. Zaten ibadet maksadıyla tutulmayan orucun faydası da as-

garîye iner. Erzurum Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın vardığı neticeye 

göre, ibadet maksadıyla tutulan oruç ile protesto maksadıyla yapılan açlık grevi 

arasında çok büyük fark vardır. Yapılan iş aynı olmakla birlikte niyet ve duygular 

farklı olduğu için, insan vücudundaki tesirleri de tamamen farklıdır. Hormonların 

çalışması oruçta tamamen müspet iken, açlık grevinde tamamıyla tahrip edici ve 

zarar verici olmaktadır. 

Orucun Ramazan ayında topluca tutulmasının da hikmetleri vardır. Bun-

lardan biri, bütün müslümanların aynı zamanda bu dînî vazîfeyi yerine getirmek 

sûretiyle Đslâm’ın birlik anlayışını ortaya koymasıdır. Bir de hep beraber yapılan 

işler insanlara kolay gelir ve bir bayram havası içinde edâ edilir. Böylece insanlara 

zor gelen bir ibadet, müstesnâ bir canlılık ve muhabbet içerisinde îfâ edilmektedir. 

Bunun yanında Ramazan-ı Şerîf ayının, senenin bütün mevsimlerini do-

laşması da, ayrı bir hikmet ifade eder. Böylece senenin muhtelif mevsimlerinde 

yaşanan sıcak, soğuk, serin ve ılık günler ile uzun, kısa veya orta müddetli bütün 

günlere sırasıyla Ramazan günleri isabet etmekte ve oruç belli zaman aralıklarıyla 

senenin bütün günlerini bereketlendirmektedir. Bu durum, aynı zamanda 

mü’minlerin her türlü şartlar altında Allah’a itaat ettiklerini göstermektedir. 

Şunu da hatırlatalım ki, orucun gâyesi, vücuda işkence etmek ve zahmet 

çektirmek değildir. Bu sebeple Đslâm, her konuda olduğu gibi oruçta da îtidali em-

retmiştir. Rasûlullah �, oruç tutarken sahura kalkmayı ve iftarda acele etmeyi 
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tavsiye etmiştir.294 Demek ki orucun asıl hedefi, Allah’a karşı kulluk vazifesini 

yerine getirmek, nefsi terbiye ederek takvâya ulaşmak, ferdi ve toplumu geliştir-

mek sûretiyle Allah’ın râzı olacağı huzurlu bir ortam meydana getirmektir. 

 

5. Zekât, Sadaka ve Hikmetleri 

Zekât, belli bir miktarın üzerinde mala sahip olan zenginlerin, mallarından 

%2,5 nisbetinde fakirlere, yoksullara, zekât toplayan memurlara, gönülleri Đslâm’a 

ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Al-

lah yolunda cihâd edenlere, yolda kalanlara vermesidir. (Tevbe, 60) 

Hayvanlar ve toprak mahsulleri de zekâta tâbîdir. Her birinin hesapları 

farklı farklı yapılır. Toprak mahsullerinin zekâtına “öşür”  denir. Sadaka ve infâk  

kelimeleri ise, her ne kadar bazen zekât mânâsına kullanılsalar da daha çok nâfile 

olarak muhtaçlara yapılan yardımları ifade ederler. 

Güçlü-zayıf, sıhhatli-hasta, bilgili-câhil, zengin-fakîr gibi fertler arasındaki 

farklılaşma ve kademeleşme, toplum nizâmının tesîsi ve âhengini temin için ge-

reklidir. Ancak zenginlik bir izzet, fakîrlik de bir zillet değil, taksîm-i ilâhîdir; 

mukadderâtın hikmet ve maslahat tezâhürüdür. Hepsi de insan için imtihan vâsıta-

sıdır. Mühim olan kalbin Allah’a bağlılığıdır. Đnsanlar arasındaki taksimat farklı 

olduğu gibi mükellefiyetler de ona göre tanzîm edilerek ictimâî denge en mü-

kemmel bir şekilde tesis edilmiştir. Bu içtimâî dengeyi sağlamada en mühim rolü 

zekât, sadaka ve infâk gibi mâlî ibadetler oynamaktadır. 

Zekât ve infak, varlıklı insanların servetlerine aldanarak azgınlaşmasını ve 

muhtaçların zenginlere karşı kin ve hased gibi menfî temâyüllere kapılmasını en-

gelleyerek ictimâî hayatı korur, fertleri birbirine kardeşlik ve muhabbetle bağlar. 

Zenginlerle fakirler arasındaki mesafeyi asgarîye indirir. Fakirlerin sayısını yok 

denecek kadar azaltarak, bu sebeple meydana gelen birçok tatsız hâdisenin önüne 

geçer. Nitekim Halife Ömer bin Abdülazîz g, zekât memurunu Afrika  ülkeleri-

ne göndermişti. Memur, malları dağıtamadan geri getirdi. Çünkü zekât alacak 

kimse bulamamıştı. Bunun üzerine Halife de bu paralarla pek çok köle alıp âzâd 

etti.295 

Zekât, farklı seviyelerdeki insanlar arasında kurulan ve cemiyeti bütünleş-

tiren bir köprüdür. Bu sebeple Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Zekât, Đslâm’ın köprüsüdür.” (Beyhakî, Şuab, III, 20, 195; Heysemî, III, 62) 

                                                 
294 Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyâm, 48; Tirmizî, Savm, 17/708. 
295 Bkz. Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Beyrut 1980, s. 434. 
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Bu hadis-i şerif, zekâtın aynı zamanda âhirette kurulan bir köprü olduğunu 

da beyan etmektedir. Nitekim Katâde Hazretleri’nin nakline göre: 

“Zekât, cehennem ile cennet arasında bir köprüdür. Kim zekâtını öderse 

köprüyü geçerek cennete nâil olur.” (Abdurrazzâk, Musannef, IV, 108) 

Đnfâkın, toplumdaki farklı insanlar arasında nasıl bir köprü olduğunu gös-

teren şu misâle bakalım: 

Hz. Ömer � yolda giderken bir kapının önünde yaşlı ve âmâ bir yoksulun 

dilendiğini gördü. Arkasından yaklaşıp koluna dokundu ve: 

“–Sen ehl-i kitâbın hangi sınıfındansın?” diye sordu. Yaşlı zât yahudî ol-

duğunu söyledi. Hz. Ömer: 

“–Seni bu hâle düşüren sebep nedir?” dedi. Âmâ yahudî: 

“–Benden cizye alınması, bir de ihtiyaç sahibi ve yaşlı olmam beni bu hâl-

lere düşürdü” dedi. 

Ömer � âmâ yahudînin elinden tuttu ve onu kendi evine götürdü. Evinde 

bulabildiği bazı şeyleri yahûdiye verdi. Sonra Beytülmâl memurunu çağırdı ve 

ona şu talimatı verdi: 

“–Bu ve bunun gibi olanlara dikkat et! Allah’a yemin ederim ki eğer biz 

gençliğinin verimli çağında ondan istifade edip de yaşlanıp çöktüğünde böyle sefil 

bırakırsak, hiç de insaflı davranmış olmayız…” 

Bu hâdiseden sonra Hz. Ömer �, o ve benzerlerinden cizyeyi kaldırdı.296 

Kazanılan fazla mallar, bu şekilde kısım kısım, derece derece cemiyetin 

mağdurlarına intikâl ettirilir. Böylece toplumda muvâzene, adâlet ve ictimâî âhenk 

meydana gelir. Zenginin serveti temizlenir. Mal, sahibine bütünüyle helâl olur. 

Cemiyetin mağdur insanlarını sevindiren zekâtın, aslında verenlere sağla-

dığı kazanç daha büyüktür. Zira “temizlik, sâfiyet, artı ş, bereket” mânâlarını 

ifade eden “zekât”, insanı bazı kalbî hastalık ve kötülüklerden arındırır, malın te-

mizlenip bereketlenmesini sağlar.297 

Zekât ve sadaka, servet sahiplerinin nâil oldukları ilâhî nimetlere karşı ifâ 

etmeleri gereken şükrün bir ifadesidir. Cenâb-ı Hak, şükredildiği takdirde nimetle-

rini artıracağını, nankörlük edildiğinde ise azabının şiddetli olduğunu haber ve-

rir.298 

                                                 
296 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, Dâru’s-Salâh, ts., s. 259-260. 
297 Tevbe, 103; Sebe, 39; Ebû Dâvûd, Zekât, 21/1619. 
298 Đbrâhîm, 7. 
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Hadis-i şerifte, her sene malının zekâtını gönül hoşluğuyla veren ve bunun 

için malının kötüsünden değil, orta hâllisinden ayıran kimselerin, imanın tadını 

alacağı ifade edilmiştir. (Ebû Dâvûd, Zekât, 5/1582) 

Zekât ibadeti insanın sahip olma ve menfaat duygularını terbiye eder. 

Bir zamanların gerçeklerinden olan kölelik  zinciri ni, insanın boynundan 

çıkaran yine Đslâm olmuştur. Hiç şüphesiz ki Đslâm’ın, köleleri hürriyete kavuş-

turmak, onlara ihsân ve ikrâmda bulunmak için ortaya koyduğu hâl çârelerinin en 

müessirlerinden biri, yine zekât ve infâk müessesesidir. 

Zekâtın, millî servetin sürekli dolaştırılması, işleyip verimli hâle gelmesi, 

piyasanın hareketlenmesi, alışverişin canlanması gibi çok anlamlı ekonomik fay-

daları da mevcuttur. 

Yine zekât sâyesinde Allah yolunda gayret eden pek çok insana destek ve-

rilerek hayırlı işlerin yapılmasına öncülük edilir. Đlim talebelerinin okumasına 

yardımcı olunarak ilmin ve fennin gelişmesine zemin hazırlanır. 

Zekâtı almak değil, vermek teşvik edilir. Allah Rasûlü �: 

“Veren el alan elden daha hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin 

kimselerden başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim in-

sanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü 

olursa, Allah onu zengin kılar” buyurmuştur. (Buhârî, Zekât 18; Müslim, Zekât 94-97, 106, 124) 

Bundan dolayı, daha hayırlı duruma yükselmek isteyen müslümanlar, bü-

yük bir şevkle çalışıp kazanarak veren el olmaya gayret ederler. Neticede insanlar 

tembellik ve miskinlikten kurtularak çalışma ve kazanma azmi elde eder. 

Zekât verilmediğinde ise bütün bu faydalar tersine dönerek, fert ve toplum 

aleyhine büyük zararlar meydana gelir. 

Allah’ın, lûtfundan verdiği malı yine Allah’tan kıskanarak cimrilik yapan 

ve neticede ahlâkî zaafa mübtelâ olan insanın, ne dünyada ne de âhirette huzur 

bulması mümkün değildir. Zekât ve sadakalarla tedâvi edilmeyen cimrilik hastalı-

ğı, insanı dünyada sıkıntı içinde bıraktığı gibi, âhirette de yılanların zehrine dûçâr 

eder. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Bir kimseye Allah Teâlâ mal verir, o da zekâtını ödemezse, bu mal kıya-

met günü oldukça zehirli büyük bir yılan hâlinde karşısına çıkarılır. Yanaklarının 

üzerinde (gazap ve zehirinin şiddetini gösteren) iki siyah nokta vardır. O gün bu 

azgın yılan, mal sahibinin boynuna dolanıp (ağzını kapatacak şekilde) iki yana-

ğından şiddetle ısırır ve: 

«–Ben senin (dünyada çok sevdiğin) malınım, ben senin hazînenim!» der.” 



 294 

Rasûlullah �, sözlerine delil olarak şu âyet-i kerimeyi okudu: 

“Allah’ın fazlından kendilerine verdi ği nimetleri infak hususunda 
cimrilik edenler, sakın bunu kendileri için hayır sanmasınlar; bilakis bu, on-
lar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dola-
nacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. All ah bütün yaptıklarınızdan 
haberdardır.” (Âl-i Đmrân, 180) (Buhârî, Zekât, 3; Tirmizî, Tefsir, 3/3012) 

Rasûlullah � Efendimiz, zekâtın toplumda ağır bir yük olarak görülmeye 

başlandığı ve zamanla tamamen ihmal edildiğinde, insanların başına bir kısım 

belâların geleceğini haber vermiştir.299 Bir defasında da şöyle buyurmuştur: 

“Mallarının zekâtını vermekten kaçınan her millet, mutlaka yağmurdan 

mahrum bırakılır ve hayvanları olmasa, onlara yağmur yağdırılmaz.” (Đbn-i Mâce, Fiten, 

22; Hâkim, IV, 583/8623) 

Yani zekât terk edildiğinde, toplumdan bolluk ve bereket kaldırılır. Yağan 

yağmur ve verilen rızıklar da ibadette beli bükülmüş kullar, mâsumlar ve hayvan-

lar hürmetine ihsân edilir. Zamanla toplum düzeni sarsılarak zenginle fakir arasın-

da derin uçurumlar meydana gelir. Bu durum pek çok muhtaç insanı kötülüklere 

sevkeder. Neticede ne zenginin ne de fakîrin huzûru kalır. 

 

6. Hac ve Hikmetleri 

Hac; mal ve sıhhat yönüyle gücü yeten müslümanların, ömürlerinde bir de-

fa belirli günlerde Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret ederek ve bazı rükunları yaparak 

îfâ ettikleri bir ibadettir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 

“Gitmeye gücü yetenlerin Beytullah’ı haccetmesi, Allah’ın insanlar 
üzerindeki bir hakkıdır.”  (Âl-i Đmrân, 97) 

Hac Allah’ı, âhireti ve önceki peygamberlerin hâtıralarını akla getiren 

nişânelerle dolu bir ibadettir. Đslâmî şuur, ibadet heyecânı, birlik ve beraberlik 

duygusu… gibi pek çok yönden büyük bir ehemmiyet arzetmektedir. Her bir rük-

nün çok derin mânâları vardır. Hacda insanlar büyük bir ibadet, dua ve zikir tâlimi 

görürler. Her hareketlerinde Allah’ı hatırlar ve O’nun muhabbetini gönüllerine 

yerleştirirler. 

Hacılar, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sâlihlerin hâlini hatırla-

yarak tefekküre dalar, onların bulunduğu mukaddes zaman ve mekânlardan feyz 

alırlar. Büyük bir mânevî tesir altında kalarak ahlâkî kemâle doğru adım atarlar. 

Tevazû, hiçlik duygusu, sabır, teslîmiyet, yardımlaşma, ihlâs, zaman ve hareket 

                                                 
299 Tirmizi, Fiten, 38/2210, 2211. 
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disiplini, ölüme ve kıyamete hazırlık, hiçbir bitki ve canlıya zarar vermeme, kimse 

hakkında kötü düşünmeme gibi güzel vasıflar elde ederler. Çünkü dış görünüşü 

itibariyle bir takım semboller ihtiva eden hac, hakikatte muhtelif rûhî temrinler 

yaptıran farklı mekânlardaki farklı davranışlardan ibarettir. Dolayısıyla herkes 

onun bir veya birkaç yönünden mutlaka istifade eder. 

Hacılar, Mekke’ye yaklaşırken belirli yerlerde (mîkat mahallerinde) 

elbiselerini çıkarıp iki parça havluya bürünürler. Buna ihrâm  denir. Đhrâm, ihlâs 

ve tâzîmin duygularla hissedilebilir bir şeklidir. Aynı zamanda bu, nefsin her türlü 

lezzetlerini, râhatını ve âdetlerini terk etmek sûretiyle Allah’a boyun eğdiğini 

simgeler. Đnsanın Allah korkusunu ve O’na duyduğu saygıyı içinde hissetmesini 

sağlayarak yine O’nun rızâsı için yorgunluğa katlanma ve toza toprağa bulanma 

mânâsını ihtivâ eder. 

Arafât, kabirlerden kıyâmet sabâhına kalkışı ve fevc fevc mahşer meyda-

nında toplanışı hatırlatır. Bütün kullar, Allah’ın huzûrunda âciz, muhtaç ve 

ümitvâr bir şekilde af beklerler. Gönüller ve gözler, tevbe yaşlarıyla ıslanır, nice 

samîmî ilticâlar Hakk’a yükselir. Hayat defterlerinde tertemiz sayfalar açılır ve 

Cenâb-ı Allah’a ömrün bundan sonraki kısmında itâat üzere yaşanacağına dâir 

sözler verilir. Böylece Arafat, mahşerî bir tablo arzeder. Kıyametteki hâlin bir 

kısmı orada da yaşanır. Baş açık, ayak çıplak, üstte bir havlu, altta da bir havlu, 

hava sıcak... Âdetâ hiç kimsenin birbirine bakmaya tâkati yok... Bu vaziyette 

Kâbe’de Allah’ın huzûruna çıkmak, âhiretteki ilâhî huzûra varmayı hatırlatır. 

Hacda dikişsiz elbise giymek ve birçok dünyevî işlerden men olunmak, 

dünyadan alâkayı kesip, her türlü mal ve mülkiyet iddiasını terk ederek tam bir 

fakr ve ihtiyaç hâli ile Allah’a yönelmenin ve O’nun dergâhına sığınmanın sembo-

lü olarak anlaşılmıştır. Bu vaziyet insana “Dünyaya hiçbir şeye sahip olmadığım 

hâlde geldim, dünyadan giderken de aynı vaziyette olacağım. O hâlde doğumla 

ölüm arasında sahip olacağım maddî şeylere hırs ve tamahla bağlanmam, bu 

uğurda insanlara zulmetmem, haksızlık yapmam ve ahlâk kâidelerine aykırı da-

vanmam benim için son derece zararlıdır” kanaatini verir. 

Hac, insanı kalbî hayata yönlendirir. Çünkü bu nâzik ibadet; av avlamayı, 

avcıya avı göstermeyi, bir sineği bile öldürmeyi, yeşil bir yaprağı dahi koparmayı, 

Allah’ın mahlûkâtını incitmeyi yasaklamak gibi şefkat, merhamet ve muhabbet 

tezâhürleriyle doludur. 

Đhramlıyken kötü ve müstehcen konuşmalar, kavga, gürültü ve çekişmeler 

yasaktır. Yalnız Yaratan’dan dolayı yaratılanlara sevgi ve nezâket vardır. Bilhassa 

gönül kırmamak zaruridir. Böylece insanlar zararsızlık tâlimi görürler. 
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Hacca giden müslümanlar, aynı zaman ve mekân içinde bir araya gelerek 

manevî bir ittifak içinde bulunurlar. Birbirlerinin dertlerini ve meselelerini dinler, 

uzaklardaki kardeşlerine mesajlarını iletirler. 

Mekke şehrinin bir adı da, yerleşim bölgelerinin anası mânâsına Ümmü’l-
Kurâ ’dır. Zira Mekke; vatan, renk, kılık-kıyâfet gibi mefhumların ortadan kalkıp 

Đslâm kardeşliği altında bütün inananların tek bir millet olduğu gerçeğinin te-

cellîgâhıdır. Orada âmir, garip, zengin, fakir, câhil, âlim, pâdişah, tebaa hep bir 

arada, aynı elbiseler içinde, aynı meydanda ve aynı saftadır. O mübârek belde, 

emniyet, huzur, muhabbet, feyz, bereket ve rahmet kucağıdır. 

 

7. Kurban ve Hikmetleri 

“Kurbân” kelimesi Arapça’da gerek maddî gerekse manevî her türlü ya-

kınlığı ve yakın olmayı ihtivâ eder. Istılahta, kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, 

husûsî olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) maksadıyla belli 

vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. 

Belli bir miktarın üzerinde mala sahip olan zenginlerden, senede bir defa, Kurban 

Bayramı günlerinde kurban kesmeleri istenir. Kesilen hayvanın etinden ev halkı 

yiyebildiği gibi eşe dosta ve fakir fukaraya da dağıtılması îcâb eder. (Hac, 28, 36; Ebû 

Dâvud, Edâhî, 9-10/2813) 

Kurban bize, Hz. Đbrahim ve Đsmail’in teslimiyetini ve kulluktaki üstün 

hâllerini hatırlatır. Allah’ın her şeyi insanlara musahhar kıldığını fiilen gösterip 

bunlardan usûlünce istifade ve infak etmeyi öğretir. Zira Allah’ın emrimize verdi-

ği nîmetlerden istifâde etmemek doğru olmadığı gibi, onları israf etmek de son de-

rece yanlıştır. Bunun için Đslâm kurbanı emretmiş, ancak diğer taraftan da isrâfı ve 

hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta kurban edilecek hayvanlar için belli bir yaş 

sınırı koymuştur. Rasûlullah �, koyunu kulağından çekerek kesmeye götüren bir 

kimseye rastlamıştı. Hemen müdâhale ederek: 

“–Hayvanın kulağını bırak, boynunun kenarından tut!” buyurdu. (Đbn-i Mâce, 

Zebâih, 3) 

Birgün Peygamber Efendimiz koyun kesen bir adam görmüştü. Adam, 

kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Bu ka-

tı ve duygusuz davranış karşısında Rasûl-i Ekrem Efendimiz adamı şöyle îkâz etti: 

“–Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını, onu yere yatırma-

dan önce bilesen olmaz mıydı?” (Hâkim, IV, 257, 260/7570) 

Yine Efendimiz �; “Biriniz hayvanı keseceği zaman bunu hızlı ve tam 

yapsın!” tavsiyesinde bulunmuştur. (Đbn-i Mâce, Zebâih, 3) 
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Kurban, insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır. Toplumdaki kardeşlik, 

yardımlaşma, paylaşma ve fukarayı sevindirme duygularını geliştirir. Đnsanları 

muhabbet ve merhametle birbirine bağlar. Allah’ın nîmetlerinden bütün kullarının 

istifade etmesini sağlar. 

Kurban ibadeti, Allah yolunda yapılan bir fedâkârlıktır. Maddeyi, Allah 

rızâsına yani mânâya tamamen fedâ etmenin bir ifadesidir. Binlerce yıl önce, in-

sanları maddenin dar sınırlarından ve belirli kalıplarından kurtarıp fikren ve rûhen 

yepyeni ufuklara yöneltmek için en büyük ve en dehşetengiz fedakârlığı, insanla-

rın bu hususa dikkatini çekmek için Hz. Đbrahim � ve saygıdeğer oğlu Hz. Đs-

mail � yapmıştır. Yapılan bu büyük fedakârlıktan sonra insanlar, zaman zaman 

düçâr oldukları gafletler müstesna, madde-üstünü maddeden çok daha fazla değer-

li bulmuşlar ve bu meselelere yönelmişlerdir. Gözün dar zâviyesinden kurtulup 

daha büyük âlemler arama azmi kazanmışlardır. Bu da birçok yeni keşiflerin, yeni 

buluşların ve modern ilmin nüvesini teşkil etmiştir.300 

Hz. Đbrahim’in, evlâdı Hz. Đsmail’i kurban etme teşebbüsünde hareket nok-

tası Allah aşkı idi. Bu aşka sahip olduğu için evlâdını kurban etmeye lüzum kal-

madı. Beslediği ilâhî muhabbet bir kurtarıcı olarak tecelli etti. Bugün bizim kur-

ban kesmemiz de para, mal, mülk gibi ikinci-üçüncü dereceden birtakım sevgile-

rimizi, lâyıkı veçhile sahip olmadığımız ilâhî muhabbete ulaşabilmek için feda 

etmektir. Bu da herhangi bir sevginin gayret, çalışmak ve fedâkârlık sonucu en üst 

sevgiye yani ilâhî muhabbete pekâlâ yükselebileceğini göstermektedir. Yoksa Al-

lah Teâlâ kestiğimiz veya keseceğimiz kurbanların kanından da, etinden de müs-

tağnidir. Kestiğimiz kurbanların Allah Teâlâ’ya karşı beslediğimiz sevgi ve mu-

habbetin artmasına hizmet etmekten başka hiçbir değeri yoktur.301 

Cenâb-ı Hak insanı yaratacağını söylediğinde melekler: 

“…Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde 
fesat çıkaracak, orada kanlar dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. (Bakara, 

30) 

Buradan da anlıyoruz ki insanda yüksek oranda bir kan dökme güdüsü 

mevcuttur. Đşte Kurban kesmek, insandaki bu güdüyü tatmin ederek, cemiyet içe-

risinde insan unsurundan kaynaklanan pek çok meseleye çözüm getirir. Hiç ol-

mazsa birçok kötülüğü engeller ve yönlendirir.302 

Bu sebeple, kurban kesen cemiyetlerde öldürme ve yaralama gibi vak’alar 

son derece azdır. Đnsanlar arası münasebetlerde, kişilerin genç yaşta ölmesine ve 

sakatlığına sebep olacak sert tavırlar hâkim değildir. Zira kurban kesen insanlar, 
                                                 
300 Prof. Dr. Ali Murat Daryal, Kurban Kesmenin Psikolojik Temelleri, s. 261-262. 
301 Daryal, a.g.e., s. 259. 
302 Daryal, a.e., s. 274. 



 298 

kan dökme güdüsünü tatmin ettikleri için gerilime düşmezler. Cemiyet içinde 

mevcut bu uyum ve esneklik de, insanların daha sıhhatli, huzurlu ve uzun yaşama-

larını sağlar.303 

Kurban kesmek, insanlarda marazî (patalojik) olmayan, fakat çatışmadan 

ileri gelen akıl hastalıklarını da önler. Zira akıl hastalıkları, insanda mevcut geri-

limin muayyen bir seviyeyi aşması sonucu ortaya çıkan psişik bir haldir.304 

Kurban ibadetinin faydası sadece içtimâî ve malî yardıma indirgenemeye-

ceği ve her ibadetin öz ve biçim olarak farklı mânâ ve hikmetleri bulunduğu için 

kurban yerine başka bir ibadetin ikâme edilmesi, meselâ kurbanın parasının dağı-

tılması, fakirlere gıda yardımı yapılması, namaz kılınıp oruç tutulması câiz değil-

dir. Zira her ibadetin yeri ayrıdır. 

 

8. Kur’ân-ı Kerim Tilâveti, Dua ve Zikirlerdeki Hik metler 

Zikir ve dua, insanın rûhen rahatlayıp huzûra kavuşmasını ve emniyet 

duygusu içinde olmasını sağlar. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“… Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur.” (Ra‘d, 

28) 

“Îmân edenlerin, Allah’ın zikri ve Hak’tan gelen  (Kur’ân) ile 

kalplerinin hu şû bulacağı vakit henüz gelmedi mi?” (Hadîd, 16) 

Rasûlullah � Efendimiz de: 

“Rabbini zikredenle zikretmeyen kimsenin farkı, diriyle ölünün farkı 

gibidir”  buyurmuştur. (Buhârî, Deavât, 66) 

Demek ki, insan kalbinin canlanarak huzur bulması, ancak Cenâb-ı 

Hakk’ın zikriyle mümkündür. Yine zikir, nefsin arınmasını, olgunlaşmasını, gü-

nahların silinmesini ve hasenâtın çoğalmasını temin eder. 

Kur’ân’ın Tesiri 

Kur’ân tilâveti de bir zikirdir. Kur’an-ı Kerim, Allah kelâmı olması sebe-

biyle -Arapça bilsin veya bilmesin- okuyucusunun üzerinde târifi imkânsız derin 

ve esrârengiz bir tesir icrâ ederek onu kendisine çeker. Bu, aynı zamanda 

Kur’an’ın sahip olduğu belâğatın ve insanüstü ses ve mûsikî âhenginin tabiî bir 

neticesidir. Zira belâğat ile Psikoloji Đlmi arasında sağlam bir alâkanın olduğu, 

bugün artık iyice yerleşen bir kanaat hâline gelmektedir. Hiç şüphesiz söz sanatı 

                                                 
303 Daryal, a.e., s. 244. 
304 Daryal, a.e., s. 245. 
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ile insan rûhunun sıkı bir alâkası vardır. Ku’an’ın tesirinde bu husûsun da rolü bü-

yüktür. 

Kur’an’ın nağmesi kulağa eriştiğinde kalb bütün sâfiyetiyle ona yönelir, 

ondan büyük bir lezzet ve halâvet duyar. Biraz ilerleyince ise mehâbet ve haşyete 

gark olur. Bazı âyetler kulaklara ulaştığı anda insana sevinç ve haz verir, kalbini 

yumuşatır, onu ferahlatır ve imanını artırır; bazı âyetler de korku ve dehşetle ür-

pertir, kalpleri titretir. Bunu gayr-i müslim pek çok insan da itirafa mecbur kal-

mıştır.305 

Şu âyetler Kur’an’ın gönüllere tesir ettiğini açıkça ortaya koymaktadır: 

“E ğer biz bu Kur’an’ı bir da ğın tepesine indirseydik onun, Allah’a 
tâzimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün.” (Haşr, 21) 

“…Rab’lerini tazim edenlerin derileri onu okuyup di nlerken ürperir. 
Sonra derileri ve kalpleri Allah’ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur…”  

(Zümer, 23) 

Kur’an’ın tesiri sâyesinde müslüman olan Prof. Dr. Jeffrey Lang ise duy-

gularını şöyle anlatmaktadır: 

“Sonradan müslüman olan pek çok kişinin de bildiği gibi, Kur’an’ın bu 

hakîkî gücünü hissetmek için müslüman olmak şart değildir. Çünkü pek çok in-

san, Kur’an’ın bu tür tesirini hissettikten sonra Đslâm’ı seçmiştir. Ayrıca, Đslâm’la 

uğraşan pek çok gayr-ı müslim akademisyen de aynı hususu ifade eder. Arapça 

uzmanı olan ve Kur’an-ı Kerim’in Đngilizce’deki en iyi tercümelerinden birini ya-

pan Arthur J. Arberry , hayatında geçirdiği zor bir dönem boyunca, Kur’an’ın 

kendisini nasıl desteklediğini anlatır. Arapça Kur’an’ı dinlemenin kendi kalp atış-

larını dinlemeye benzediğini ifade eder. Gayr-i müslim bir yazar olan Frederick 
Denny, Kur’an’ı okurken, okuyucunun «esrarengiz, bazen de ürpertici bir hâl» 

hissetmeye başladığından, bazen «son derece korkutucu bir tecrübe» yaşadığından 

bahseder. Okuyucu, Kur’an’ı okuduğu düşüncesinden ziyâde, Kur’an’ın kendisini 

okuduğu hissine kapılır.”306 

Son günlerde inancın, duanın, Kur’ân okumanın ve diğer zikirlerin insan 

üzerindeki tesirleri üzerine ilmî araştırmalar yapılmaktadır. Meselâ Dr. Ahmet el-
Kâdî, “Kur’ân ve Stres” konusunda bir araştırma yapmış ve hazırladığı tebliği 

1984’de Đstanbul’da yapılan Đslam Tıp Kongresi’ne sunmuştur. Bu bilim adamı, 

araştırmalarının neticesinde, Kur’ân kelimelerindeki ses hususiyetlerinin stresi 
azalttığını tespit etmiştir.307 

                                                 
305 Bkz. Mâide, 83; Enfâl, 2; Đsrâ, 107-109; Zümer, 23; Abdülkadir Atâ, Azametü’l-Kur’ân, Beyrut 1984, s. 87. 
306 Prof. Dr. Jeffrey Lang, Melekler de Sorar, trc. S. Levin Đçten, Đstanbul 2004, s. 190; Frederick Denny, Islam, 
New York: Harper&Row Pubirshers, 1987, s. 88. 
307 http://www.thehealthnews.org/tr/news/05/11/10/dua.tedavi.iyilesme.html, (23.04.2007) 
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Dua ve Zikrin Faydaları 

Đnsanın mâneviyâtı üzerinde dua ve zikrin de çok büyük tesiri vardır. Đnsa-

nın kemâle ermesi ve ahlâkî güzellikler kazanması, dâimâ Allah’ı zikretmesi, dü-

şünmesi ve O’nun kendisini her yerde ve her zaman gördüğü şuuru ile yaşamasına 

bağlıdır. Bu hâlini devamlı olarak muhafaza edebilen bir kimse, kötülüklere yak-

laşamadığı gibi, iyilik ve sâlih ameller işlemekten de geri duramaz. Neticede, gök-

lerde ve yerde sevgisi gönüllere yerleşir. Allah Teâlâ o kulunu sevdiği gibi, bütün 

mahlûkâtına da sevdirir. 

Zikrin daha farklı tesirleri üzerinde de bazı tesbitler yapılmaktadır. Muhte-

lif üniversitelerde vazife yapan ve tıbbın farklı alanlarında uzman olan 30 profe-

sörden oluşan bir araştırma grubu, Besmele’yle kesilen hayvan etleri ile Besme-

le’siz kesilenler arasında herhangi bir fark olup olmadığını laboratuar ortamında 

incelemiştir. 

Araştırmanın metot ve tekniği konusunda bilgi veren Şam Üniversitesi Ec-

zacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nebil Şerif , neticede, Besmele ile kesilen hay-

van etlerinin açık kırmızı gül rengini, Besmele’siz kesilen et nûmunelerinin ise, 

siyaha yakın koyu kırmızı bir renk aldığını ifade ediyor. 

Prof. Şerif ayrıca, Besmele ile kesilen etlerde her hangi bir mikroba rast-

lamadıklarını, Besmelesiz etlerin teşhisinde ise, sürekli çoğalan, büyük ölçüde za-

rarlı mikrop ve bakteriler tespit edildiğini söylüyor. Besmelesiz kesilen etlerin do-

kularındaki kanlarda iltihaplı akyuvarlar ve alyuvarlar tespit edilirken, Besmele ile 

kesilen etlerin dokularında, buna benzer herhangi bir sonuca rastlanmadığı tespi-

tinde bulunuyor. 

Aynı üniversitenin Veteriner Fakültesi Et Sağlığı Bölümü Profesörlerinden 

Fuad Nima’nın açıklamalarına göre, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, hay-

vanların uyuşturularak öldürülmesi işlemi sırasında kanın vücutta kalması, bu tür 

etlerin daha çabuk bozulmasına sebep oluyor. Hâlbuki kesim anında çekilen Bes-

mele ve tekbirin hayvana yaptığı tesir ve heyecan ile hayvanın organ ve adalele-

rinde meydana getirdiği hareket, kanın azami miktarda dışarıya atılmasını ve hay-

vanların daha az eziyet çekmesini sağlıyor.308 

Zikrin tesiri ile alâkalı Dr. Masaru Emoto da câlib-i dikkat bir araştırma 

yapmaktadır. Yokohama Üniversitesi Sosyal Bilimler mezunu olan Dr. Emoto, 

donmuş suda oluşan kristallerin, kendilerine belirli düşünceler yoğun olarak yön-

lendirildiğinde değişiklik gösterdiğini keşfetti. Özel bir teknikle bunların fotoğra-

fını çekmeye başladı. 

                                                 
308 Tafsîlât için bkz. http://us.moheet.com; http://www.gidaraporu.com; 
http://www.tercuman.com.tr/v1/yazaryazi.asp?id=47&yazitar=18.01.2005&yaziid=10286 (18.01.2005). 
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Dr. Emoto, Türkiye’de vermiş olduğu seminerde, düşünce ve duyguların 

fizik realiteye nasıl tesir ettiğini anlattı. Dinleyicilere güzel sözler, güzellikler ve 

güzel duyguların su kristalleri üzerindeki tesirini fotoğraflarla gösterdi. Bu arada, 

devamlı zikir ve ibadet ortamında bulunan zemzem suyunun kristalleri ile Besme-

le yazısının gösterildiği suyun kristal parçacıklarını da gösterdi. Đzleyiciler, ikisi-

nin de şahane bir görüntüye sahip olduğunu ifade ettiler. Dr. Emoto şöyle diyor: 

“Kelimeler bazı titreşimlere sahip ve bunlarda bir enerji yükü var. Elma 

derken farklı bir enerji veriliyor ve bu enerji iyi ya da kötü titreşimler üretiyor. 

Suya etki eden de işte bu enerjidir.” 

Japon millî dini Şintoizm’e mensup olan Dr. Emoto, Kur’ân-ı Kerim’de ve 

Peygamber Efendimiz’in hadislerinde öğretilen Esma-yı Hüsnâ’yı (Allah’ın 99 

ismini) suya gösterdiğinde hayret verici bir netice ile karşılaşmıştır. O şöyle diyor: 

“Allah’ın 99 ismini gösterdiğimiz kristaller çok güzel oldu. Tam benim 

düşündüğüm gibi şekiller oluştu.” 

Dr. Emoto, şu anda, Esma-yı Hüsnâ’nın su üzerindeki tesirini gösteren bir 

kitap çıkarmaya hazırlanıyor.309 

Demek ki Allah’ın isimlerini zikretmek bir tarafa onlara bakmak bile müs-

bet tesirlere sebep olmaktadır. Đslâm’da Kur’ân’ın yüzüne bakmanın bile sevap te-

lakkî edilmesi, bir yönüyle bu husûsu takviye etmektedir. 

� 

Đbadetlerin hikmet ve faydaları, bahsettiklerimizle sınırlı değildir. Đbadet-

lerde bizim anlayamadığımız daha nice sırlar vardır. Onların bir kısmı zamanla or-

taya çıkabileceği gibi büyük bir kısmı da âhirette anlaşılacaktır. 

Buraya kadar zikrettiklerimizden başka ibadetler de vardır ve hepsinin pek 

çok hikmet ve faydaları mevcuttur. 

Şüphesiz, müslümanlar ibadet ederken bu tür dünyevî ve basit faydaları 

düşünmezler. Onlar ibadetlerini Allah’ın yüce rızâsı için yaparlar. Ancak bahsetti-

ğimiz türden faydalar da Allah’ın kullarına bir ikram ve ihsanıdır. Bunları bilmek 

ve düşünmek insana ayrı bir şevk ve heyecan kazandırır.310 

 

                                                 
309 Đpek Durkal, “Allah’ın 99 Adı Đle Oluşan Kristalleri Gösterecek”, Sabah Gazatesi Günaydın Eki, 28.03.2009. 
Röportaj için bkz. 
http://arsiv.sabah.com.tr/2009/03/28/gny/haber,E64927875AE84F09B4896D9955C9BE15.html 
310 Đbadetlerin faziletleri husûsunda tafsîlât için bkz. Osman Nûri Topbaş, Đslâm Îmân Đbadet, s. 192-418 
(http://www.worldpublishings.com/Deppo/Dokumanlar/fransizca_ISLAM_IMAN_IBADET.pdf); Çelik-Öztürk-

Kaya, Üsve-i Hasene, I, 110-221 (www.usveihasene.com); Dr. Murat Kaya, Efendimiz’den � Hayat Ölçüleri, s. 
62-307. 



 302 

9. Hayatı Đbadet Hâline Getirmek 

Buraya kadar kısaca temas ettiğimiz ibadetlere baktığımızda, Đslâm’ın ha-

yatın tümüyle iç içe olduğunu görürüz. Đslâm, bir güne veya belli zamanlara sığdı-

rılabilen bir din değildir. Hayatı doğumdan ölüme, hatta ölüm sonrasına kadar bü-

tün yönleriyle ihâta eder. 

Đslâm’da din-dünya ayrımı da yoktur. Đkisi muhteşem bir denge ile iç içe 

girmiştir. Bedenin işleriyle rûhun işlerini tamamen birbirinden ayırma âdeti Đslâm 

için mevzubahis değildir. Đnsanın bütün işlerinde devamlı temsil edilmesi gereken 

ibadet, hayatın gerçek mânâsını teşkil eder. Hayat, maddî ve mânevî diye iki kıs-

ma ayırdığında bu hedefe ulaşmak imkânsızdır. Dolayısıyla, bu iki hayatın, faali-

yet ve şuurumuzda, düzenli bir bütün teşkil etmek üzere birleşmesi gerekir. 

Bu ifadelerden, müslümanların bütün vakitlerini namaz, oruç, hac gibi iba-

detlerle geçirdiği zannedilmesin. Kişinin niyeti ve hâdiseye bakışı o kadar mü-

himdir ki, bu sâyede en dünyevî bir iş bile ibadet hâline geliverir. Rasûlullah � 

şöyle buyurur: 

“Ameller niyetlere göre değer kazanır. Kişi neye niyet ettiyse onun karşılı-

ğını alır...”  (Müslim, Đmâret, 155; Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1; Îmân, 41) 

Meselâ, kişi namaz kılmak için hazırlanmaya başlar, abdest alıp yola çıkar, 

camide namazını kılar, tesbihatını çeker ve evine gelir. Namaz kılarken on dakika, 

hazırlanırken ve gidip gelirken ise yarım saat harcamıştır. Ancak Peygamber 

Efendimiz, onun namaz için meşgul olduğu bütün vakitlerde, hatta bir sonraki 

namazı nasıl kılacağını şimdiden planlamışsa o vakte kadar geçen sürede namaz 

kılmış gibi kabul edileceğini müjdelemiştir. (Buhârî, Salât, 87; Büyû‘, 49; Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, 

Tahâret, 41; Hâkim, I, 331) 

Yine, mesleğini icrâ eden bir mü’min, helâlinden kazanarak âilesinin 

maîşetini temin etmeyi ve onları Đslâmî terbiye ile yetiştirmeyi düşünürse, çalış-

malarından aynı zamanda ibadet sevabı da alır. Yemek yiyen kimse, sağlığını mu-

hafaza ederek ibadet hayatına devam etmeyi hedeflerse, o da niyetine göre sevap 

kazanır. 

Diğer taraftan, hayır yapma hususunda kalpten geçen samîmî duygular, 

başlıbaşına bir ibadettir. Đnsan âciz olduğundan, kâmil mânâda her hayrı işlemesi 

mümkün değildir. Bu durumda “samîmî niyetler” devreye girer ve insanoğluna 

büyük sevaplar kazandırır. Nitekim Rasûlullah �: 

“Mü’minin niyeti, amelinden daha hayırlıdır…” buyurmuştur. (Heysemî, I, 61; 

Süyûtî, Câmi, II, 194) 
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Bunun yanında Đslâm, hayır yapma ve sevap kazanma yollarını son derece 

kolaylaştırmıştır. Rasûlullah � Efendimiz’in şu beyanlarına bakalım: 

“Kardeşine göstereceğin tebessüm, bir sadakadır. Đyiliği emredip kötülük-

ten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadaka-

dır; gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır; yoldan taş, diken, kemik (gibi 

şeyleri) kaldırıp kenara atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su bo-

şaltman sadakadır.” (Tirmizî, Birr, 36/1956) 

“Bir müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey 

kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey kendisi için sadakadır, yabânî hayvan-

ların yediği şeyler sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin ondan alıp 

eksilttiği şey de kendisi için sadakadır.” (Müslim, Müsâkât, 7) 

Bazı fakir sahâbîler: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Zenginler bütün sevapları alıp götürüyorlar. Zira 

bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor ve ayrıca mallarının fazlasından da sadaka 

veriyorlar” dediler. Rasûlullah �: 

“–Allah size sadaka verme imkânı bahşetmedi mi (sanıyorsunuz)? Her 

tesbih sadaka, her tekbir sadaka, her tahmid sadaka, her tehlil sadakadır. Đyiliği 

emretmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta birinizin hanımıyla 

cinsî münasebette bulunması bile sadakadır” buyurdu. Efendimiz’in son sözüne 

çok şaşıran insanlar: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, cinsî arzusunu tatmin eden kişiye de bundan dolayı 

sevap verilir mi?” dediler. Allah Rasûlü �: 

“–Bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi günah olmayacak mıydı? 

Helâl ve meşrû yoldan giderdiği için elbette kendisine sevap verilir” buyurdu. 
(Müslim, Zekât, 53; Mesâcid, 142) 

Yani insanın niyeti Allah rızâsını kazanmak olduktan sonra yaptığı en kü-

çük şey bile sadaka ve iyilik olmaktadır. Hatta mü’min kardeşine tebessüm etmesi 

bile… Daha da ötesi, niyet ettiği güzel davranışı muhtelif sebeplerle yapamazsa 

Allah Teâlâ yine de ona iyilik yapmış gibi sevap vermektedir. Bu durumda müs-

lümanın hemen her hareketi ibadet olmakta, her ânı ibadetle geçmektedir. Đslâm’ı 

güzelce yaşayan bir mü’min, dâimâ Yüce Rabbimizle beraber olma nimetine 

ulaşmaktadır. 

Rasûlullah � beyan etmeden evvel, insanlar, hayvanlara iyilik yapılabile-

ceğini dahî bilmiyorlardı. Allah Rasûlü �, insanlığa bütün güzellikleri öğrettiği 
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gibi, diğer canlılara, bitkilere ve hatta cemâdâta iyilik yapmayı da öğretmiştir. 

Birgün Rasûlullah �: 

“Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine in-

di; su alıp dışarı çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek, dili bir karış dışarıda soluyor 

ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine; «Bu köpek 

de benim gibi pek susamış!» deyip hemen kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldur-

du, ağzına alarak yukarı çıkıp köpeği suladı. Onun bu hareketinden Allah Teâlâ 

râzı oldu ve günahlarını affetti” buyurmuştu. Ashâb-ı kirâm hayretle: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı?” 

diye sordular. Rasûlullah �: 

“–Her canlı sebebiyle sevap vardır!” buyurdu. (Buhârî, Müsâkât, 9; Mezâlim, 23; Müs-

lim, Selâm, 153) 

Yeryüzünün her tarafı ibadet mekânıdır. Đbadet etmek için, günlük meşga-

leleri bir kenara bırakarak bir yere kapanmak gerekmez. Đnsan her an ve her yerde 

ibadet hâlinde olabilir. 

Cenâb-ı Hak, kullarına karşı çok lütufkârdır. Bu sebeple onların işlerini 

dâimâ kolaylaştırır ve hatalarını da devamlı affeder. Kulları kendisine samimiyetle 

yöneldiğinde onların az amellerini çok kabul eder ve karşılığını fazlasıyla verir. 

Nasıl ki toprağa ekilen bir meyve çekirdeğinden kocaman bir ağaç büyütüyor ve 

ondan kullarına milyarlarca meyve ikram ediyorsa, kullarının bu dünyada 

samîmiyetle yaptıkları ihlâslı amellerine de âhirette böylesine büyük mükâfâtlar 

lutfedecektir.

 



 305 

DÖRDÜNCÜ KISIM  

AHLÂK 

Güzel ahlâk imânı tamamlayan, ihsânı kemâle erdiren, hayatı güzelleşti-

ren, sahibini Allah’ın rızâsına yaklaştıran ve insanları ona meftûn eden bir iksirdir. 

Yüce Allah’ın sıfatlarının insan üzerindeki gölgesi ve bu sıfatlardan kula yansıyan 

ilâhî akislerdir. Bu sebeple güzel ahlâkla bezenmek, Allah’a yakınlığın alâmetidir. 

Kötü ahlâk da Allah’tan uzaklaşmanın ve helâke doğru sürüklenmenin işaretidir. 

Güzel ahlâk, şahıslar için bu derece önemli olduğu gibi toplum için de za-

ruridir. Ahlâkın tefessüh ettiği (çürüyüp bozulduğu) bir toplum, dağılmaya ve yok 

olmaya mahkûmdur. Târihin şehadetiyle sabittir ki, düşmana mağlup olmuş nice 

milletler daha sonra güçlenerek istiklallerini elde edebilmiş, düşmanlarına galip 

gelebilmişlerdir. Fakat ahlâksızlığa, sefahete, zulme ve adâletsizliğe mağlup olan 

bir milletin kendini toparlayıp güçlenmesi mümkün olmamıştır, olamaz da. Sefa-

het nice milletleri tarih sahnesinden silmiştir. Bunun misalleri çoktur. Roma, En-
dülüs ve Pers Đmparatorlu ğu bunlardan sadece birkaçıdır. Mesela; Romalılarda 

faziletli davranışlar inkişaf etmiş; gerek idareciler gerekse ahalî arasında muhab-

bet tesis edilmişti. Onlar sefâhetten ve ahlaksızlıktan son derece sakınır ve faziletli 

yaşamayı bir şeref sayarlardı. Hanımları ve gençleri son derece iffetli idi. Ancak 

Đskender, Yunanistan’ı fethedince, onlardaki ahlaksızlık ve sefahet Roma’yı istila 

etmeye başladı. O güzel ahlâk ve faziletin yerini ahlaksızlık aldı. Âile hayatı te-

fessüh etti. O ihtişamlı Roma Đmparatorluğu yıkıldı ve tarih sahnesinden silinip 

gitti. Ne kanunları ne de zenginlikleri onları yıkılmaktan kurtaramadı. 

Ahlâk, toplumda huzurlu ve emniyetli bir ortam vücûda getirir. Bu da 

maddî ve mânevî terakkînin ilk adımıdır. 

Bu yüzden Đslâm, ahlâka çok ehemmiyet verir. Mekke-i Mükerreme’de 

inen sûrelerin ihtivâ ettiği iki ana mevzudan birinin îmân, diğerinin de ahlâk oldu-

ğunu dikkate alırsak, Kur’ân-ı Kerîm’in ahlâka verdiği değeri daha iyi anlarız. 

Îmân, Allah Teâlâ ile irtibatın; ahlâk ise ictimâî çevre ile münasebetlerin esâsını 

teşkil eder. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Ben ancak iyi ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”  (Ahmed, II, 381; 

Muvatta’, Hüsnü’l-Hulk, 8; Hâkim, II, 670) 

“Cibrîl bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: «Bu dîn (yâni 

Đslâm), Zâtım için seçip râzı olduğum bir dîndir. Ona ancak cömertlik ve güzel 

ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yücelti-

niz!»”  (Heysemî, VIII, 20; Ali el-Müttakî, Kenz, VI, 392) 
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“Allah Teâlâ, rızıklarınızı aranızda taksîm ettiği gibi ahlâkınızı da aranız-

da taksim etmiştir. Allah � dünyayı sevdiğine de verir sevmediğine de. Dîni ise 

ancak sevdiklerine verir. Allah kime dîni lutfetmişse onu seviyor demektir.” (Ahmed, 

I, 387) 

Bu hadîs-i şerîfte ahlâkın din ile özdeşleştirildi ğini görmekteyiz. 

Peygamber Efendimiz’in bütün hâlleri, güzel ahlâkın zirve misalleri duru-

mundadır. Nitekim Allah Teâlâ: 

“Muhakkak ki sen, büyük bir ahlâk üzeresin!”  buyurmuştur. (Kalem, 4) 

Müslümanlar oturmayı, kalkmayı, yürümeyi, yemeyi, içmeyi, insanlara hi-

tap etmeyi, uyumayı, uyanmayı, yani günlük hayatta neyi nasıl yapacaklarını hep 

Efendimiz’in bütün tafsîlâtıyla tesbit edilmiş olan örnek hayatından öğrenirler. O, 

insanlığa en güzel ahlâkı öğretmiştir. Sadece getirdiği ahlâk bile onun gelmiş 

geçmiş en büyük insan olduğunu göstermeye kâfîdir. 

Rasûlullah �, ümmetini güzel ahlâka teşvik ederek şöyle buyurur: 

“Mü’minlerin imanca en olgunları, ahlâkı en güzel olanlarıdır.”  (Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 15/4682; Đbn-i Hibbân, Sahîh, IX, 483) 

 “Kıyâmet gününde mü’min kulun terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır bir 

şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimse-

den nefret eder.” (Tirmizî, Birr, 62/2002) 

“Mîzâna ilk konulacak olan şey, güzel ahlâktır.” (Taberânî, Kebîr, XIV, 253-4/647; 

XXV, 73/178) 

“ Đnsanları mallarınızla memnun ve tatmin etmeniz mümkün değildir. Siz 

onları güler yüzünüz ve güzel ahlâkınızla memnûn etmeye çalışınız.” (Hâkim, I, 

212/427) 

Peygamber Efendimiz �, Cenâb-ı Hakk’a: 

 َEّSُ ٰ��Bَ�ْ�َ)َْ$ M0ِ اَ�ّْ.َ  ْ��ِ)َْU>َ M0ُِ�.ُ 

“Allah’ım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleştir!” diye 

niyazda bulunurdu. (Ahmed, I, 403; VI, 68, 155) 

Bu girişten sonra, şimdi de Đslâm’ın öğrettiği güzel ahlâktan birkaç nü-

mûne arzedelim: 

 

1. Merhamet 
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Đslâm, insanlara merhamet etmeyi, acımayı, menfaatlerini sağlayıp zararlı 

şeylerden korumayı, acılarını dindirip gönüllerine sevinç ve huzur vermeyi ve on-

ları sevmeyi öğretir. Bilhassa yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, emrimiz 

altındaki insanlara, hayvanlara merhamet ve şefkatle davranmayı ısrarla emreder. 

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de sık sık affedici ve merhametli olduğunu, 

hatta “Merhamet edenlerin en merhametlisi”1 olduğunu ve merhametinin her 

şeyi ihâta ettiğini2 haber verir. Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın merhametini ifade eden 

Rahmân ve Rahîm isimleriyle başlar. Ve müslümanlar bu sıfatların geçtiği Fâti-

ha sûresini günde en az 40 defa namazlarında okurlar. Yine müslümanların, her 

işe başlarken söyledikleri ve gün boyu dillerinden hiç düşürmedikleri Besmele de 

dâimâ Allah’ın merhamet ve şefkat sıfatlarını hatırlatır. Kâinatta ne var ne yoksa 

hep ilâhî rahmetin tecellîsinden başka bir şey değildir. Mahlûkâttaki bütün mer-

hamet tezâhürleri de Cenâb-ı Hakk’ın bu nihayetsiz rahmetinin bir tecellîsidir. Al-

lah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“Cenâb-ı Hak rahmetini yüz parçaya ayırdı; bunun doksan dokuzunu ken-

di katında tuttu, bir cüz’ünü de yeryüzüne indirdi. Đşte bu bir cüz rahmet sebebiyle 

yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta anne atın, süt emzirirken yavrusuna 

zarar vermemek için ayağını yukarı kaldırması bile, bu yüzde birlik rahmetin ese-

ridir. ” (Buhârî, Edeb, 19, Müslim, Tevbe, 17) 

Peygamber Efendimiz’in en mühim vasfı da merhamettir. Allah Teâlâ onu 

“Âlemlere Rahmet”  olarak göndermiştir.3 Bu yüzden Allah Teâlâ, kendi isimle-

rinden Raûf (çok şefkatli) ve Rahîm (çok merhametli) sıfatlarını Rasûl-i Ekrem 

Efendimiz’e de lutfetmiştir. Hâlbuki önceki peygamberlerden hiçbirine bu sıfatları 

bahşetmemiştir. (Tevbe, 128; Kurtubî, VII, 192) 

Hz. Peygamber � zaman zama hitâbelerinde: 

“Ey insanlar! Ben ancak (âlemlere) hediye edilmiş rahmet peygamberi-

yim!”  buyururdu. (Dârimî, Mukaddime, 3) 

Ümmetini de merhametli olmaya teşvik ederek şöyle buyururdu: 

“Merhamet edenlere Rahmân olan Allah Teâlâ merhamet buyurur. Yeryü-

zündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, semâdakiler de size merhamet et-

sin!”  (Tirmizî, Birr, 16/1924) 

“ Đnsanlara merhamet etmeyene Allah � de merhamet etmez.” (Müslim, Fedâil, 

66; Buhârî, Edeb, 18) 

                                                 
1 A‘râf, 151. 
2 A‘râf, 156. 
3 Enbiyâ, 107. 
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Enes bin Mâlik � şöyle anlatır: 

Rasûlullah � çok merhametli bir insandı. Yanına gelip ihtiyaç arzeden 

herkese mutlaka müsbet cevap verir, vaadde bulunur, istenilen şey yanında varsa 

hemen verirdi. Birgün namaz için kâmet getirilmişti, o esnâda bir bedevî gelerek 

elbisesinden tuttu ve: 

“–Az bir ihtiyâcım kaldı, onu unutmaktan korktuğum için hemen hallet-

mek istiyorum” dedi. Allah Rasûlü � ihtiyacını karşılayıncaya kadar onunla bir-

likte ayakta bekledi. Sonra da dönüp namazı kıldırdı. (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 278) 

Rasûlullah �:  

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin şerefini tanımayan 

bizden değildir.”  buyururdu. (Tirmizî, Birr, 15/1920; Heysemî, VIII, 15) 

Enes � şöyle der: 

“Âilesine ve çocuklarına, Rasûlullah � Efendimiz’den daha merhametli 

olan başka bir kimse görmedim.” (Müslim, Fedâil, 63) 

Rasûlullah �, üç yetim yavrunun ihtiyaçlarını karşılayan kişinin, geceleri-

ni ibadet, gündüzlerini oruçla geçiren ve her şeyini fedâ ederek gece gündüz Allah 

yolunda koşan kişi gibi sevap kazanacağını beyan etmiştir. (Đbn-i Mâce, Edeb, 6) 

Tâbiîn neslinin ileri gelen âlimlerinden Abdullah bin Mübârek  Hazretleri 

(v. 181/797), varlıklı bir hadis âlimi idi. Dostlarıyla birlikte hac yolculuğuna çıkmıştı. 

Yol üzerinde bir kulübede yaşayan iki kız çocuğu gördü. Kimsesi olmayan bu ço-

cuklar, açlıktan dolayı kulübe yakınlarındaki ölü bir kuş etini alıp yemek istediler. 

Bu duruma şahit olan Đbnü’l-Mübârek Hazretleri, yolculuğa devam etmekten vaz-

geçti. Yanında bulunan bin dinar paranın yirmi dinarını Merv’e geri dönmek için 

ayırdıktan sonra, paranın geri kalan kısmını kız çocuklarına verdi. Dostlarının: 

“–Neden böyle yaptın?” diye sormaları üzerine şöyle dedi: 

“–Bu yaptığımız, bu seneki haccımızdan daha sevaptır.”4 

Umûmî Merhamet 

Hangi dinden olursa olsun, bütün insanlara iyilik ve merhametle muamele 

etmek, insanî bir vazifedir. Bu sebeple, Đslam’ın hâkim olduğu topraklarda farklı 

din mensuplarına hoşgörü ile bakılmış, onlara aslâ zulmedilmemiştir. Nitekim 

Đslâm’a karşı cephe alan ve Peygamber Efendimiz’e olmadık işkenceler yapan 

                                                 
4 M. Said Hatiboğlu, “Đlk Sufîlerin Hadis/Sünnet Anlayışı Üzerine” Đslâmiyat, cilt 2, sayı 3, Temmuz-Eylül 1999, 
s. 13. 
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Kureyşliler, bir sene kıtlığa mâruz kalmışlardı. Öyle ki o yıl neredeyse helâk olu-

yorlardı. Açlıktan hayvan leşlerini yediler, kemikleri kemirdiler. Liderleri Ebû 
Süfyan, Hz. Peygamber’in yanına gelerek: 

“–Yâ Muhammed, senin getirdiğin esaslar arasında sıla-i rahim (akrabayla 

ilgilenmek) de var. Hâlbuki senin kavmin helak olmuş vaziyettedir. Artık Yüce 

Allah’a dua et!” dedi. 

Rasûlullah � dua edince Cenâb-ı Hak onlara yağmur ihsan etti. Yedi gün 

yedi gece bol miktarda yağmura nâil oldular. Bu kez insanlar yağmurun çoklu-

ğundan şikâyet ettiler. Bunun üzerine Rasûlullah �: 

“Allah’ım etrafımıza yağdır; üzerimize değil!”  diye dua buyurdu. Gökyü-

zündeki bulutlar derhal açılıverdi ve civâr bölgelere yağmaya başladı. (Buhârî, Đstiskâ, 

13) 

Bedir’de müslümanlar ile müşrikler karşı karşıya gelmiş, savaş için son 

hazırlıkları yapıyorlardı. Bir grup müşrik, müslümanların havuzundan su içmek 

için geldiler. Müslümanlar onlara mânî olmak istedikleri zaman Allah Rasûlü �: 

“–Bırakınız içsinler!” buyurdu. Onlar da gelip içtiler ve saflarına geri 

döndüler. (Đbn-i Hişâm, II, 261) 

Đslâm’ın getirdiği merhamet, insanlarla sınırlı değildir. Onun merhametin-

den diğer varlıklar da nasiplerini almışlardır. Birgün Rasûlullah �: 

“–Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a yemîn ederim ki, birbirinize mer-

hamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz” buyurmuştu. Ashâb-ı kirâm: 

“–Yâ Rasûlallah! Hepimiz merhametliyiz” dediler. Allah Rasûlü � ise şu 

îzâhı yaptı: 

“–Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbiri-

nize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlûkâta şâmil olan merhamettir, 

evet bütün mahlûkâta şâmil merhamet!..” (Hâkim, IV, 185/7310) 

Rasûlullah � birgün yolda giderken bazı insana rastlamıştı. Bunlar, binek 

hayvanlarının üzerinde oldukları hâlde durmuş muhabbet ediyorlardı. Onlara şöy-

le buyurdu: 

“–Hayvanlarınıza, onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız za-

man da bırakıp güzelce istirahat ettirin! Onları yollardaki ve sokaklardaki ko-

nuşmalarınız için kürsü edinmeyin (sırtlarında durarak muhabbet etmeyin)! Nice 

binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Tebâreke ve 

Teâlâ’yı ondan daha çok zikretmektedir.” (Ahmed, III, 439) 
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Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri, bir defasında Mekke’den gelirken Heme-

dan’a uğramıştı. Oradan çörek otu satın aldı. Memleketi Bistam’a vardığında, al-

dığı çörek otunun içinde birkaç karınca gördü. 

“–Bu karıncaları yerlerinden ayırmışım” diyerek kalktı ve onları tekrar 

Hemedan’a götürüp aldığı yere bıraktı. (Feridüddin Attâr, Tezkiretü’l-Evliyâ, I, 176) 

Mevlânâ Hazretleri birgün talebesine bol miktarda yiyecek almasını ricâ 

etmişti. Talebesi yiyecekleri alıp Hz. Mevlânâ’ya getirdi. Üstad tek bir kelime 

dahî söylemeden onları aldı, bir peşkirle üzerlerini örttü ve yürüdü. Bu farklı du-

rumu merak eden talebesi onu uzaktan takip ediyordu. Hz. Mevlânâ bir harâbeye 

girdi. Orada yeni yavrulamış bir köpek vardı. Üstad, bütün erzakı bu dişi köpeğin 

önüne bıraktı. Talebesi bu engin şefkat ve merhamet karşısında donakaldı. Tale-

besini farkeden Mevlânâ Hazretleri ona şöyle dedi: 

“–Bu zavallı hayvan yedi gündür hiçbir şey yemedi. Yavruları sebebiyle 

buradan uzaklaşamıyordu. Allah, onun iniltilerini benim kulağıma duyurdu ve 

çektiği acıları dindirmemi bana emretti.” (Eva de Vitray-Meyerovitch, Đslâm’ın Güleryüzü, s. 91-92) 

Đslâmî merhamet ve diğergâmlığın müesseseleşmiş hâli olan vakıflar  da 

târih boyunca insanlığa ve diğer mahlûkâta sayısız hizmetlerde bulunmuştur. 

Müslümanlar; fakirler, muhtaçlar, hastalar, yaşlılar, yolcular, ilim talebeleri ve 

hayvanlar için on binlerce vakıf tesis etmişlerdir. Buralarda yaşanan şefkat ve 

merhamet tezahürleri toplansa ciltlerce eser ortaya çıkar.5 

 

2. Affedebilmek 

Đslâm, insanı, şahsına karşı yapılan hatâları affetmeye teşvik eder. Zira ha-

tasız kul olmaz. Đnsanlar ister istemez hatâ yaparlar ve bunu fark ettiklerinde he-

men vazgeçerler. Sonra da hatâlarının örtülmesini ve affedilmelerini isterler. O 

halde insan, kendisine karşı yapılan hataları da affetmesini bilmelidir. 

Enes � şöyle anlatır: Rasûlullah � aramızda oturuyordu, azı dişleri gü-

rününceye kadar tebessüm ettiğini gördük. Hz. Ömer �: 

“–Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasûlü! Sizi böyle tebessüm 

ettiren nedir?” diye sordu. Efendimiz � şunları anlattı: 

“−Ümmetimden iki kişi Yüce Rabbimiz’in huzûrunda diz çöktüler. Đçlerin-

den biri: 

«–Ey Rabbim, benim hakkımı kardeşimden al!» dedi. Allah Teâlâ: 

                                                 
5 Bkz. Osman Nûri Topbaş, Vakıf - Đnfak - Hizmet, Đstanbul 2002. 
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«–Hakkını kardeşinden nasıl alayım, zira onun hiçbir hasenâtı kalmamış-

tır?» buyurdu. O: 

«–O zaman günahlarımın bir kısmını ona yükle!» dedi.” 

Söz buraya gelince Allah Rasûlü � ağladı, gözlerinden yaşlar dökülmeye 

başladı ve şöyle buyurdu: 

“–Kıyamet günü öyle büyük bir gündür ki, o günde insanlar günahlarının 

başkalarına yüklenmesine son derece muhtaçtırlar.”  

Sonra sözlerine şöyle devam etti: 

“Allah Teâlâ hakkını talep eden kişiye: 

«–Gözlerini kaldır ve cennetlere bak!» buyurdu. Adam başını kaldırınca: 

«–Yâ Rabbi, altından yapılmış şehirler, altından yapılmış ve incilerle süs-

lenmiş saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddîk veya hangi 

şehîd için hazırlandı?» dedi. Cenâb-ı Hak: 

«–Đstersen sen onlara mâlik olabilirsin» buyurdu. Adam: 

«–Ne ile?» deyince, Allah Teâlâ: 

«–Kardeşini affetmek sûretiyle» buyurdu. Adam: 

«–Ey Rabbim, kardeşimi affettim» dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ: 

«–Kardeşinin elinden tut ve onu cennete götür» buyurdu.” 

Bu hâdiseyi anlattıktan sonra Allah Rasûlü �: 

“–Allah’a karşı takvâ sahibi olun ve aranızı ıslaha çalışın! Gördüğünüz 

gibi Allah Teâlâ müslümanların arasını ıslah ediyor”  buyurdu. (Hâkim, IV, 620/8718) 

Allah ve Rasûlü’nün mü’minlere olan şefkat ve merhameti ne kadar bü-

yük… Bu durumda biz müslümanlara düşen vazife de, zulüm ve haksızlıktan şid-

detle kaçınarak âhirette iflâsa düşmekten korunmak, şahsımıza karşı yapılan hata-

ları bol bol affetmek ve mü’min kardeşlerimizin arasını ıslah etmektir. 

Merhameti bol olan Rabbimiz, Âl-i Đmrân Sûresi’nin 152. âyetinde 

mü’minlerin Uhud’da yaptığı kusurlardan bahsederek onları îkâz ettikten sonra, 

fazla üzülmemeleri için hemen hatalarını affettiğini beyân buyurur. Daha sonra 

bunu 155. âyette tekrarlar, 159. âyette ise Peygamber Efendimiz’e mü’minleri af-

fetmesini ve onlar için Allah’a istiğfarda bulunmasını emreder. Bu da O’nun ne 

kadar mağfiret ve hilim sahibi olduğunu göstermektedir. Âyet-i kerimede şöyle 

buyrulur: 
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“Allah tarafından lutfedilen bir rahmet sâyesinde onlara yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi. Ar-
tık onları affet, onlar için Allah’tan ma ğfiret dile ve (hakkında vahiy inmeyen) 

işler husûsunda kendileriyle istişâre et! Bir kere de karar verip azmettin mi, 
artık Allah’a tevekkül et! Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i Đmrân, 

159) 

Diğer bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Af yolunu tut! Đyi ve güzel olan şeyleri emret! (Delil kabul etmeyen ıs-

rarcı) câhillerden yüz çevir.” (A‘râf, 199) 

Cenâb-ı Hak bizim bilerek veya hatâen işlediğimiz günahları affetmeseydi 

hâlimiz nice olurdu?!. Merhameti sonsuz olan Rabbimizin affı sayesinde ayakta 

kaldığımızın farkında mıyız?! Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“E ğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandıracak ol-

saydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah, onları muayyen bir 
vakte kadar erteliyor. Vakitleri gelince (bir an bile geciktirmez). Şüphesiz Al-

lah, kullarını görmektedir.”  (Fâtır, 45; Nahl, 61)  

Cenâb-ı Hak, kullarını devamlı affediyor ve onlara mühlet verip akıllarını 

başlarına almaları husûsunda fırsat tanıyor. (Bakara, 52) 

Peygamber Efendimiz Hep Affederdi 

Allah Rasûlü � insanları hep affetmiştir. Canına kasteden, her türlü eziyet, 

işkence ve hakarette bulunan, evlatlarının ölümüne sebep olan, ordular hazırlayıp 

üzerine yürüyen insanlar gelip af dilediklerinde Rasûlullah � hepsini affetmiştir. 

Meselâ, kendisine sihir yaparak hastalanmasına ve ıztırap çekmesine sebep olan 

münâfık yahûdi Lebîd’i ve onu bu işe teşvik eden kimseleri vahiy yoluyla öğren-

mişti. Lâkin Lebîd’in ne yüzünü gördü ne de bu suçunu anıp başına kaktı.6 Hz. 

Âişe vâlidemiz: 

“–Yâ Rasûlallah! Sihir yapan kimseyi teşhir edip rezil rüsvâ etsen olmaz 

mı?” dediğinde, Peygamber Efendimiz şu muhteşem cevabı verdi: 

“–Allah Teâlâ bana şifâ verdi. Artık bundan sonra ben insanlar üzerine 

şerri yaymak ve onlara kötülük etmek istemem.” (Buhârî, Edeb, 56) 

Hayber’in fethinden sonra yahûdi bir kadın Allah Rasûlü’nün yemeğine 

zehir koymuştu. Rasûlullah � eti ağzına aldığında zehirli olduğunu fark etti. Ka-

                                                 
6 Đbn-i Sa’d, II, 197; Buhârî, Tıbb, 47, 49; Müslim, Selâm, 43; Nesâî, Tahrîm, 20; Ahmed, IV, 367, VI, 57; Aynî, 
XXI, 282. 
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dın yemeğe zehir koyduğunu îtirâf ettiği hâlde, Efendimiz � onu affetti. (Buhârî, Tıbb, 

55; Müslim, Selâm, 43) 

Yemâme’nin lideri Sümâme bin Üsâl müslüman olunca, kendisiyle alay 

eden Mekke müşrikleriyle tüm ticârî ilişkilerini kesmiş ve: 

“–Vallahi, Peygamber Efendimiz izin verinceye kadar Yemâme’den size 

bir buğday tanesi dahî gelmeyecek!” demişti. Hâlbuki Kureyş her türlü erzak ve 

ihtiyâcını Yemâme’den alıyordu. Açlık ve kıtlığa mâruz kalan Mekkeliler çaresiz-

lik içinde Peygamber Efendimiz’e mürâcaat ettiler. Allah Rasûlü � Sümâme’ye 

mektup yazarak ticâretine devam etmesini söyledi.7 Hâlbuki o müşrikler, daha ön-

ce müslümanlara ambargo uygulayarak üç yıl boyunca onları açlık içinde kıvran-

dırmışlardı. Açlık sebebiyle ağlayan çocukların sesi kenar mahallelerden duyulur-

du. Buna rağmen Allah Rasûlü � onlara sıkıntı çektirmedi, affetti. 

Ebû Süfyan’ın hanımı Hind, Vahşî isimli köleyi kiralayarak Peygamber 

Efendimiz’in amcası Hz. Hamza’yı şehit ettirmişti. Bununla da kalmayıp âzâlarını 

kestirmiş, karnını yardırıp ciğerini çıkarttırdıktan sonra onu hırsla dişlemişti. 

Rasûlullah �, amcasının bu hâlini görünce çok üzüldü, ciğeri dağlandı. Ancak bu 

fecaatı işleten Hind , huzûruna gelip af dilediğinde onu affetmekte zorlanmadı: 

Hind, bey’at etmek isteyen diğer kadınlarla birlikte Peygamber Efendimiz’in 

huzûr-i âlîlerine gelmişti. Tanınmamak için yüzünü peçelemiş, kılık-kıyâfetini de-

ğiştirmişti. Öldürülmekten korkuyor, Peygamber Efendimiz’den uzak duruyordu. 

Diğer kadınlar konuşmayınca Hind: 

“–Yâ Rasûlallah! Allah’a hamd olsun ki, kendisi için seçip beğendiği dîni 

üstün kıldı. Muhakkak ki, senin rahmetin bana da dokunacaktır! Ey Muhammed! 

Ben şimdi Allah’a inanmış ve O’nu tasdik etmiş bir kadınım!” dedi. Sonra yüzün-

den peçeyi açıp: 

“–Ben Hind bint-i Utbe’yim! Allah geçmiş günahları affeder. Sen beni ba-

ğışla ki, Allah da seni bağışlasın!” dedi. Rasûlullah � tebessüm etti, Hind’i yanı-

na çağırıp: 

“–Demek sen Hind bint-i Utbe’sin?!” buyurdu. Hind: 

“–Evet!” dedi. Allah Rasûlü �: 

“–Merhabâ, hoş geldin!”  buyurdu. Hind: 

“–Vallahi yâ Rasûlallah! Dün, yeryüzünde senin hâne halkın ve taraftarla-

rın kadar zillete ve hakârete uğramasını istediğim başka bir kimse yoktu! Bugün 

                                                 
7 Buhârî, Meğâzî, 70; Müslim, Cihâd, 59; Đbn-i Abdi’l-Berr, el-Đstîâb, I, 214-215; Đbn-i Esîr, Üsdü’l-ğâbe, I, 295. 



 314 

sabaha çıktığımda ise, senin hâne halkın ve taraftarların kadar izzet ve şerefe nâil 

olmasını istediğim başka biri yok!” dedi. Rasûlullah �: 

“–Senin bu hâlin daha da artacak, imanın kuvvetlenecek, Allah ve 

Rasûlü’ne muhabbetin daha da ziyadeleşecektir!” buyurdu. (Bkz. Müslim, Akdıye, 8; Vâkıdî, 

II, 850; Taberî, XXVIII, 99; Zemahşerî, VI, 107; Diyarbekrî, II, 89) 

Gün geldi, bu fecaatı bizzat işleyen Vahşî de geldi ve af diledi. Rasûlullah 

� onu da affetti, fakat: 

“–Bana görünmeyebilir misin?” buyurdu. (Buhârî, Meğâzî, 23; Đbn-i Kuteybe, el-Maârif, 

Đstanbul, ts. s. 227) 

Peygamber Efendimiz, kendisi insanları affediyor ve ümmetine de şu tav-

siyede bulunuyordu: 

“…Özür dileyerek yanına bir kardeşi gelen kimse, ister haklı ister haksız 

olsun, onu kabûl etsin! Aksi hâlde cennette Kevser Havuzu’nun başında benim 

yanıma gelemez.” (Hâkim, IV, 170/7258) 

Mekke’yi fethettiğinde, bütün düşmanları Allah Rasûlü’nün eline geçmişti. 

Ancak o hepsini affetti ve “Bugün merhamet günüdür. Gidebilirsiniz, serbestsi-

niz!”  buyurdu.8 Sonra, en büyük düşmanı olan Ebû Leheb’in oğullarını sordu. 

Amcası Hz. Abbâs’a: 

“–Kardeşin Ebû Leheb’in iki oğlu Utbe ve Muattib nerede kaldılar? Onla-

rı göremedim?!” buyurdu. Hz. Abbas �: 

“–Herhalde bazı Kureyş müşrikleri gibi onlar da kaçmışlar” dedi. Rasûlul-

lah �: 

“–Onları bulup bana getir!” buyurdu. 

Görüldüğü gibi Efendimiz �, kendisine gelenleri affetmekle kalmıyor, 

gelmiyenlerin de peşine düşüyor, onları da affedip huzûra kavuşturmak istiyordu.  

Abbas � Ebû Leheb’in oğullarını arayıp buldu. Onlara: 

“–Rasûlullah � sizi çağırıyor!” dedi. Onlar da derhâl Hz. Abbas’la birlikte 

Allah Rasûlü’nün huzûruna geldiler. Peygamber Efendimiz onları Đslâm’a dâvet 

edince, hemen müslüman oldular. Rasûlullah � onların Đslâm’a girmesine çok se-

vindi. Ellerinden tutup Mültezem’e9 götürdü ve onlar için bir müddet Allah’a dua 

                                                 
8 Bkz. Đbn-i Hişâm, IV, 32; Vâkıdî, II, 835; Đbn-i Sa’d, II, 142-143. 
9 Mültezem: Kâbe’nin kapısı ile Hacer-i Esved arasında kalan kısımdır. Peygamber Efendimiz Mültezem’de 
durup sadrını, yüzünü, kollarını ve avuçlarını Kâbe’nin duvarına koymuş, kollarını ve ellerini iyice yayarak dua 



 315 

etti. Sonra döndü. Mübârek yüzünde büyük bir sürur müşâhede ediliyordu. Hz. 

Abbas �: 

“–Yâ Rasûlallah! Allah seni mesrur eylesin! Mübârek yüzünde büyük bir 

sevinç görüyorum” dedi. Rasûlullah �: 

“–Evet! Rabbimden amcamın oğullarını benim için bağışlamasını niyâz et-

tim, O da mağfiret eyledi!” buyurdu.  

Utbe ile Muattib � artık Efendimiz’den hiç ayrılmıyorlardı. Onunla birlik-

te Huneyn Gazvesi’ne katıldılar. Savaşın başında bir an bozgun yaşandığında 

dahî onlar Allah Rasûlü’nün yanından hiç ayrılmadılar. Hatta Muattib o gün Pey-

gamber Efendimiz’i müdâfaa ederken gözünden isâbet aldı.10
 

Affetmenin Fazileti 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“O  (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler; 

öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da ihsân sahiplerini sever.” 
(Âli Đmrân, 134) 

Rasûlullah � Efendimiz de: 

“…Kul başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini ziyâdeleş-

tirir...”  buyurmuştur. (Müslim, Birr 69; Tirmizî, Birr 82) 

Çevremize dikkatle baktığımızda, kendisine haksızlık edenleri affeden ve 

onların sıkıntılarına sabreden insanların, nihayetinde hep kârlı çıktığını görürüz. 

Affetmeyenler o anda kârlı gibi görünseler de, zamanla onların kaybettiği anlaşı-

lır. Bu durum, defalarca tecrübe edilmiştir. 

Peygamber � Efendimiz, affetmeyi seven insanlara şu müjdeyi verir: 

“Kim Allah’a rağmen yemin edip hüküm verirse, Allah, onu yalanlar; kim 

bağışlarsa Allah da onu mağfiret eder; kim affederse, Allah da onu affeder; kim 

bir musîbete sabrederse, Allah onun karşılığını verir; kim öfkesini yutarsa, Allah 

onun ecrini ihsân eder.” (Beyhâki, Delâil, VI, 291-292) 

Hataları affetmenin bu kadar faziletli olması, onun zorluğundan kaynak-

lanmaktadır. Dolayısıyla, bu güzel ahlâka sahip olabilen kişileri “kahraman” ilan 

etmek lazımdır. Bir hadîs-i şerifte şöyle buyrulur: 

                                                                                                                                                         
etmiştir. (Ebû Dâvûd, Menâsık, 54/1899) Bir hadîs-i şerîfinde de: “Hacer-i Esved ile Makam-ı Đbrâhîm arası Mülte-
zem’dir. Burada dua eden hastalar şifâ bulur.”  buyurmuştur. (Heysemî, III, 246) 
10 Bkz. Đbn-i Sa‘d, IV, 60, Süyûtî, Hasâisü’l-Kübrâ, II, 82; Halebî, Đnsânu’l-Uyûn, III, 48. 
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“Yi ğit dediğin, güreşte rakîbini yenen kimse değildir; asıl yiğit kızdığı 

zaman öfkesini yenen kişidir.” (Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, 108) 

Katâde Hazretleri şöyle demiştir: 

“–Siz, Ebû Damdam gibi olmaktan âciz misiniz? Bu zât sabaha çıktığın-

da: 

«Allah’ım! Bana dil uzatan ve gıybet ederek haysiyetimi zedeleyen kulla-

rına hakkımı helâl ediyorum» derdi.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 36/4886) 

Đnsan başkalarını çokça affetmeli ki Allah da onu affetsin! Zira hepimizin 

affedilmeyi bekleyen pek çok hataları var. Gerek Allah’a karşı, gerekse kulları-

na… 

Ebû Bekir �, Mıstah isimli bir fakire devamlı yardımda bulunurdu. Kızı 

Hz. Âişe’yi hedef alan Đfk Hâdisesi’nde onun da iftiracılara karıştığını görünce, 

bir daha ona ve âilesine iyilik yapmayacağına dâir yemin etti. Bunun üzerine 

Cenâb-ı Hak şu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurdu: 

“ Đçinizden fazîletli ve servet sahibi kimseler, akrabâya, yoksullara, Al-
lah yolunda hicret edenlere (mallarından) vermeyeceklerine dâir yemin etme-

sinler; affetsinler, bağışlasın geçsinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez 
misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.”  (Nûr, 22) 

Ebû Bekir �: 

“–Elbette Allah’ın beni affetmesini isterim!” dedi. Ardından yemin 

keffâreti vererek, yapmış olduğu hayra devam etti. (Buhârî, Meğâzî, 34; Müslim, Tevbe, 56; Ta-

berî, Tefsîr, II, 546) 

Hz. Ali  �, Mısır’a vâli tayin ettiği Mâlik bin Hâris’e bir emirnâme yaz-

mıştı. Orada geçen şu ifadeler hakikaten büyük bir insaniyet ve fazilet örneği ser-

gilemektedir: 

“ Đnsanlara, canavarın sürüye bakması gibi bakma! Onlara karşı kalbin-

de sevgi, merhamet ve iyilik duyguları besle! Çünkü istisnasız bütün insanlar ya 

dinde kardeşin ya da yaratılışta eşindir. Đnsanlar hata edebilir, başlarına iş ge-

lebilir. Düşenin elinden tut, kendin için Allah’ın affını istiyorsan, sen de insan-

ları affet, onları hoş gör ve bağışla! Allah’a kar şı asla kafa tutma! Affından do-
layı asla pişmanlık duyma! Verdiğin cezadan dolayı da sevinme!”11

 

                                                 
11 Muhyiddîn Seydî Çelebi, Buhârî’de Yönetim Esasları, Haz. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan, Đstanbul 2000, s. 47. 
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Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin bir kölesi vardı. O su döküyor, Hazret de le-

ğende ellerini yıkıyordu. Birden su elbisesine sıçradı. Câfer-i Sâdık � köleye bi-

raz kızarak baktı. Bunun üzerine köle: 

“‒Efendim, Kur’an-ı Kerîm’de «  َ�� �hِ�;َ�َْوا  َi�ْFَ�ْا » «Öfkelerini yutanlar»  

buyruluyor. (Âl-i Đmrân, 134)” dedi. O zaman Câfer-i Sâdık Hazretleri: 

“‒Öfkemi yuttum!” dedi. Köle âyetin devamını okudu: 

“‒  َ�� ا�ّ�َ�ِس  َ�ِ�  َواْ�َ��< : Đnsanları affedenler.” 

Câfer Hazretleri: 

“‒Haydi seni affettim.” dedi. Köle yine âyetin devamını okudu: 

“‒  ُ ��َ  Pُِ�ّ@ُ  َواّ�ٰ اْ�ُ�ْ�ِ�� : Allah ihsânda bulunan, iyilik eden kimseleri se-

ver!” 

Bunun üzerine Câfer-i Sâdık g: 

“‒Haydi git, sen Allah Teâlâ’nın rızası için hürsün! Şu bin dînar para da 

senin!” buyurdu. (Đbnü’l-Cevzî, Bahru’d-dümû’, s. 142. Krş. Kurtubî, IV, 207, [Âl-i Đmrân, 134]) 

Kötülüğe Đyilik Er Ki şinin Kârı 

Hatâ ve kusurları affetmenin de ötesinde, kötülüğe iyilikle muâmele ede-

bilmek ve hatta kötülüğünü gördüğü birinin ıslah ve hidâyeti için dua edebilmek, 

Peygamber Efendimiz’in fârik vasfı idi. Tâif’te kendisini taşlayanlara ve Uhud’da 

mübârek dişlerini kırıp yüzünü yaralayanlara bedduada bulunmayıp hidâyetleri 

için dua etmesi, buna kâfî bir misâldir. Onun bu üslûbu, nice azgınların kurtuluşu-

na vesîle olmuştur. Cenâb-ı Hak ne güzel buyurur: 

“… Đyilik ve kötülük müsâvî değildir. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde 
önlemeye çalış! O zaman (göreceksin ki), seninle arasında düşmanlık bulunan 

kimse, sanki candan sıcak bir dost oluvermiştir.”  (Fussılet, 34)  

Lâkin şunu da hatırlatmak gerekir ki, affetmek ve bağışlamak şahsa karşı 

işlenen suçlarda mevzubahistir. Bir suç toplumu ilgilendiriyorsa, o zaman affet-

mekten çok ıslâhına çalışmak, âdil davranmak ve doğru ile yanlışı ortaya koymak 

îcâb eder. Zira böyle bir suçlu, affedildiğinde daha büyük haksızlıklar yapmaya 

yönelebilir. Hz. Âişe g şöyle der: 
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“Allah’a yemin ederim ki Rasûlullah � hiçbir konuda kendi nefsi için asla 

intikam alma yoluna gitmezdi. Ancak Allah’ın haramlarına karşı saygısızlık edil-

mesi ve ilâhi yasakların çiğnenmesi halinde Allah’ın hükmünü yerine getirmekte 

en ufak bir tâviz vermezdi.” (Buhârî, Hudûd, 10) 

Affedilebilecek yerde öfkelenmek, zarara sebep olabileceği gibi, îcâb etti-

ğinde öfkelenmemek de aynı neticeyi doğuran bir ahlâk zaafıdır. Öfke ve kızgın-

lığı yerli yerince kullanmanın îmânî kemâlin bir göstergesi olduğunu Rasûlullah 

� şu şekilde beyân buyurur: 

“Allah için sevmek ve Allah için kızmak, imandandır.”  (Buhârî, Đman, 1; Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 15/4681) 

Demek ki toplumun haklarına, mânevî ve millî değerlere karşı işlenen suç-

larda hiddet göstermek de iman asâletinin bir tezâhürüdür. 

Ayıpları Örtmek 

Mü’min, insanların ayıplarını araştıran meraklı bir kimse değil, tesadüfen 

gördüğü ayıp ve kabahatleri setreden (örten)dir. Çünkü bazı kusurlar için, “ Şuyûu 

vukûundan beterdir” denilmiştir. Yani yayılması yapılmasında daha zararlıdır. 

Bu sebeple Cenâb-ı Hak, ayıpların ve kötülüklerin yayılmasını şiddetle men eder. 

Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“Mü’minler arasında hayâsızlığın şuyû bulmasını (yayılmasını) arzu 

edenlere, işte onlara, dünya ve âhirette can yakıcı bir azab vardır...” (Nûr, 19) 

Allah Rasûlü � de şöyle buyurmuştur: 

“Kim arkadaşının ayıbını örterse, Allah da kıyâmet günü onun ayıbını ör-

ter. Kim de müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa Allah da onun ayıbını 

açığa vurur. Hatta evinin içinde bile olsa onu ayıbıyla rezil eder.” (Đbn-i Mâce, Hudûd, 5) 

“Kim bir kardeşini günahından dolayı ayıplarsa, o günahı işlemeden 

ölmez.” (Tirmizî, Kıyâmet, 53/2505) 

 

3. Doğruluk ve Güvenilirlik  

Doğruluk (sıdk); dürüstlük, istikâmet, adâlet üzere olmak, din ve akıl 

dâiresinde yürümek demektir. Doğruluk, sadece sözde değil; niyet, irâde, azim ve 

amelde de olur.  

Đslâm dini, doğru olmaya, yalandan kaçmaya ve istikâmet üzere bulunma-

ya müstesnâ bir yer vermiştir. Allah ve Rasûlü, insanlardan niyetlerinde, düşünce-

lerinde, sözlerinde, işlerinde, ticârî muâmelelerinde, yeminlerinde, kısacası her 
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hâllerinde doğru, dürüst ve güvenilir olmalarını ister ve buna teşvik eder. Pey-

gamberlerin ve sâlih insanların vasıfları arasında en başta doğruluk ve güvenilirlik 

yer alır. 

Dünya hayatında huzur bulmanın temel taşlarından biri insanların doğru-

luk üzere olmalarıdır. Doğruluğun yerini yalan alırsa, hayat çekilmez hâle gelir. 

Bu durumdan bütün insanlar zarar görür. Dolayısıyla, doğruluk dünyada bütün in-

sanlar için vazgeçilmez bir cevherdir. 

Đnsanların yardıma en fazla muhtaç olduğu ve kimsenin kimseye fayda 

vermediği kıyâmet gününde doğruluk, en kıymetli sermâyedir. Dünyada bu vasıfla 

yaşayanlar, orada hakîkî karşılıklarını alacaklar, en sıkıntılı anlarında imdatlarına 

yetişen sadâkat sâyesinde selâmete ereceklerdir. Allah Teâlâ, o günü; “…Bu, 
sâdıklara sadâkatlerinin fayda vereceği gündür…” 12 şeklinde tavsîf eder. Yine 

âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere o gün “Allah Teâlâ, sâdıklara, sadâkatleri 

sebebiyle mükâfat verecektir...” (Ahzâb, 24) 

Yine Allah Teâlâ, sâdık olan erkek ve kadınlara, mağfiret ve büyük bir ecir 

hazırladığını müjdelemektedir. (Ahzâb, 35) 

Đnsanların En Doğrusu 

Cenâb-ı Hakk’ın bize en güzel örnek olarak gösterdiği Sevgili Peygambe-

rimiz, insanların en doğrusu idi. Onun bu hâlini en azılı düşmanları bile îtirâf et-

mek zorunda kalmışlardır.13 Onun ağzından hiçbir zaman hak sözden başka bir 

şey çıkmamıştır. Sözle şaka yaparken dahi doğruluktan ayrılmazdı. Bu sebeple 

Mekkeli düşmanları bile kıymetli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Mekke’den hic-

ret etmek mecbûriyetinde kaldığında, yanındaki ziynet ve mücevherat gibi bütün 

emânetleri hak sahiplerine iâde etmek için Hz. Ali’yi geride bırakmıştı. Herkes 

onun bu dürüstlüğüne hayran kalmıştı.14 

Şu hâdise, Peygamber Efendimiz’in son derece güvenilir bir şahsiyet sergi-

lediğini göstermektedir: 

Târık bin Abdullah  el-Muhâribî anlatır: 

Đslâm güçlenip Rasûlullah � Medîne’ye hicret ettikten sonra Rebeze’den 

bir kâfile ile yola çıktık. Medine yakınlarında konakladık. Beraberimizde yakınla-

rımızdan bir hanım da vardı. Biz otururken, üzerinde iki beyaz elbise bulunan bir 

kişi gelip selâm verdi, biz de onun selâmına karşılık verdik. 

“–Bu kâfile nereden geliyor?” dedi. Biz de: 

                                                 
12 Mâide, 119 
13 Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 6; Müslim, Cihâd, 74; Taberî, Tefsîr, VII, 240; Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 113. 
14 Đbn-i Hişâm, II, 95, 98. 
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“–Rebeze’den geliyor” dedik. Yanımızda kızıl bir devemiz vardı. Bize: 

“– Şu devenizi bana satar mısınız?” dedi. “Evet” dedik. 

“–Kaça?”  diye sordu. Biz de: 

“–Şu kadar hurmaya” dedik. Bizden indirim yapmamızı istemedi: 

“–Bunu aldım” dedi ve devenin yularını tutup götürdü. Medine’ye girip 

gözden kaybolunca, birbirimizi ayıplamaya başladık: 

“–Deveyi tanımadığımız birine verdik” diyorduk. Beraberimizde bulunan 

hanım: 

“–Birbirinizi kınamanıza gerek yok. Ben o zâtın yüzünü gördüm. Kesin-

likle size hâinlik edecek birisi değildir. Onun yüzü gibi ayın on dördüne benze-
yen başka bir yüz görmedim!” dedi. 

Akşam olunca bir kişi yanımıza gelip: 

“–es-Selâmu aleyküm, ben Peygamber Efendimiz’in elçisiyim. O sizlere 

bu hurmaları gönderdi. Ondan doyuncaya kadar yemenizi ve devenizin ücretini 

tastamam ölçüp almanızı emretti” dedi. 

Hurmalardan doyuncaya kadar yedik ve hakkımızı tam olarak aldık. (Dâra-

kutnî, III, 45/186; Hâkim, II, 668/4219; Đbn-i Hibbân, Sahîh, XIV, 517/6562) 

Sanki güzel ahlâkı, mübârek yüzüne aksetmişti. Onu gören insanlar ister 

istemez kendisine güveniyordu. Nitekim Abdullah bin Selâm �: 

“Allah Rasûlü’nün mübarek yüzünü ilk gördüğümde anladım ki onun yü-

zü, yalancı yüzü olamaz!” demiştir. (Đbn-i Mâce, Et‘ime, 1; Đkâmet, 174; Tirmizî, Kıyâmet, 42/2485) 

Hâris bin Amr  � da şöyle der: 

“Rasûlullah � Mina’da veya Arafat’tayken yanına vardım. Đnsanlar etrâfı-

nı sarmışlardı. O esnâda bedevîler geliyor ve Efendimiz’in mübârek yüzünü gö-

rünce: 

«–Bu mübârek bir yüzdür» demekten kendilerini alamıyorlardı.” (Buhârî, el-

Edebü’l-müfred, no: 1148) 

Doğruluğun Ehemmiyeti 

Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Sıdk, insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru söylemeye de-

vam ettikçe, sonunda sıddîklardan olur. Yalan, kişiyi fücûra, fücûr da cehenneme 
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götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe, sonunda Allah indinde yalancılar-

dan yazılır.” (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105) 

“Kul yalan söylemeye devam ettikçe kalbine siyah bir nokta vurulur. Son-

ra bu nokta büyür ve kalbin tamamı simsiyah kesilir. Bu kimse nihayet Allah ka-

tında «yalancılar» arasına kaydedilir.” (Muvatta’, Kelâm, 18) 

“Bana şu altı şey hakkında söz verin, ben de size cennet için kefîl olayım: 

Konuştuğunuz zaman doğru konuşun! Vaadde bulunduğunuz zaman yerine geti-

rin! Emânet husûsunda güvenilir olun! Đffetinizi koruyun! Gözlerinizi haramdan 

muhafaza edin! Ellerinizi haramdan uzak tutun!” (Ahmed, V, 323) 

Doğru sözlü ve insanlara güven veren kişileri, Allah ve Rasûlü sever. Bir-

gün Nebiyy-i Ekrem � Efendimiz abdest almıştı. Ashâb-ı kirâm onun abdest su-

yunu alıp yüzlerine gözlerine sürmeye başladılar. Nebî � onlara: 

“–Niçin böyle yapıyorsunuz?” diye sordu. Onlar da: 

“–Allah ve Rasûlü’nün muhabbeti sebebiyle” dediler. Bunun üzerine Pey-

gamber Efendimiz � şöyle buyurdu: 

“–Allah ve Rasûlü’nü sevmeyi arzu eden veya Allah ve Rasûlü’nün kendi-

sini sevmesini isteyen kişi; konuştuğunda doğru söylesin, kendisine bir emânet ve-

rildi ğinde onu en güzel şekilde edâ etsin, yani kendisine güvenen insanların bu 

emniyetini boşa çıkarmasın ve civarındaki insanlara en güzel şekilde komşuluk 

yapsın!” (Beyhakî, Şuab, II, 201; Tebrîzî, Mişkât, III, 81) 

Özü sözü doğru olma mevzunda ne kadar hassas davranılması gerektiğini 

gösteren şu rivayet, aslında her şeyi anlatmaya kâfîdir: Abdullah bin Âmir  � 

şöyle anlatır: “Birgün Rasûlullah � bizim evimizdeydi. O esnâda annem beni ça-

ğırıp: 

«–Gel sana bir şey vereceğim» dedi. Allah Rasûlü � anneme: 

«–Ona ne vermek istemiştin?» diye sordu. Annem: 

«–Bir hurma vermek istemiştim» deyince, Rasûlullah �: 

“–Haberin olsun, eğer ona bir şey vermeyecek olsaydın, sana bir yalan 

(günahı) yazılırdı» buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80/4991; Ahmed, III, 447; II, 452) 

Rasûlullah � için yalandan daha kötü ve çirkin bir şey yoktu. Bir kişinin 

azıcık da olsa yalana tevessül ettiğini anladığında, bu yanlışından tevbe edinceye 

kadar ondan uzak durur, kendisiyle fazla görüşmek istemezdi. (Đbn-i Sa‘d, I, 378) 

Ashâb-ı Kirâm’ın Doğruluğu 
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Efendimiz’in bu hassas terbiyesinde yetişen ashâb-ı kiramın da, yalandan 

ve aldatmadan en uzak insanlar olacağı muhakkaktır.15 Nitekim Enes � şöyle 

der: 

“Vallahi size anlattıklarımızın tamamını, doğrudan Allah Rasûlü’nden 

duymuş değiliz (Biz Rasûlullah’ın hadîs-i şerîflerini birbirimizden de öğreniyor-

duk). Fakat biz birbirimize hiç yalan söylemezdik.”  (Heysemî, I, 153) 

Müslümanların bu güzel ahlâkına düşmanları bile gıpta ile bakıyor ve iti-

mad ediyorlardı. Uhud Harbi sonrasında düşmanların lideri Ebû Süfyan uzaktan: 

“–Ey Ömer! Sana Allah adına yemin ederek soruyorum, biz Muhammed’i 

öldürdük mü?” diye merakla nidâ ediyordu. Hz. Ömer �: 

“–Hayır vallahi öldürmediniz! Şimdi o, senin söylediklerini dinliyor!” de-

di. Ebû Süfyan: 

“–Sen bana göre, Muhammed’i öldürdüğünü iddiâ eden kendi adamım-
dan daha doğru sözlü ve daha iyisindir!” dedi. (Đbn-i Hişam, III, 45; Vâkıdî, I, 296-297; Ahmed, 

I, 288; Heysemî, VI, 111) 

Kalbin ve Dilin Doğruluğu 

Kalp, beden ülkesinin hükümdârıdır. Kalp sağlam olduğunda diğer âzâlar 

da istikâmet üzere olurlar. Dil ise kalbin tercümânıdır. Onun doğruluğu ve eğrili ği 

diğer âzâlara da tesir eder. Nitekim Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“ Đnsan sabahlayınca, bütün âzâları dile başvurur ve (âdeta yalvararak) 

şöyle derler; «Bizim haklarımızı koruma husûsunda Allah’tan kork. Biz ancak se-

ninle beraberiz ve sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. 

Eğer sen eğrilirsen biz de eğriliriz».”  (Tirmizî, Zühd, 61/2407) 

“Kalbi dürüst olmadıkça kulun îmânı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça 

da kalbi doğru olmaz.” (Ahmed, III, 198)  

Yalandan sakınmayan insanın imanı tam olmazsa, amellerinin tam olması 

hiç beklenemez. Nitekim Peygamber Efendimiz oruç hakkında şu îkâzda bulunur: 

“Kim yalanı ve onunla iş yapmayı terk etmezse, Allah’ın o kimsenin 

yemeyi-içmeyi bırakmasına ihtiyâcı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8) 

Bütün bunlar, müslümanların yalan karşısında çok titiz davranmaları ge-

rektiğini gösterir. Hatta espiri ve şaka bile olsa yalanın yanına yaklaşmamak 

lâzımdır. Peygamber Efendimiz, muhtelif zamanlarda ashâbına şakalar yapmış, 

                                                 
15 Müslim, Zekât, 134. 
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ancak bunların hepsinde doğru sözler söylemiştir.16 Bu husustaki îkâz ve irşatla-

rından bir kısmı şöyledir: 

“Kul, şakalaşırken yalan söylemeyi ve haklı bile olsa tartışmayı terk etme-

dikçe tam iman etmiş olamaz.” (Ahmed, II, 352, 364; Heysemî, I, 92) 

“Yazıklar olsun o kimseye ki, konuşur da insanları güldürmek için yalan 

söyler! Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun ona!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 80/4990; Tirmizî, Zühd, 

10/2315) 

O hâlde doğruluğa sımsıkı sarılmak îcâb eder. Đnsan doğruluğa sarıldığın-

da, Cenâb-ı Hak onun hâlini ıslâh eder ve günahlarını bağışlar. Kullarını affetmeyi 

çok seven Yüce Rabbimiz şöyle emretmektedir: 

“Ey îmân edenler! Allah’a kar şı takvâ üzere bulunun ve sözü doğru 
söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın! Her kim 
Allah’a ve Rasûlü’ne itâat ederse, o hakîkaten büyük bir kurtulu şa ermiş 
olur.”  (Ahzâb, 70-71) 

Peygamber Efendimiz de şu müjdeyi verir: 

“ Şakadan bile olsa, yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk 

verileceğine kefilim!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7/4800; Tirmizî, Birr, 58/1993; Đbn-i Mâce, Mukaddime, 7) 

Đnsanı doğruluğa alıştıran en tesirli ve kısa yol ise, doğru insanlarla oturup 

kalkmaktır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey îmân edenler! Allah’a kar şı takvâ sahibi olun ve sâdıklarla bera-
ber bulunun!”  (Tevbe, 119) 

Hâsılı, doğruluk Đslâm’ın özüdür diyebiliriz. Nitekim Süfyân bin Abdul-

lah � Peygamber Efendimiz’e:    

“–Yâ Rasûlallah! Bana Đslâm’ı öylesine anlat ki, onu senden sonra bir baş-

kasına sorma ihtiyacı hissetmeyeyim!” demişti. Rasûlullah �: 

“–Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol!”  buyurdu. O: 

“–Peki, yâ Rasûlallah! En fazla korunmam gereken şey nedir?” diye sordu. 

Allah Rasûlü � mübarek eliyle diline işâret etti. (Ahmed, III, 413. Ayrıca bkz. Müslim, 

Đmân, 62; Tirmizî, Zühd, 61; Đbn-i Mâce, Fiten, 12) 

Đşte Đslâm, insanlara, doğru ve güvenilir bir kişi olmanın faydalarını, ona 

ulaşmanın yollarını ve yalanın zararlarını en açık bir şekilde anlatmıştır. Dünya ve 

                                                 
16 Bkz. Çelik-Öztürk-Kaya, Üsve-i Hasene, I, 426-430. 
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âhirette rahat etmek isteyen herkesin bu tavsiyelere uyması gerekir. Yalana ve al-

datmaya sapanlar ise kendileri zarar etmiş olurlar. 

 

4. Cömertlik ve Diğergâmlık 

Đnsanlar da, sahip oldukları şeyler de hep Allah’a aittir. O hâlde insana dü-

şen, üzerindeki nimetler sebebiyle Allah’a şükür hâlinde olmak ve onlar üzerinde 

Allah’ın râzı olacağı şekilde tasarrufta bulunmaktır. Aksi takdirde ya bu nimetler 

zamanla elinden alınır veya âhirette hesap veremediği için azaba müstahak olur. 

Cenâb-ı Hak, insanların cemiyet hâlinde yaşamalarını ve birbirlerinin yar-

dımına koşarak sevap kazanmalarını murâd etmiştir. Cömertliğin fazileti hakkında 

âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“...Siz hayır olarak ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını ve-
rir.”  (Sebe’, 39) 

“Allah yolunda mallarını harcayanların misali, yedi  başak bitiren bir 
dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını 
verir. Allah’ın lütfu geni ştir, O her şeyi bilir.”  (Bakara, 261) 

“Herhangi birinize ölüm gelip de: «Ey Rabbim, beni yakın bir müdde-
te kadar geciktirsen de sadaka versem ve sâlihlerden olsam» demesinden ev-
vel size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin! Çünkü Allah, bir kim-
seyi eceli geldiği zaman asla ertelemez. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla ha-
berdardır.” (Münâfikûn, 10-11) 

“Ey îmân edenler! Ne bir alışveriş ne bir dostluk ne de (Allah’ın izni 

olmadıkça) bir şefaat bulunmayan kıyâmet günü gelip çatmadan önce, size 

verdiğimiz rızıktan Allah yolunda cömertçe sarf edin! Kâfirler, zâlimlerin tâ 
kendileridir.”  (Bakara, 254) 

Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurur: 

“Kim bir mü’minin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıya-

met gününde onun sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan birine kolaylık 

gösterirse, Allah da ona dünya ve âhirette kolaylık gösterir. Kim bir müslümanın 

ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve âhiretteki ayıplarını örter. Mü’min kul, 

din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da o kulun yardımındadır.” 
(Müslim, Zikr, 37-38; Ebû Dâvûd, Edeb, 60; Tirmizî, Hudûd, 3; Đbn-i Mâce, Mukaddime, 17)  

Bu sebeple müslümanlar, hiç tanımadıkları insanlara bile, “O da Allah’ın 

kuludur” diyerek ellerinden gelen yardımı yapar, ona karşı cömert ve diğergâm 

davranırlar. 
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Cömertlik, her şeyden evvel Yüce Allah’ın güzel sıfatlarından biridir. Zira 

O’nun “keremi ve ihsânı bol, sonsuz cömert” mânâlarına gelen “Kerîm” ve “Ek-
rem” sıfatları vardır.17 Ayrıca O, Vehhâb ve Latîf ’dir.18 Hadîs-i şerîfte şöyle 

buyrulur: 

“ Şüphesiz Allah, Tayyib’dir, güzel ve hoş olanı sever; Tâhir’dir, temizliği 

sever; Kerîm’dir, keremi sever; Cevâd’dır (cömerttir), cömertliği sever...” (Tirmizî, 

Edeb, 41/2799) 

Müslümanlara düşen vazîfe de Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanma gayreti için-

de olmaktır. Nitekim bütün insanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Peygamber 

Efendimiz, cömertlik ve diğergâmlık vasıflarına en fazla sahip olan insandı. Bir-

gün âilesi bir koyun kesmişti. Nebiyy-i Ekrem � bir ara: 

“–Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu. Hz. Âişe g: 

“–Sadece bir kürek kemiği kaldı” cevabını verdi. Rasûlullah �: 

“–Hakikatte bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!” buyurdu. (Tirmizî, Kıyâmet, 

33/2470) 

Demek ki, insanoğlunun hakîkî serveti, Allah’ın rızâsını kazanmak maksa-

dıyla O’nun gösterdiği şekilde harcadıklarıdır. 

Hz. Câbir’in naklettiğine göre: 

“Peygamber Efendimiz’den bir şey istendiğinde, «hayır» dediği vâkî de-

ğildi.” (Müslim, Fedâil, 56) 

Yanında bir şey olmadığı zaman, eline geçtiğinde vereceğine dâir vaadde 

bulunurdu. (Dârimî, Mukaddime, 12) 

Rubeyyi‘ bint-i Muavviz  g anlatıyor: 

“Rasûlullah Efendimiz’e bir tabak tâze hurma ve acur hediye etmiştim. Al-

lah Rasûlü � de bana iki avuç dolusu mücevherât verdi ve: 

«–Bunları zinet olarak kullan!» buyurdu.” (Ahmed, VI, 359; Heysemî, IX, 13; Đbn-i Sa̒d, 

I, 394) 

Ramazan ayı girdiğinde Rasûlullah � bütün esirleri serbest bırakır ve ken-

disinden bir şey isteyen herkese ihtiyâcını verirdi. (Đbn-i Sa‘d, I, 377) 

                                                 
17 Đnfitâr, 6; Alâk, 3. 
18 Vehhâb; çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran, her zaman, her yerde ve her şeyi karşılık beklemeden 
çok çok ve bol bol veren mânâlarına gelir. (Âl-i Đmrân, 8; Sâd, 9, 35) Latîf;  en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, 
nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, 
sezilmez yollarla lûtfeden mânâlarına gelir. (Yûsuf, 100; Hac, 63; Şûrâ, 19) 
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Rasûlullah �, devamlı olarak cömertliği medheder ve cimriliği zemme-

derdi. Bazı hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 

“Cömert insan, Allah’a, cennete ve insanlara yakın; cehennem ateşine 

uzaktır. Cimri ise, Allah’a, cennete ve insanlara uzak; cehennem ateşine yakın-

dır!”  (Tirmizî, Birr, 40/1961) 

“Gerçek mü’minde şu iki haslet aslâ bulunmaz: Cimrilik ve kötü huy!..”  
(Tirmizî, Birr, 41/1962) 

Îsâr 

Rasûlullah � Efendimiz’in terbiyesinde yetişen ashâb-ı kiram cömertlik 

ve diğergâmlıktan büyük bir nasib almışlardı. Nitekim Muhâcirler, dinleri uğruna 

işlerini, evlerini, mal ve mülklerini düşmanlarına bırakıp Medîne’ye hicret etmiş-

lerdi. Bu büyük fedâkârlık, Ensâr’ın büyük cömertliğiyle karşılaştı. Her bir 

Muhâcir âileyi, Medîneli bir âile yanına aldı. Böylece aralarında kardeşlik akdi 

gerçekleştirilen sahâbîler birlikte çalışacak ve elde ettikleri kazancı paylaşacaklar-

dı. Ensâr, fazla arâzîlerini Rasûlullah Efendimiz’e takdim ederek Muhâcirler ara-

sında taksîm etmesini istediler. Ensâr, bu kadarla da kalmayarak: 

“–Yâ Rasûlallah! Hurmalıklarımızı da Muhâcir kardeşlerimizle aramızda 

paylaştır!” teklifinde bulundular. Peygamber Efendimiz bunu kabûl etmeyince 

Ensâr, Muhâcirlere: 

“–Öyleyse ağaçların bakım ve sulama işini siz üzerinize alınız da mahsul-

de ortak olalım!” dediler. Peygamber Efendimiz’in de uygun görmesiyle her iki 

taraf: 

“–Đşittik ve itaat ettik!” diyerek bu teklîfi kabûl ettiler. (Buhârî, Hars, 5) 

Hurmaları devşirdiklerinde, Ensâr bunları ikiye ayırır, bir tarafa çok, diğer 

tarafa da az hurma koyarlardı. Daha sonra, az olan tarafın altına hurma dalları ko-

yarak o tarafı çok gösterir, Muhâcirler’e: 

“–Hangisini tercih ederseniz alın!” derlerdi. Onlar da çok görünen yığın 

Ensâr kardeşlerimizin olsun diye, az görünen yığını alırlar ve böylece hurmanın 

çoğu Muhâcirler’e gelirdi…” (Heysemî, X, 40) 

Birgün Hz. Peygamber �, Bahreyn arâzisini ashâbına taksim etmek üzere, 

önce Ensâr’ı dâvet etmişti. Ensâr kâbına erişilmez bir fedâkârlık ve ferâgat göste-

rerek: 

“–Yâ Rasûlallah! Muhâcir kardeşlerimize bunun bir mislini fazlasıyla tak-

sim buyurmadıkça bize bir şey vermeyiniz!” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah 

�: 
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“–Ey Ensâr! Mâdem ki (mü’min kardeşlerinizi nefsinize tercih ederek) al-

mak istemiyorsunuz; şu hâlde Kevser Havuzu’nda bana kavuşuncaya kadar (dün-

yanın ibtilâlarına) sabrediniz! Çünkü benden sonra, yakında size başkalarının 

tercih edileceği bir zaman gelecektir” buyurdu. (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 8) 

Aslında Ensâr’ın sergilediği bu güzel ahlâk, cömertliğin bir ileri derecesi 

idi. Onlar, kardeşlerini kendilerine tercih ediyor, kendi ihtiyaçları olduğu hâlde 

diğerlerini önde tutuyorlardı (îsâr). Cenâb-ı Hak onların bu hâlini medhederek 

şöyle buyurdu: 

“Muhâcirlerden önce (Medîne’yi) yurt edinen ve îmâna sarılan Ensâr, 

kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden ötürü gönülle-
rinde bir sıkıntı ve rahatsızlık duymazlar. Đhtiyaç içinde kıvransalar dahî, 
mü’min karde şlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimrili-
ğinden korunursa, işte onlar gerçekten felâha erenlerdir.” (Haşr, 9) 

Sadece Ensâr değil, diğer mü’minler de aynı ahlâk üzereydiler. Cenâb-ı 

Hak onları da medhetmiştir. (Đnsân, 8-11) 

Hz. Huzeyfe’nin anlattığı şu diğergâmlık hâdisesi de kâbına varılmaz bir 

ulviyet taşımaktadır:  

Yermük Muhârebesi’ndeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak 

darbeleri ile yaralanan müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can ver-

meye başlamışlardı. Bu arada ben de binbir güçlükle kendimi toparlayarak, am-

camın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz 

dolaştıktan sonra nihayet aradığımı buldum. Fakat ne çâre, bir kan gölü içinde ya-

tan amcamın oğlu, göz işâretleriyle dahî zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırla-

dığım su kırbasını göstererek: 

“–Su istiyor musun?” dedim. Belli ki istiyordu, çünkü dudakları harâretten 

âdeta kavrulmuştu. Fakat cevap verecek mecâli yoktu. Kırbanın ağzını açtım, suyu 

kendisine doğru uzatırken biraz ötedeki yaralıların arasından bir “Âh!” sesi du-

yuldu. Amcamın oğlu, bu feryâdı duyar duymaz, kendisinden vazgeçerek göz 

işâretiyle suyu hemen ona götürmemi istedi. 

Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin arasından koşa koşa ona yetiş-

tim. Baktım ki o, Hişâm bin Âs imiş. Ona:  

“–Su ister misin?” diye sordum. O da göz işâretiyle; “Evet!” dedi. Tam su-

yu içeceği esnâda bir başka yaralının; “Âh, âh!” diye inlediği duyuldu. Hişâm, su-

yu ona götürmemi işâret etti. 

Onun yanına vardığımda şehit olmuştu. Derhâl Hişâm’ın yanına geri dön-

düm, kırbayı uzatırken bir de ne göreyim; o da şehit olmuş! Bâri amcamın oğluna 
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yetişeyim dedim. Koşa koşa ona gittim. Ne çâre ki o da ateş gibi kumların üzerin-

de kavrula kavrula rûhunu teslîm eylemişti... Elimdeki kırba, dolu olarak üç şehi-

din ortasında kaldım.19 

Đtalyan kökenli Ricoldo de Monte Croce, 13. asrın ikinci yarısında Đslâm 

âlemine gelmiş ve gördükleri karşısında hayretler içinde kalarak şöyle yazmıştır: 

“Müslümanlar vakıf kurmada çok cömerttirler. Hatta hayır işlemek için 

hristiyan esirleri dahi satın alarak hürriyetlerine kavuştururlar. Sevaplarını da öl-

müş anne ve babalarının ruhlarına bağışlarlar. Müslümanlar, köpeklerin doyurul-

ması için bile mal varlıklarından pay ayırırlar. Türkiye’nin ve Đran’ın birçok şeh-

rinde köpeklerin doyurulmasını vasiyet etmiş olanların, bu işe ayırdıkları payın 

gayesine uygun olarak kullanılmasını sağlayan «köpek bakıcıları» mevcuttur.” (O. 

B. Kula, Alman Kültüründe Türk Đmgesi, s. 51) 

Đşte cömertlik böylesine güzel bir haslettir. Đnsanı değiştirir ve bambaşka 

bir hâlet-i rûhiye sahibi yapar. Kendini cömertliğe alıştıran insanın gönlü genişler, 

ferahlar ve huzûra kavuşur. Đyilik ve yardımseverlikten duyduğu sürûrun, ta par-

mak uçlarına kadar bütün vücudunu kapladığını hisseder. Bu güzel vasfı onun in-

sanlar nazarındaki kusur ve ayıplarını örter ve günahlarının affına vesile olur. Ni-

tekim Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Cimri ile cömerdin durumu, zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer. 

Elleri köprücük kemiklerine kadar sarılıp sıkışmıştır. Cömert, sadaka vermek is-

tedikçe, üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini si-

ler. Cimri ise, bir şey vermek istediğinde, zırhın halkaları birbirine iyice geçer, 

onu sıkıştırır ve elleri boynuna iyice bağlanır. Zırhı genişletmek için ne kadar uğ-

raşsa da başaramaz.” (Buhârî, Cihâd 89, Zekât 28; Müslim, Zekât 76-77) 

Cömert ile cimrinin iç âlemlerini ve rûh hallerini tasvir eden Rasûlullah �, 

imkânları mahdut olan insanların bile, cömertlik sayesinde rahatlayıp huzûra ka-

vuşacağını anlatır ve insanları imkân nisbetinde cömert davranmaya teşvik eder. 

Lâkin şunu da bilmelidir ki, cömertlik yerli yersiz saçmak değildir. Al-

lah’ın kullarına, dikkatlice, itidal üzere ve yerli yerince ihsanda bulunmaktır. Ni-

tekim Cenâb-ı Hak bu hususta şu ölçüyü koymuştur: 

“Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün elini açıp tutumsuz 
da olma! Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” (Đsrâ, 29) 

Mânevî Alanda Cömertlik 

Cömertlik ve diğergâmlık sırf mal ve maddiyatla olmaz, mânevî hususlar-

da da kendini gösterir. Hz. Âişe vâlidemizin şu îsârı ne muhteşemdir: 
                                                 
19 Bkz. Kurtubî, XVII, 28; Zeylaî, Nasbu’r-Râye, II, 318; Hâkim, III, 270/5058. 
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Hz. Ömer �, hançerlendiği ve kanlar içinde vefâtını beklediği bir sırada 

oğlu Abdullah’a şöyle dedi: 

“…Mü’minlerin annesi Hz. Âişe’ye git ve «Ömer sana selâm ediyor» de! 

Sakın «Mü’minlerin Emîri» deme! Bugün artık ben mü’minlerin emîri değilim. 

Ona; «Ömer bin Hattâb iki arkadaşının yanına gömülmek için senden izin istiyor» 

de!” 

Abdullah � hâdisenin devamını şöyle anlatır: 

“ Đzin istedim, selâm verip girdim. Hz. Âişe g babamın hâline ağlıyordu. 

Ona: 

«–Ömer sana selâm ediyor. Đki arkadaşının yanına gömülmek için izin isti-

yor» dedim. Hz. Âişe vâlidemiz: 

«–Peygamber Efendimiz’in yanında kalan bir kişilik yeri kendim için 

ayırmıştım. Lâkin bugün Ömer’i kendime tercih ediyorum» cevabını verdi. (Allah 

Rasûlü � ve Hz. Ebû Bekir �, Âişe vâlidemizin odasına defnedilmişti. Hz. Âişe 

g de odasında kalan bir kişilik yere kendisi defnedilmeyi, kocası ve babası ile bir 

arada olmayı istiyordu.) 

Geri dönünce Hz. Ömer’e: 

«–Đşte Abdullah geldi!» dediler. Hz. Ömer � büyük bir heyecan ve me-

rakla: 

«–Beni kaldırın!» dedi. Bir kişiye dayanarak kalktı ve bana: 

«–Ne haber getirdin?» diye sordu. 

«–Arzun yerine geldi, Hz. Âişe izin verdi» deyince: 

«–Elhamdülillah! Nazarımda bundan daha ehemmiyetli bir şey yoktu. 

Rûhum kabzedilince beni oraya götürün! Kapıya varınca, Hz. Âişe’ye tekrar 

selâm verip; “Ömer izin istiyor!” deyin! Eğer izin verirse beni içeri alın, vermezse 

beni müslümanların mezarlığına götürün!» dedi…” 

Rûhu kabzedilince, onu aldılar, yürüyerek Hz. Âişe’nin odasına kadar gel-

diler. Abdullah � selâm verip: 

“–Ömer izin istiyor!” dedi. Mü’minlerin annesi: 

“–Alın içeri!” dedi ve derhâl içeri alındı. Đki muhterem arkadaşının yanına 

defnedildi. (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 8; Cenâiz, 96; Cihâd, 174; Tefsîr, 59/5; Ahkâm, 43) 
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Hz. Âişe vâlidemizin bu muhteşem diğergâmlığı ve Hz. Ömer’in edeb, 

incelik ve nezâketi, ifadelere sığmayacak bir ulviyet arz etmektedir… 

Kişi iyilik yaparken, dua ederken ve buna benzer diğer mânevî kazanç za-

manlarında da kardeşlerini önde tutmaya teşvik edilir. 

 

5. Đsraftan Sakınmak 

Yüce Rabbimizin insanoğluna lutfettiği maddî ve mânevî imkânlar birer 

emânet hükmünde olup nerede ve nasıl kullanılacağı yine Rabbimiz tarafından 

beyân edilmiştir. Âhirette herkes üzerindeki nimetlerden hesâba çekilecektir. Bu 

sebeple müslümanlar, bütün varlıklarını Cenâb-ı Hakk’ın râzı olduğu istikâmette 

insanların hizmetinde kullanmaya gayret ederler. Đnsanların hayrına sarfedilmek 

üzere ihsân edilen bu nîmetleri, içki, kumar, fuhuş, rüşvet, lüks ve gösteriş uğruna 

isrâf etmezler. Zira Đslâm, israfın her çeşidini haram kılmıştır. Helâlin ihtiyaçtan 

fazla harcanması ve kullanılması dahî israf sayılmıştır. 

Dünya malı, insanın zaruri ihtiyaçlarını temin ederek kimseye el açmadan 

huzurlu ve bereketli bir ibadet hayatı yaşamasına imkân verir. Onu israf edenler, 

bir müddet sonra başkalarına muhtaç duruma düşerler. Bu sebeple, müslümanların 

gerek kendi ihtiyaçları gerekse infak ve sadaka için yaptıkları sarfiyatta orta yolu 

tutmaları emredilmiş, cimriliğe ve aşırı harcamaya kaçarak israfa düşmeleri ya-

saklanmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

“ (Rahmân’ın o has kulları), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik 

ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” (Furkân, 67) 

Allah Rasûlü � de: 

“ Đktisâda riâyet eden muhtaç duruma düşmez” buyurmuştur. (Heysemî, II, 280) 

O hâlde bir müslüman, malını hakkı olan yere ve belli bir ölçüyle sarfet-

melidir. Yapması gereken infaktan geri kalmamalı, heyecâna gelerek haddinden 

fazlasını vermek sûretiyle de âile efrâdını muhtaç duruma düşürmemelidir. Đsrâfa 

kaçanlar hakkında âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de sa-
çıp savurma! Zira böylesine saçıp savuranlar, şeytanların dostlarıdırlar. Şey-
tan ise Rabbine karşı çok nankördür...”  (Đsrâ, 26-27) 

Hz. Ebû Bekir’in âzâdlısı ve Hz. Âişe vâlidemizin de sütkardeşi olan Kesîr 

bin Ubeyd şöyle der: 

“Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe’nin yanına gittim. Bana: 
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«–Dışarıda biraz bekle de elbisemi dikeyim» dedi. Ben de: 

«–Ey Mü’minlerin Annesi! Şayet çıkıp senin bu yaptığını insanlara haber 

verecek olsam, sana cimri derler” diye lâtîfe yaptım. Bu sözüme karşılık: 

“–Sen işine bak! Eskiyi giymeyenin yenisi olmaz” cevabını verdi. (Buhârî, el-

Edebü’l-müfred, no: 471; Đbn-i Sa‘d, VIII, 50) 

Âişe vâlidemiz çok cömert bir insan olmasına rağmen, şahsı mevzubahis 

olduğunda riyazat hâlinde yaşar ve bu sâyede infâkını ziyâdeleştirirdi. 

Osmanlı döneminde Üçbaş Nûreddin Hamza Efendi (v. 948/1541) ismiyle 

meşhur bir âlim vardır. Bu zât parasını çok tasarruflu kullanırmış. Ata binmez, es-

ki elbise ve ayakkabı ile yetinirmiş. Bu sebeple halk arasında “Paracı Hoca” ola-

rak tanınmış. 

Bu hocaefendi, biriktirdiği para ile Fâtih Karagümrük’te önce Üçbaş Med-

resesi’ni, daha sonra da Üçbaş Mescidi’ni yaptırmış. Âlimlerin ve fukarânın kal-

ması için odalar yaptırarak bunlar için pek çok vakıflar tahsis etmiş. Bunu duyan 

tanıdıkları şaşırmışlar ve: 

“–Hocam siz parayı bu kadar çok sevdiğiniz hâlde harcamaya nasıl kıydı-

nız?” diye takılmışlar. Hocaefendi de şu mânidar ve nükteli cevabı vermiş: 

“–Kıymetli dostlarım! Sizler haklısınız. Ben parayı çok severim. Onun için 

de paramın dünyada kalmasına gönlüm râzı olmadı. Onu kendimden önce âhirete 

gönderdim.” (Taşköprüzâde, eş-Şekâiku’n-Nu‘mâniyye (thk. A. Suphi Furat), s. 540-541) 

Yemekte Đsrâf 

Dünyevî zenginliğin arttığı günümüzde en fazla düşülen israflardan biri de 

yeme-içme husûsundaki aşırılıktır. Đnsan hayatta kalarak ibadet edebilmek için 

yemeli, yemek için yaşamamalıdır. Đhtiyaçtan fazla aşırı yiyip içmek hem malın 

hem de sıhhat ve vaktin isrâfıdır. Çok yemekten pek çok hastalık zuhûr eder. Bazı 

insanlar çok yemekten rahatsız olurken öbür tarafta bir kısmı da açlıktan kıvran-

maktadır. Hâlbuki çok yiyen kişi ihtiyaç fazlasını infak etseydi hem kendisi hem 

de muhtaç kardeşi huzûra kavuşmuş olacaktı. Bu hususta Cenâb-ı Hak şöyle bu-

yurur: 

“Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin; 
yiyin, için, fakat israf etmeyin! Çünkü Allah israf  edenleri sevmez.” (A‘râf, 31) 

Rasûlullah � de şöyle buyurur: 

“ Đsrâfa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz.” 
(Buhârî, Libas, 1; Đbn-i Mâce, Libas, 23) 
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“Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (Đbn-i 

Mâce, Et‘ime, 51) 

Bir defasında Rasûlullah �: 

“–Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insana Allah 

mutlaka onun hesâbını soracaktır” buyurmuştu. Yanındakiler: 

“–Onun hakkı nedir?” diye sordular. Efendimiz �: 

“– Đhtiyaç sahibi onu kesip yemelidir, (zevk için avlayarak) başını kesip 

atmamalıdır!” cevabını verdi. (Nesâî, Sayd 34) 

Hz. Ömer � der ki:  

“Karnınızı tıka basa yiyecek ve içeceklerle doldurmaktan sakınınız! Bu, 

vücuda zarar verir, hastalığa sebep olur, kişiyi namaza karşı tembelleştirir. Binae-

naleyh yeme ve içmede orta yolu izleyiniz! Bu, vücut için daha faydalıdır, israftan 

da uzaklaştırıcıdır. Allah, şişman âlime kızar. Kişi şehevî arzularını dinine tercih 

etmedikçe kesinlikle helâk olmaz.” (Ali el-Müttakî, XV, 433/41713) 

Her Alanda Đsraf Sözkonusu 

Allah Rasûlü �, diğer bazı israf nevilerini şöyle haber vermiştir: 

“Bu ümmetten bir zümre gelecek, temizlik ve duada haddi aşacak!” (Ebû 

Dâvud, Tahâret, 45/96) 

Akîl bin Ebî Tâlib  �, Peygamber Efendimiz’in: 

“Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa‘ su yeterlidir»20 buyurduğunu 

rivâyet etmişti. Orada bulunan bir zat: 

“–Bu kadar su bize yetmez” dedi. Bunun üzerine Akîl �, Rasûlullah � 

Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi: 

“–Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha çok olan zata yeti-

yordu.” (Đbn-i Mâce, Tahâret, 1) 

Dua ederken de israftan kaçınılmalıdır. Sözlerin secîli olmasına çalışmak, 

yani birbirine benzeyen kelimeleri sıralayarak cümleleri şiir okur gibi kâfiyeli 

söylemeye çalışmak, yüksek sesle bağırıp çağırmak ve lüzumsuz şeyler istemek 

samimiyete uygun görülmemiştir. Đbn-i Abbâs � şöyle der: 

                                                 
20 Bir sa‘ 4 müdd’ür. Şu hâlde abdest alınan miktarın dört misli su ile gusledilebilmektedir. Hadîste zikredilen 
müdd, 832 gr., sa‘ da 3,328 kgr’dır. 
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“Dua ederken secîden kaçın! Zira ben, Rasûlullah � ve ashab-ı kirâm dev-

rinde yaşadım, onlar bundan kaçınıyorlardı.” (Buhârî, Deavât, 20) 

Diğer bir israf mevzûu da, insanların en fazla aldandıkları zamandır. Đmti-

han için gelinen dünyada en mühim nîmetlerden biri zaman olduğundan, onu iyi 

değerlendirmek ve en faydalı işlere sarfetmek îcâb eder. Cenâb-ı Hak şöyle buyu-

rur: 

“Asra (zamana) yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. An-

cak îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 
edenler bundan müstesnâdır.” (Asr, 1-3) 

Vakitlerini sâlih ameller işleyerek, insanlara doğruları ve hakikatleri tavsi-

ye ederek ve dürüst bir şekilde çalışarak geçirmeyen kişilerin ömrü ziyân oluyor 

demektir. 

Ehli olmayan ve kötü niyetli kimselere ilim öğretmek de en büyük israftır. 

Hadîs-i şerîfte bu hâl şu teşbîhle anlatılır: 

“ Đlim taleb etmek, her müslümana farzdır. Đlmi, lâyık olmayan kimseye öğ-

reten kimse, domuzların boynuna mücevherât, inci ve altın takan kimseye ben-

zer.” (Đbn-i Mâce, Mukaddime, 17) 

Hz. Mevlânâ şöyle buyurur: 

“Mayası bozuk bir adama ilim ve fen öğretmek, yol kesen bir hayduda kı-

lıç vermek gibidir. Kaba ve sarhoş birinin eline kılıç vermek, adam olmayanı bil-

gilendirmekten daha iyidir! Kötü kişilere verilen bilgi, mal, mülk, yüksek mevkî ve 

idarecilik; halk için fitne olur! Savaş, delilerin ellerindeki kılıçları alsınlar diye 

mü’minlere farz kılınmıştır.”  (Mesnevî, c. 4, beyt: 1436-1439) 

Ancak, israf ile cömertliği birbirine karıştırmamak îcâb eder. Đsraf, gerek-

siz yere veya gereğinden fazla sarf demektir. Cömertlik ise, lüzumlu yere bolca 

infak etmektir. Bazı kimseler nefislerine uyarak kendi şahıslarına veya sevdikleri-

ne alabildiğine cömert davranırken, muhtaçlara karşı son derecede hasis davranır-

lar. Bu davranış, cömertliğin yanlış anlaşılmasından başka bir şey değildir. 

Đslâm, insanlara hikmeti ve îtidâli yani orta yolu tavsiye etmiş ve her şeyin 

en güzel şeklini Allah Rasûlü’nün hayatında örnek olarak sergilemiştir. Bu sebep-

le, Peygamber Efendimiz’in hayatını ve sünnetlerini en güzel şekilde öğrenerek 

hayatımıza tatbik etmek, israf ve cimrilikten kurtulmanın en kısa yoludur. 

 

6. Din Kardeşliği, Muhabbet ve Ziyaretleşme 
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Đslâm, insanların birbirlerine kardeşce muâmele etmelerini, aralarında de-

rin bir muhabbetin bulunmasını ister ve bunu îmânın kemâline ermenin şartı ola-

rak görür. Bunu sağlamak için de insanlara, aralarında selâmı yaymalarını, sık sık 

ziyaretleşmelerini ve birbirlerine hediye vermelerini tavsiye eder. Allah Teâlâ, 

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: 

“Mü’minler ancak karde ştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah 
edin! Allah’a kar şı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurât, 10) 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: 

“Mü’min, mü’minin aynasıdır. Mü’min mü’minin kardeşidir, onun geçimi-

ne yardım eder ve onu arkasından kötülüklere karşı korur.”  (Ebû Dâvûd, Edeb, 49/4918) 

Nasıl ki bir ayna kendisine bakan kişiye hâlini düzeltmesi için art niyetsiz 

bir şekilde doğrusunu ve eğrisini sessizce gösterirse, mü’min de kardeşine öyle 

davranır. Gördüğü her şeyi samimiyetle anlatır. Güzellik gördüyse, onu gurûra 

sevketmeden takdirlerini bildirir ve daha iyiye teşvik eder, kötülük gördüyse 

usûlünce îkâz ederek düzeltmeye çalışır. Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ kıyâmet günü: «Nerede benim rızâm için birbirlerini seven-

ler? Gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün onları Arş’ımın altında 

gölgelendireceğim» buyurur.” (Müslim, Birr, 37; Tirmizî, Zühd, 53. Krş. Buhârî, Ezan, 36) 

Rasûlullah � din kardeşlerinden birini üç gün göremezse, onu sorardı. 

Uzaktaysa onun için dua eder, evindeyse ziyâret eder, hasta ise “geçmiş olsun” 

demeye giderdi. (Heysemî, II, 295) 

Tabiî ki bahsettiğimiz bu kardeşlik, zor ve meşakkatli zamanların kardeşli-

ğidir. Rahat zamanında mü’mine kardeş olup, sıkıntıya düştüğünde selâmı sabâhı 

kesmek hakîkî kardeşlik değildir.  

Muhâcir ve Ensâr Kardeşliği 

Peygamber � Efendimiz’in Mekke’den hicret eden Muhâcirler ile 

Medîne’li Ensâr arasında tesis ettiği “karde şlik” , tarihin emsaline şahit olmadığı 

kâbına varılmaz bir dehâ, firâset ve ahlâk nümûnesidir. Bu kardeşlik akdi; birlik-

beraberlik, yardımlaşma ve muhabbet gibi husûslarda müslümanlara çok büyük 

dinî, içtimâî ve siyasî faydalar sağlamıştır. Allah Rasûlü’nün bu kardeşleştirme 

faaliyeti hazarda olduğu kadar seferde de mühim bir yere sahipti. Zira Rasûlullah 

� sefere çıkarken kardeşlerden birini ordusuna alır; diğerini de, her iki âilenin de 

ihtiyaçlarını karşılamak ve şehri müdâfaa etmek üzere Medîne’de bırakırdı.21 

                                                 
21 M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, Đstanbul 1987, s. 145. 
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Kardeşlik Nasıl Kuvvetlenir 

Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“ Đman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman et-

miş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? 

Aranızda selâmı yayınız!” (Müslim, Îmân, 93; Ebû Dâvûd, Edeb, 131) 

Kardeşliği geliştiren hususlardan biri de hediyeleşmektir. Rasûlullah � 

şöyle buyurmuştur: 

“Hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyâdeleşsin!”  (Muvatta’, Hüs-

nü’l-hulk, 16; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 594; Münâvi, III, 271) 

“Birbirinize hediye veriniz! Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı giderir. 

Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin! Alıp verdikleri şey kü-

çük bir koyun paçası bile olsa!..” (Tirmizî, Velâ’ 6/2130) 

“Size birisi hediye verirse ona karşılık verin, verecek bir şey bulamazsanız 

kendisine dua ediniz!” (Ahmed, II, 96) 

Efendimiz’in, çöl halkından Zâhir isminde çok sevdiği bir sahâbîsi vardı. 

Bu zât Allah Rasûlü’ne her gelişinde çölde yetişen mahsüllerden hediyeler takdim 

ederdi. Döneceği zaman da Rasûlullah �, ihtiyacı olan şeylerle onun heybesini 

doldurur ve: 

“–Zâhir bizim çölümüz, biz de onun şehriyiz.” buyururdu. (Ahmed, III, 161) 

Rasûlullah �, kendisine gelen heyetlere ve diğer insanlara hediye vermeyi 

hiçbir zaman ihmâl etmemiştir. Hatta son hastalığı sırasında çok ızdıraplı iken bile 

gelen heyetlere hediyeler verilmesini emretmiştir. Vefâtından az evvel yaptığı 

vasiyetlerinden birinde: 

“Benim yaptığım gibi siz de gelen heyetlere hediyeler verin!” 

buyurmuştur. (Bkz. Buhârî, Cizye, 6; Müslim, Vasiyet, 20) 

Enes bin Mâlik � evlatlarına şu tavsiyede bulunurdu: 

“Yavrularım, birbirinize ikramda bulunup hediyeleşin, çünkü bu, aranız-

daki muhabbeti artıran en kuvvetli müessirdir.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 595) 

Kardeşliği pekiştiren hususlardan biri de ziyaretleşmektir. Allah Rasûlü 

� şu hâdiseyi nakletmiştir: 

“Bir ki şi başka bir köydeki (din) kardeşini ziyâret etmek için yola çıktı. Al-

lah Teâlâ, onu gözetlemek için yolu üzerine bir meleği vazîfelendirdi. Yolcu yanı-

na gelince melek:  
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«–Nereye gidiyorsun?» dedi. O zât: 

«–Şu köyde bir din kardeşim var, onu görmeye gidiyorum» cevabını verdi. 

Melek: 

«–O kardeşinden elde etmek istediğin bir menfaatin mi var?» dedi. Yolcu: 

«–Yok, hayır, ben onu sırf Allah rızâsı için severim, onun için ziyâretine 

gidiyorum» dedi. Bunun üzerine melek: 

«–Sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben, bu müjdeyi 

vermek için Allah Teâlâ’nın sana gönderdiği elçiyim» buyurdu.” (Müslim, Birr, 38; Ah-

med, II, 292) 

Muhabbeti artırmanın yollarından biri de onu ızhâr etmektir. Rasûlullah 

�, birgün Hz. Muâz’ın elini tutarak:  

“–Ey Muâz! Allah’a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum” bu-

yurdu. Muâz � da: 

“–Anam babam size fedâ olsun ey Allah’ın Rasûlü! Ben de sizi çok sevi-

yorum!” dedi. Daha sonra Peygamber Efendimiz, ona şöyle buyurdu: 

“–Ey Muâz! Sana her namazın sonunda; «Allah’ım! Seni zikretmek, sana 

şükretmek ve sana güzelce kulluk yapabilmek husûsunda bana yardım eyle!» dua-

sını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum.” (Ahmed, V, 244-245; Ebû Dâvûd, Vitir, 26; Nesâî, Sehv, 60; 

Tirmizî, Zühd, 30) 

Bir defasında Peygamber Efendimiz’in huzûrunda bir kişi vardı. Bu esnada 

yanlarından başka bir şahıs geçti. Hz. Peygamber’in huzûrunda bulunan kişi, ge-

çen şahıs hakkında: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben bu kişiyi gerçekten seviyorum” dedi. Rasûlul-

lah � Efendimiz: 

“–Peki, sevdiğini ona bildirdin mi?” buyurdu. Sahâbî: 

“–Hayır” dedi. Rasûlullah �: 

“–Ona bildir”  buyurdu. Sahâbî derhal kalkıp o şahsın arkasından yetişti 

ve: 

“–Ben seni Allah için seviyorum” dedi. O da: 

“–Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin” mukâbelesinde bulundu. 
(Ebû Dâvûd, Edeb, 113/5125) 

Paylaşma ve Fedâkârlık 
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Din kardeşliği, kuru bir iddia ile gerçekleşmiş olmaz. Bu iddiayı paylaşma 

ve fedâkârlıkla isbat etmek lâzımdır. Uhud’da pek çok müslüman şehit olmuş, on-

ları örtecek kefen bile bulunamıyordu. O esnâda yaşanan kâbına varılmaz bir din 

kardeşliği manzarasını Zübeyr bin Avvâm � şöyle anlatır: 

“Annem Safiye, yanında getirdiği iki hırkayı çıkarıp:  

«–Bunları kardeşim Hamza’ya kefen yapasınız diye getirdim» dedi. Hır-

kaları alıp Hz. Hamza’nın yanına gittik. Yanında Ensâr’dan bir başka şehit daha 

bulunuyordu ve henüz onu örtecek bir kefen bulunamamıştı. Hırkaların ikisini de 

Hamza’ya sarıp Ensârî’yi kefensiz bırakmaktan utandık. Hırkanın birisi Hz. Ham-

za’ya, öbürü de Ensârî’ye kefen olsun dedik. Hırkalardan biri büyük diğeri küçük 

olduğu için de aralarında kura çektik.” (Ahmed, I, 165) 

Hz. Ali � şöyle demiştir: 

“Kardeşlerimden birkaç kişiyi toplayıp onlara bir veya iki kap yemek ye-

dirmem, bana, çarşıya çıkıp bir köle âzâd etmekten daha sevgili gelir.”  (Buhârî, el-

Edebü’l-müfred, no: 566) 

Efendimiz � şöyle buyurur: 

“Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse kıyamet günü onun mizanı önün-
de duracağım, mîzânı ağır gelirse ne âlâ, ağır gelmezse ona şefaat edeceğim.”  
(Ebû Nuaym, Hilye, VI, 353) 

Đnsanlar samîmî duygulardan uzaklaşıp dünyaya âhiretten daha fazla önem 

vermeye başladığında kardeşlik duyguları da zayıflamaya yüz tutar. Ancak bu gi-

diş hayra alâmet değildir. Đnsanları şiddetli hesaba ve azaba doğru sürükleyen bir 

gerilemedir. Đbn-i Ömer � şöyle der: 

“Biz öyle zamanlar gördük ki, içimizden hiç kimse kendisinin altın ve gü-

müşe müslüman kardeşinden daha lâyık olduğunu düşünmezdi. Şimdi öyle bir de-

virdeyiz ki, altın ve gümüş bize müslüman kardeşimizden daha sevimli geliyor. 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işittim: 

Kıyâmet gününde nice komşular vardır ki, komşusunun yakasına yapışmış: 

«–Yâ Rabbî, bu komşum kapısını yüzüme kapattı; iyilik, ihsan ve yardımını 

benden esirgedi» der.”  (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 111; Heysemî, X, 285) 

Kardeşliği Zedeleyecek Davranışlar 

Kardeşliği muhafaza edebilmek için dikkatli davranmak, kırıcı olmamak 

ve yanlış davranışlardan sakınmak îcâb eder. Cenâb-ı Hak, din kardeşliğinin mu-

hafazası için şu tavsiyelerde bulunmaktadır: 
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“Ey iman edenler! Bir topluluk di ğer bir toplulukla alay etmesin! Bel-
ki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları alaya alma-
sınlar! Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplama-
yın, birbirinizi kötü lakaplarla ça ğırmayın! Đmandan sora fâsıklık ne kötü 
bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zâlimlerin tâ kendileridir.” (Hu-

curât, 11) 

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının! Çünkü zannın bir kısmı 
günahtır. Birbirinizin kusurunu ara ştırmayın! Biriniz, di ğerinizi gıybet et-
mesin! Đçinizde ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanan var mı?! Bundan 
tiksindiniz değil mi? O hâlde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeleri çok 
kabul edendir, çok merhametlidir.” (Hucurât, 12) 

Kardeşliği muhafaza için lüzumsuz tartışmalara girmemek gerekir. 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Sana günah olarak tartışmaya devam etmen yeter.” (Tirmizî, Birr 58/1994)  

Süleyman �, oğluna şöyle nasihat etmiştir: 

“Çekişmeyi, tartışmayı bırak! Çünkü onun faydası azdır. Üstelik o, kardeş-

ler arasında düşmanlığı körükler.” (Dârimî, Mukaddime, 29/309) 

Ebû Hanîfe Hazretleri, kendisi ara sıra usul ve akâid hakkında münaka-

şalar yapmakla beraber talebelerini ve yakınlarını bu tür tartışmalardan men edi-

yordu. Bir defasında oğlu Hammâd’ı bir kelâm mes’elesinde münakaşa yaparken 

gördü ve onu bundan vaz geçirdi. Kendisine: 

“–Sen zaman zaman münâkaşa ediyorsun. Peki, bizi neden menediyor-

sun?” dediler. O büyük Đmâm, Hâlık’ın nazarıyla mahlûkâta bakış tarzını gösteren 

şu muhteşem cevabı verdi: 

“–Biz münâzara yaparken arkadaşımız kayıp düşecek, yanılacak diye kor-

kudan başımızda kuş varmış gibi dikkatli davranıyoruz. Siz ise münazara yapar-

ken arkadaşınızın hata yapmasını istiyorsunuz. Arkadaşının ayağını kaydırmak is-

teyen kişi, onun günaha ve dalâlete düşmesini istiyor, onu küfre itiyor demektir. 

Arkadaşını tekfir etmek isteyen ise, ondan önce küfre düşer.”22 

Rasûlullah �, kardeşler arasında herhangi bir kırgınlık veya soğukluk ol-

duğunda, bunu üç günden fazla uzatmayı yasaklamış, bir an evvel barışmaya teş-

vik ederek önce barışanın daha çok sevap kazanacağını haber vermiştir. (Müslim, Birr, 

36; Ebû Dâvûd, Edeb 47/4910-4916) 

                                                 
22 Đbn-i Bezzâzî, Menâkıb-ı Đmam-ı A’zam, I, 121; Muhammed Ebû Zehrâ, Đmâm Ebû Hanîfe, trc. Osman Keski-
oğlu, Konya 1959, s. 29. 
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Birbirine kırılan kişiler, barışmakta zorlanabilirler. Dolayısıyla diğer müs-

lümanların onlara yardımcı ve aracı olması gerekir. Hatta insanların arasını bul-

mak için hayra vesile olmak maksadıyla yalan söyleyen kişilerin, yalancı olmaya-

cağı bildirilmi ştir. (Buhârî, Sulh, 2) 

Rasûlullah �, birgün Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’ne hitâben: 

“–Ebû Eyyûb, Allah ve Rasûl’ünün sevip râzı olduğu bir iyiliği (sadakayı) 

sana haber vereyim mi?” buyurmuştu. Ebû Eyyûb �: 

“–Evet, bildiriniz ya Rasûlallah!” dedi. Efendimiz �: 

“– Đnsanlar birbirine kırıldığında aralarını bulur; biri diğerinden uzaklaş-

tığında ise onları birbirine yaklaştırırsın”  buyurdu. (Beyhakî, Şuab, VII, 490; Heysemî, VIII, 80) 

Sehl bin Sa‘d � der ki: 

Kubâ ahâlîsi arasında kavga çıkmış, hatta birbirlerini taşlamışlardı. Bu 

hâdise Peygamber Efendimiz’e haber verilince, Rasûlullah � hemen: 

“–Haydi, gidelim de aralarını bulup barıştıralım!”  buyurdu. (Buhârî, Sulh, 3) 

Yine Rasûlullah �, Amr bin Avf O ğulları  arasında bir kavga çıktığını 

duymuştu. Aralarını bulmak için bir grup ashâbı ile birlikte oraya gitti. Onları ba-

rıştırmak için bir müddet orada kaldı. (Buhârî, Ezân, 48; Sulh, 1; Müslim, Salât, 102) 

Bir defasında da, Sa‘d bin Muaz � ile Sa‘d bin Ubâde � arasında kır-

gınlık olmuştu. Allah Rasûlü �, aralarındaki kırgınlığı gidermek için Sa‘d bin 

Muaz’ın elini tutarak bazı Evslilerle birlikte Sa‘d bin Ubâde’nin evine gitti. Orada 

görüşüp konuştular. Ev sahibi yemek ikram etti, hep birlikte yiyip dağıldılar.  

Aradan bir müddet geçtikten sonra, Sa‘d bin Ubâde’nin elini tutarak bazı 

Hazreçlilerle birlikte Sa‘d bin Muaz’ın evine gitti. Oturup konuştular. Bu ev sahi-

bi de yemek ikram etti, hep birlikte yiyip dağıldılar. (Vâkıdî, II, 435) 

Görüldüğü gibi Đslâm bir taraftan kardeşlerimize nâzik ve güzel davran-

mayı diğer taraftan da şahsımıza karşı yapılan hatâ ve kusurları affetmemizi tavsi-

ye ediyor. Üçüncü şahıslara da dargınları barıştırma vazifesi veriyor. Böylece 

Đslâm, insanları birbirine muhabbet ve merhametle yaklaşmaya alıştırıp, onları 

kardeş yapıyor. Hatta bu kardeşlik kan kardeşliğinin fersah fersah ötesine geçiyor. 

 

7. Đffet ve Hayâ 
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Đffet, yeme içme ve şehevî arzular husûsunda ölçülü olmak, aşırı ve süflî 

arzuları bastırıp dinin ve aklın emri altına almak sûretiyle faziletli bir hayat yaşa-

maktır. Cenâb-ı Hak, kullarının iffetli bir hayat yaşamasını arzu buyurur. Đffetli 

davranmakla insan, nefsin arzularına esir olmaktan kurtulur ve gerçek hürriyeti 

elde eder. Nitekim “ Đnsanı zillete düşüren asıl kölelik, şehvet köleliğidir”  denil-

miştir. 

Đffet, insana ait bir husûsiyettir. Diğer mahlûkât için böyle bir durum 

mevzubahis değildir. Dolayısıyla insanı diğer mahlûkâttan ayıran en fârik vasıf if-

fettir. Onun kaybedilmesi; insanlık haysiyetini zâyî etmek ve diğer mahlûkâtın se-

viyesine düşmek demektir. Đffetin muhafazası ise daha çok hayâ duygusu ile sağ-

lanır. Hayâ da temel ahlâkî vasıflardandır. Hadîs-i şeriflerde şöyle buyurulur: 

 “Hayâ îmandandır ve hayâlı olan kimse cennettedir! Hayâsızlık ise kalbin 

katılığındandır; kalbi katı olan da cehennemdedir!..” (Buhârî, Îmân, 16) 

“Allah � çok hayâlı ve çok gizlidir. Bundan dolayı hayâyı ve örtünmeyi 

sever. O hâlde herhangi biriniz gusledeceği zaman örtünsün.” (Ebû Dâvûd, Hammâm, 

1/4012) 

“Hayâ ve îman bir aradadır; biri gittiğinde diğeri de gider!” (Taberânî, Evsat, 

VIII, 174; Beyhakî, Şuab, VI, 140; Buhârî, Edeb, no: 1313) 

Đnsanı ahlâka aykırı her türlü fenâlıktan ve nefsânî düşüncelerden ancak 

hayâ fazîleti menedebilir. Mü’mini çirkinliklerden muhafaza husûsunda edep ve 

hayânın tesiri, yüzlerce kanun ve zâbıta kuvvetinden daha ileridir. Đffet ve hayâ 

sahibi bir insana; “Utanmıyor musun?” demek, onu kötülüklerden uzaklaştırmaya 

kâfîdir. 

Yüce Rabbimiz, iffet ve hayâ husûsunda zirveye çıkmış olan iki şahsı, 

mü’minlere örnek olarak gösterir. Bunlar “kıssaların en güzeli” diye Yûsuf Sûre-

si’nde hikâyesi anlatılan Yûsuf � ile Kur’ân-ı Kerîm’in 34 yerinde kendisinden 

övgüyle bahsedilen Hz. Meryem’dir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur: 

“ Đffetini korumu ş olan Đmrân kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). 

Biz, ona ruhumuzdan üfledik, o da Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik 
etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.” (Tahrîm, 12; Enbiyâ, 91) 

Yûsuf � ise, genç ve güzel bir kadın, bütün imkânları sağladıktan sonra 

kendisini iffetsizliğe çağırdığında; “Allah’a sı ğınırım, zâlimler iflah olmaz”  di-

yerek oradan hızla uzaklaşmıştır. Đffetsizliğe düşmekle zindan arasında tercih 

yapmak zorunda kaldığında ise hiç tereddüt etmeden: 

“Zindan bana, bunların dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir” deyip Al-

lah’a sığınmış, Allah da onun iffetini muhafaza buyurmuştur. (Yûsuf, 23-25, 33-34) 
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Bir iffet timsâli şahıs da Hz. Đbrahim’in zevcesi Sâre vâlidemizdir: Mısır 

ülkesini Firavun âilesi idâre ediyordu. Bunlar zâlim ve kibirli kimselerdi. Hudut-

tan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun’a bildirilirdi. 

Evli ise kocası öldürülür, eğer erkek kardeşi varsa, kadın ondan istenirdi. Đbrâhim 

�, yanında Sâre vâlidemiz olduğu hâlde huduttan geçince yine saraya haber git-

ti. Cemâl sahibi bir kadının Mısır’a girdiği bildirildi. Sâre vâlidemizi alıp saraya 

götürdüler. Bu hususla alâkalı olarak bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: 

“Sâre saraya girince, hemen abdest aldı ve iki rekât namaz kılmak üzere 

huzûr-i ilâhîye durdu. Namazı bitirince Cenâb-ı Hakk’a şöyle ilticâ etti: 

«Allah’ım! Ben, sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi de zevcim-

den başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, şu kâfiri bana musallat et-

me!»” (Buhârî, Büyû’, 100) 

Firavun, Sâre’nin yanına yaklaşmak istedi. Birden nefesi kesildi. Felç ol-

du. Bu durum birkaç defa tekerrür etti. Nihayet Firavun, korkusundan onu serbest 

bıraktı. Câriyesi Hâcer’i de ona hediye etti. (Müslim, Fedâil, 154) 

Peygamber Efendimiz ve onun hanımları da bizim için en güzel iffet nü-

mûneleridir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değil-
siniz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir edâ 

ile konuşmayın! Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. 
Mâruf üzere, uygun, ciddî ve ağır başlı bir şekilde konuşun! Evlerinizde otu-
run, eski câhiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın! Namazı kılın, zekâtı 
verin, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin! Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece 
günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzâb, 32-33) 

Âişe g bu âyet-i kerîmeyi okuduğu zaman, başörtüsünü ıslatıncaya kadar 

ağlarmış. (Kurtubî, el-Câmi, [Ahzâb, 33]) Herhalde bu âyetleri okuyunca Cemel Vak‘ası’nı 

hatırlıyor ve o hâdiseye karıştığı için üzülüyordu. 

Evinden pek fazla dışarı çıkmayan Hz. Sevde g vâlidemize: 

“–Niçin diğer kardeşlerinin yaptığı gibi haccetmiyor, umreye gitmiyor-

sun?” diye sorulmuştu. O da: 

“–Daha önce haccımı ve umremi yaptım. Allah da bana evimde oturmamı 

emrediyor. O hâlde neden çıkayım ki?!” karşılığını verdi. 

Hâdiseyi nakleden râvî der ki: 

“Allah’a yemin ederim ki, odasının kapısından cenazesi çıkarılıncaya ka-

dar dışarı çıkmadı.” (Kurtubî, el-Câmi, [Ahzâb, 33]) 
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Đffet ve hayâ husûsunda zirveye çıkmış şahsiyetlerden biri de Hz. Os-

man’dır. Rasûlullah �, meleklerin bile ondan hayâ ettiğini haber vermiştir. (Ahmed, 

I, 71; VI, 155) 

Hz. Osman � şöyle buyurur: 

“Vallahi ben câhiliye devrinde de Đslâm döneminde de hiç zinâ etmedim. 

Câhiliyede tiksindiğim için, müslüman olduktan sonra ise iffetimden dolayı 

zinâya yaklaşmadım.” (Bkz. Ebû Dâvûd, Diyât, 3/4502; Ahmed, I, 163) 

Bakışlarda ve Konuşmada Đffet 

Erkekler ile kadınlar arasında hayâ, iffet, nezâhet ve nezâketin hâkim ol-

ması îcâb eder. Erkek ve kadının gayr-i meşrû alâka ve muhabbeti, “bakış”la baş-

lar. Bu sebeple müslüman erkek ve kadınların lüzumsuz bakışlardan sakınmaları, 

konuşacakları zaman da başlarını önlerine eğerek konuşmaları emredilmiştir: 

“ (Rasûlüm!) Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar 

ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. 
Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. 

Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; 

nâmus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları müstesnâ, zînetle-
rini te şhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler… 

Gizlemekte oldukları zînetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar 
(dikkat çekecek şekilde yürümesin, dışarı çıkarken câzip kokular sürünmesinler). 

Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki ku rtulu şa eresiniz.” (Nûr, 30-

31) 

Bu âyet-i kerîme nâzil olunca mesciddeki hanım sahâbîler, evlerine 

gitmeyi beklemeden hemen orada elbiselerinin fazla kısımlarını keserek başlarını 

ve yakalarını emre uygun şekilde örttüler. (Buhârî, Tefsîr, 24/12; Ebû Dâvûd, Libâs, 31-33/4102) 

Erkekler de evlerine dönüp hanımlarına, kızlarına, kızkardeşlerine ve bü-

tün arkabalarına bu âyetleri okudular. Bunun üzerine bütün kadınlar, baştan aşağı-

ya güzelce örtündüler. Böylece Allah Teâlâ’nın indirmiş olduğu hükümleri derhal 

tasdik ettiklerini ve onlara gönülden inandıklarını gösterdiler. Sabah namazda Al-

lah Rasûlü’nün arkasında güzelce örtünmüş olarak safa durdular. Takındıkları si-

yah örtüleri sebebiyle sanki başlarının üzerinde kargalar varmış gibi görünüyordu. 
(Đbn-i Kesîr, Tefsîr, [Nûr, 31]) 

Cerîr  � şöyle der: Peygamber Efendimiz’e bakılması haram olan şeyi an-

sızın görmenin hükmünü sordum:  

“–Hemen gözünü başka tarafa çevir!” buyurdu. (Müslim, Âdâb 45; Ebû Davûd, Nikâh, 

43; Tirmizî, Edeb, 28) 
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Çünkü bakmak gözlerin zinası olmaktadır ve günahtır. Aynı şekilde kulak-

ların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası dokunmak, ayakların zi-

nası yürümek, kalbin ve nefsin zinası da arzu etmektir. (Buhârî, Đsti’zân 12, Kader 9; Müslim, 

Kader 20-21; Ebû Dâvûd, Nikâh, 43) 

Rasûlullah � lüzumsuz bakışların kalp için ne derece zararlı olduğunu 

şöyle ifade buyurur: 

“Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu 

sebebiyle bunu terk ederse Allah ona kalbinde halâvetini hissedeceği bir iman 

bahşeder.” (Hâkim, IV, 349/7875) 

“Kimin gözü bir kadının güzelliğine takılır da hemen gözünü ondan çevi-

rirse, Allah ona, kalbinde halâvetini hissedeceği bir ibadet sevâbı ihsân eder.” 
(Ahmed, V, 264; Heysemî, VIII, 63) 

Harama bakmak yasaklandığı gibi insanların dikkatini çekecek şekilde par-

füm ve kokular sürünmek ve farklı davranışlarda bulunmak da yasaktır. Rasûlul-

lah � şöyle buyurur: 

“Her göz (harama bakmakla) zina eder. Kadın koku sürünüp (erkeklerin 

bulunduğu) bir meclisten geçtiği zaman, o da zina etmiş sayılır.” (Tirmizî, Edeb, 35/2786; 

Ebû Dâvud, Tereccül, 7/4173; Nesâî, Zînet, 35) 

“Bir kadın koku süründüyse, yatsı namazında bizimle birlikte bulunma-

sın!”  (Müslim, Salât, 143; Ebû Dâvûd, Tereccül, 7; Nesâî, Zînet, 37,38) 

Đffeti Muhafaza Etmenin Ehemmiyeti 

Cenâb-ı Hak, kullarının iffetli olmasına çok ehemmiyet verir ve pek çok 

âyet-i kerimede buna işâret eder.23 Bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Evlenme imkânı bulamayanlar Allah kendilerini lütf uyla zenginleşti-
rinceye kadar iffetlerini korusunlar… Dünya hayatının geçici menfaatini ka-
zanma hırsıyla câriyelerinizi fuhşa zorlamayın! Hele iffetli ve namuslu kal-
mak isterlerse (hiç zorlamayın!) Kim onları zor altında bırakırsa (şiddetli bir 

azaba mâruz kalır ve) Allah zorlanmalarından sonra (o câriyeler için) çok ba-

ğışlayıcı ve merhametlidir.” (Nûr, 33) 

Rasûlullah � Efendimiz, kadınlardan bilhassa iffetlerini muhafaza 

husûsunda bey’at alırdı. (Mümtehine, 12) 

Peygamber Efendimiz, hanımının iffetli olmasını isteyen kişilere başkala-

rının hanımlarına karşı iffetli davranmayı tavsiye etmiştir. (Hâkim, IV, 170/7258) 

                                                 
23 Misâl olarak bkz. Nisâ, 25; Mâide, 5; Enbiyâ, 91; Nûr, 4, 23; Tahrîm, 12. 
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Đffet ve hayâdan uzaklaşmanın ne büyük bir felâket getireceğini Nebî � 

şöyle haber vermiştir: 

“Hiç şüphesiz Azîz ve Celîl olan Allah, bir kulu helâk etmek istediği za-

man, ondan hayâyı çekip alır. Hayâyı alınca, o kul ancak gazaba uğrayan biri 

olur. Gazaba uğradığı zaman, kendisinden emânet (güvenilirlik) kaldırılır. 

Emânet kaldırılınca, o ancak hâin olur. Hâin olduğu zaman, kendisinden rahmet 

kaldırılır. Rahmet kaldırılınca, o ancak lânete uğrar ve mel’ûn olur. Lânete uğra-

dığı ve mel’ûn olduğu zaman da, kendisinin Đslâm ile olan bağı koparılır!”  (Đbn-i 

Mâce, Fiten, 27) 

Đffeti Muhafaza Etmenin Mükâfâtı 

Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın kendilerine mağfiret ve büyük bir mükâfat ha-

zırladığı kullardan bahsedilirken, “ Đffetlerini koruyan erkek ve kadınlar...”  da 

zikredilir. (Ahzâb, 35) 

Yine, Firdevs cennetine girip orada ebedî kalacak ve kendilerine cennet-

lerde bol bol ikrâm edilecek mü’minlerin vasıfları sayılırken “iffetlerini  muhafa-
za edenler” de sayılır. (Mü’minûn, 5-11; Meâric, 29-35) 

Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iffet ve nâmusunu koruma sözü 

verirse, ben de ona cennet sözü veririm.” (Buhârî, Rikâk, 23) 

“Üç ki şi vardır ki onların gözleri cehennemi görmez: Allah yolunda nöbet 

tutan, Allah korkusuyla ağlayan ve Allah’ın haramlarından sakınan kişilerin göz-

leri...” (Heysemî, V, 288) 

Hiçbir gölgenin bulunmadığı sıkıntılı kıyâmet gününde Cenâb-ı Hakk’ın 

Arş’ının gölgesi altında serinletip ikramlarda bulunacağı yedi grup insandan biri: 

“Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç” di-

ğeri de; “Güzel ve mevkî sahibi bir kadının beraber olma isteğine «Ben Allah’tan 

korkarım» diye yaklaşmayan yiğit” tir. (Buhârî, Ezân, 36; Müslim, Zekât, 91) 

Bunlar iffetli ve namuslu kişilerin âhirette elde edeceği şeref ve mükâfâttır. 

Đffet ve nâmusun dünyevî bereketleri de çok büyüktür. (Buhârî, Büyû‘, 98; Müslim, Zikir, 100) 
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BEŞĐNCĐ KISIM  

MUÂMELÂT 

Muâmelât, geniş mânâsıyla Đslâm Fıkhı’nın ibadetler dışında kalan kısmını 

yani hukûkun tamamını ifade eder. 

Allah’ın kullarına ihsân ettiği din, onların bütün ihtiyaçlarına cevap vere-

cek genişliktedir. Cenâb-ı Hak, kullarına, hayatın her yönüyle ilgili lütuflarda bu-

lunup yardım ederek en faydalı hükümleri koymuştur. Yüce Rabbimiz içtimâî ha-

yatın muhtelif yönleriyle ilgili en güzel hükümleri bildirmeseydi, insanoğlunun 

onları çalışarak ve deneme yanılma yoluyla tesbit etmesi çok pahalıya mâl olurdu. 

Dolayısıyla, “ Đslâm” deyince sadece iman esasları ve ibadetler akla gel-

memelidir. Onlar dinin esasıdır, ancak onun diğer mühim bir kısmı da muâmelât-

tır. Bu kısımda, insanın diğer insanlarla, hatta hayvanlar, bitkiler ve eşyâ ile mü-

nasebetlerinin nasıl olması gerektiği açıklanmıştır. 

Đman esasları, dinin teorik kısmını teşkil ederken, ibadetler ve muâmelât da 

inancın delili, isbâtı ve takviyesi mevkiindedir. Đnanmak ve ibadetlere devam et-

mek, nisbeten kolaydır, fazla bir fedâkârlık gerektirmez. Ancak muâmelât daha 

büyük bir dikkat ve fedâkârlık ister. Meselâ, insanlarla muâmelede doğru, dürüst 

ve âdil olmak, îcâbında kişinin kendi aleyhine karar vermesini, maddî ve mânevî 

fedâkârlıklarda bulunmasını gerektirebilir. Yani bu alanda vazîfe ve mesuliyetler 

daha fazladır. Dolayısıyla asıl müslümanlık, muâmelât sahâsındaki istikâmet ve 

sebatta kendini gösterir. Nitekim Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Emri altındaki insanlara ve çevresindekilere karşı kötü muâmelede bulu-

nan kimse cennete giremez.” (Tirmizi, Birr 29/1946; Đbn-i Mâce, Edeb, 10; Ahmed, I, 7) 

Bir kişi Hz. Ömer’in yanında başka birisini medhediyordu. Hz. Ömer � 

ona: 

“–Medhettiğin kişiyle hiç yolculuk yaptın mı?” diye sordu. O: 

“–Hayır” dedi. 

“–Alı ş veriş gibi ictimâî bir muâmelen oldu mu?” 

“–Hayır.” 

“–Peki sabah-akşam ona komşu oldun mu?” 

“–Hayır.” 

Bu cevaplar üzerine Hz. Ömer �: 
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“–Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a yemin ederim ki sen onu tanı-

mıyorsun” dedi. (Gazâlî, Đhyâu Ulûmi’d-Dîn, III, 312) 

Muâmelâta ehemmiyet veren toplumlar yükselir ve her hususta başarılı 

olurlar. Bunun bir misâli şudur: Peygamber � Efendimiz yeni müslüman olan ve 

mağlûbiyet nedir bilmeyen Benî Hâris kabilesi elçilerine: 

“–Cahiliye devrinde siz çarpıştığınız kimselere hep gâlip gelirdiniz, bunu 

ne ile sağlardınız?” diye sordu. Onlar: 

“–Yâ Rasûlallah! Biz kiminle çarpışsak gâlip gelirdik! Çünkü fazla ko-

nuşmaz, şerefimizi lekelemez, israf etmez, birbirimize karşı kıskanç davranmaz, 

birbirimizden yardımı kesmez, savaş ve güçlük zamanlarında zorluklara katlanır-

dık. Dâimâ toplu bulunur, dağılmazdık. Hiç kimseye karşı zulüm ve haksızlığa ilk 

başlayan biz olmazdık!” dediler. Rasûlullah � Efendimiz: 

“–Doğru söylediniz!” buyurdu.1 

O hâlde din; ferdî hayatla birlikte ictimâî muâmelelerin de düzgün olma-

sıyla kemâle ermektedir. Şimdi bu mevzûdaki esas noktalardan birkaçına temas 

edelim: 

 

1. Kul Hakkı 

Đnsanın üzerinde Allah’ın hakları olduğu gibi kulların da hakları vardır. 

Cenâb-ı Hak her insana bir takım haklar ve nimetler bahşetmiştir. Bunlara yönelik 

yapılan bir haksızlık, karşılıksız kalmaz ve cezayı îcâb ettirir. Meselâ, birinin ca-

nına ve malına zarar vermek, şeref ve haysiyetini lekelemek, şakayla da olsa üz-

mek ve korkutmak, aldatmak, rüşvet alıp vermek, borcunu geciktirmek, lüzumsuz 

yere vaktini almak gibi hususlar hep kul hakkını ihlâl etmektir. Cenâb-ı Hak, in-

sanları kul hakkından nehyederek şöyle buyurur: 

“Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin! Đnsanların malların-
dan bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, onları hâkimlere rüşvet ola-
rak vermeyin!”  (Bakara, 188; Nisâ, 29) 

Kul hakkı yemenin en tehlikeli çeşidi, devlet ve vakıf malı gibi âmmenin 

ortak hakkı olan şeyleri haksız yere gasbetmek ve uygunsuz bir şekilde kullan-

maktır. Bu haksızlık, ferdî haklara göre daha tehlikelidir. Zira sonunda pişman 

olunsa bile bütün hak sahiplerinden helâllik olmak mümkün değildir. 

                                                 
1 Bkz. Đbn-i Hişâm, IV, 264-265; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, III, 245; Taberî, Târîh, III, 157; Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, V, 
98-99. 
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Hz. Ömer � devlet malı husûsunda çok hassas davranırdı: Birgün Bey-

tülmal memuru temizlik yapıyordu. O esnâda bir dirhem para buldu ve Hz. 

Ömer’in çocuklarından birine verdi. Duruma muttali olan halife derhal memuru 

çağırdı ve incitecek şekilde azarlayarak: 

“–Sen neye dayanarak bunu yaptın? Sen kıyâmet günü beni bir dirhem için 

Muhammed Ümmeti ile dâvâlı hâle getirmek mi istiyorsun?” dedi.2 

Dört halîfeden sonra Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de adâletiyle ve 

hakka riâyetiyle temâyüz etmiş ve 5. halîfe ünvânına lâyık görülmüştü. O, 

huzûrunda âmmeye ait misk tartılırken herkesten fazla koku almamak için burnu-

nu tıkardı. 

“–Niçin böyle yapıyorsun?” diyenlere: 

“–Zaten bundan istifade, kokusunu almakla olur” derdi. (Gazâlî, Đhyâu ulûmi’d-

dîn, II, 168) 

Bilhassa, insanlar arasında hüküm vermek ve onları idâre etmek mev-

kiinde olanların, kul hakkı mevzuunda son derece hassas davranmaları gerekmek-

tedir. Aynı şekilde, hâkimin huzûrunda başka birinden hak taleb eden kişinin de 

gerçekten haklı olup olmadığını iyice düşünmesi îcâb eder. Zira Rasûlullah � 

şöyle buyurur: 

“Ben sadece bir beşerim. Sizler bana muhâkeme olmak üzere geliyorsu-

nuz. Belki biriniz, delilini getirmekte diğerinden daha becerikli olabilir ve 

merâmını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm 

veririm. Kardeşinin hakkını alıp da birinin lehine hüküm verirsem, ona cehen-

nemden bir pay ayırmış olurum.”  (Buhârî, Şehâdât, 27; Müslim, Akdiye, 4) 

Đslâm, bu tür haklara o kadar ehemmiyet vermiştir ki Yüce Rabbimiz ken-

disine karşı işlenen hatâ ve günahları affettiği hâlde kul hakkını bunun hâricinde 

tutmuştur. Kul hakkını, zulme uğrayan kulunun irâdesine bırakmıştır. Dolayısıyla, 

herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin, evvelâ hakkını yediği 

kimseden helallik alması şarttır. Böyle davranılmadığı takdirde o günah affedil-

mez ve âhirete bırakılır. Âhiret ise çok çetin bir gündür. O gün, boynuzsuz koyun 

bile, kendisine zarar veren boynuzlu koyundan hakkını alacak ve kimsenin hakkı 

kimsede kalmayacaktır.3 

Kul Hakkıyla Ölmemek 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

                                                 
2 Süleyman Muhammed et-Temmâvî, Hz. Ömer ve Modern Sistemler, trc. M. Vesim Taylan, Đstanbul 2005, s. 
80. 
3 Müslim, Birr, 60; Tirmizî, Kıyâmet, 2; Ahmed, II, 235, 323, 372, 411. 
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“Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm 

varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle 

helalleşsin!” (Buhârî, Mezâlim, 10; Rikâk, 48) 

Allah Rasûlü � birgün ashâbına: 

“–Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sormuştu. Onlar: 

“–Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir” şeklinde cevap ver-

diler. Bunun üzerine Rasûlullah � şöyle buyurdu: 

“– Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir: Kıyamet günü namaz, oruç 

ve zekât sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zina isnâd ve iftirasında bu-

lunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyilikle-

rinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, 

hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve netîcede cehenneme atılır.” (Müs-

lim, Birr 59; Tirmizî, Kıyâmet 2; Ahmed, II, 303, 324, 372) 

Bu sebeple, insanların kabre kul hakkıyla gitmesi, âlemlere rahmet olarak 

hediye edilen Peygamber Efendimiz’i çok endişelendirirdi. Ümmetini, kul hakkıy-

la ölmekten kurtarmak için, çok ciddî tedbirler alırdı. Bunlardan birini Ebû Hürey-

re � şöyle anlatır: 

“Rasûlullah � Efendimiz’e, üzerinde borç bulunan bir cenâze getirildiği 

zaman: 

«–Borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı?» diye sorardı. Eğer borcunu öde-

mek için yeterli mal bıraktığı söylenir (veya müslümanlardan biri borcu tama-

men ödeyeceğine dâir kuvvetlice söz verirse4) namazını kılardı. Aksi takdirde 

müslümanlara: 

«–Arkadaşınızın namazını siz kılın!” buyururdu.  

Ancak zamanla Allah Teâlâ, maddî imkânlarını genişletince, borcunu öde-

yecek malı olmayan mü’minlerin namazını da kıldı.5 Bundan sonra artık şöyle 

buyuruyordu: 

“Ben her mü’mine, mutlaka, dünya ve âhirette insanların en yakınıyımdır. 

Dilerseniz şu âyeti okuyun: «O Peygamber, mü’minlere öz nefislerinden daha 
evlâdır/yakındır...»6 Hangi mü’min vefat eder de geride bir mal bırakırsa vâris-

leri onu alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birini bırakmışsa o da bana gelsin, 

ben onun mevlâsıyım (himâye ve yardım edicisiyim).” (Buhârî, Tefsir, 33/1, Kefâlet 5, Ferâiz 4, 

15, 25; Müslim, Ferâiz, 14) 
                                                 
4 Tirmizî, Cenâiz, 69/1069; Nesâi, Cenâiz, 67. 
5 Buhârî, Nefekât, 15; Müslim, Ferâiz, 14. 
6 Ahzâb, 6. 
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Sa‘d bin Atval � anlatıyor: 

“Kardeşim vefat etmiş ve üç yüz dirhem mal ile bakıma muhtaç çoluk ço-

cuk bırakmıştı. Bıraktığı parayı âilesine harcamak istiyordum. Rasûlullah �: 

“–Kardeşin borcu sebebiyle hapsedilmiş durumda, borcunu ödeyiver!” 

buyurdu. Ben: 

“–Yâ Rasûlullah! Ben onun borçlarını ödedim. Sadece bir kadının iddia 

edip delil getiremediği iki dinâr kaldı” dedim. Rasûl-i Ekrem Efendimiz: 

“–O kadına iddia ettiği iki dinarı ver. Çünkü kadın hakîkati söylemekte-

dir”  buyurdu.” (Đbn-i Mâce, Sadakât, 20) 

Đslâm, kul hakkına o kadar ehemmiyet vermektedir ki, müslümanlar için en 

yüksek mertebe olan şehitlik bile onu affettirmeye kâfî değildir. (Müslim, Đmâre, 119) 

Muhammed bin Cahş � anlatıyor: Rasûlullah � Efendimiz’in yanında 

oturuyorduk. Başını semâya kaldırdı, sonra elini alnına koyup: 

“–Sübhânallah! Ne kadar ağır bir hüküm indirildi!” buyurdu. Biz çok 

korktuk ve sükût ettik. Ertesi gün: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! O indirilen ağır hüküm ne idi?” diye sordum. Allah 

Rasûlü � şöyle buyurdu: 

“–Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kişi Allah yolun-

da öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, 

üzerinde bir borç varsa, borcu ödeninceye kadar cennete giremez.” (Nesâî, Büyû, 

98/4681) 

Hz. Ömer � şöyle anlatır: 

Hayber Gazvesi günü idi. O sırada Allah Rasûlü’nün ashâbından bir grup 

geldi ve: 

“–Falanca şehit, falanca da şehit” dediler. Sonra bir adamın yanından ge-

çerken: 

“–Falanca kimse de şehit olmuş” dediler. Bu sefer Rasûlullah �: 

“–Hayır, ben onu, ganîmet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde 

cehennemde gördüm” buyurdu. Sonra da: 

“–Ey Đbn-i Hattâb, git ve insanlara «Cennete ancak mü’minler girebile-

cektir» diye nidâ et!” buyurdu. 
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Ben de çıktım ve: “Cennete ancak mü’minler girebilecektir” diye nidâ et-

tim. (Müslim, Îmân, 182) 

Kul hakkı yemenin zararlarından biri de, insanın mâneviyâtı üzerinde icrâ 

ettiği menfî tesirdir. Yemede ve içmede harama ve şüpheli şeylere dikkat etmeyen 

insanlar, hâlis ve sâlih ameller işlemeye muvaffak olamazlar. Zira ibadetlerde hu-

şû ve huzur hâlinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah’ın emrini yerine 

getirebilmek; kul hakkından uzak kalarak iffetli bir hayat yaşamaya bağlıdır. 

Peygamber Efendimiz’in Kul Hakkı Titizliği 

Kul hakkı yemek bu kadar tehlikeli ve zararlı olunca, tabiî ki ondan en 

uzak duran insan Rasûlullah � olacaktır. Efendimiz’in bu husustaki dikkat ve ti-

tizliğine dâir birkaç misal arzedelim: 

Üseyd bin Hudayr � çok şakacı bir zât idi. Bir topluluk içinde konuşu-

yor ve onları güldürüyordu. Şakanın dozu kaçıp biraz aşırıya gidince, Rasûlullah 

� bir çubukla sadrına hafifçe dokunarak onu îkâz etti. Bunun üzerine Üseyd �: 

“–Ey Allah’ın Rasulü, kısas istiyorum!” dedi. Allah Rasûlü � de: 

“–Haydi, öyleyse kısas yap!” buyurdu. Bu sefer Hz. Üseyd: 

“–Fakat senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde gömlek yoktu” dedi. 

Rasûlullah � gömleğini kaldırdı. Bunun üzerine Üseyd � hemen Allah 

Rasûlü’ne sarılıp sadrından öpmeye başladı ve: 

“–Yâ Rasûlallah, ben bunu istemiştim!” dedi. (Ebû Dâvûd, Edeb, 148-149/5224) 

Bedir’de çarpışma başlamadan evvel Rasûlullah �, elindeki ok ile müca-

hidleri; “Beri gel, geri git!”  gibi tâlimatlarla hizâya getirdi ve saydırdı. Bu esnâda 

saftan ileri çıkmış bulunan Sevâd bin Gaziyye’nin karnına dokunup: 

“–Ey Sevâd! Hizâya gel!” buyurdu. Sevâd �: 

“–Yâ Rasûlallah, canımı acıttın! Allah seni hak ile gönderdi. Kısas iste-

rim!” dedi. Peygamber Efendimiz gömleğini açtı ve: 

“–Haydi, kısas yap” buyurdu. Ensâr, endişelenerek: 

“–Ey Sevâd! O Allah’ın Rasûlü’dür!” diye onu kendine getirmeye çalıştı-

lar. Sevâd �: 

“–Adâlette hiçbir beşerin diğerine karşı üstünlüğü yoktur!”  dedi. Allah 

Rasûlü � tekrar: 
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“–Haydi, kısas yap!” buyurdu. Sevâd, Peygamber Efendimiz’in mübarek 

bedenini öptü. Rasûlullah �: 

“–Ey Sevâd! Niçin böyle yaptın?” diye sordu. Sevâd �: 

“–Görüyorsunuz ki savaşa hazırlanmış bulunuyoruz. Đstedim ki, benim en 

son ânım, sana dokunduğum ân olsun!” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah � ona 

hayır duada bulundu. (Đbn-i Hişâm, II, 266-267; Vâkıdî, I, 57; Đbn-i Sa‘d, III, 516) 

Rasûlullah �, vefâtlarından önce mü’minlere son defa hitâb ederek: 

“Nihayet ben de bir insanım! Aranızdan bazı kimselerin hakları bana 

geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım gelsin 

alsın! Đyi biliniz ki, benim katımda en sevimli olanınız, varsa hakkını benden alan 

veya hakkını bana helâl eden kişidir. Zira Rabbime, helâlleşmiş olarak ve gönül 

rahatlığıyla kavuşmam ancak bu sâyede mümkün olacaktır. Hiç kimse «Rasûlul-

lah’ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım!» diyemez. Đyi biliniz ki, kin ve 

düşmanlık beslemek asla benim ahlâkım değildir. Ben aranızda durup bu sözümü 

tekrarlamaktan kendimi müstağni görmüyorum” buyurdu. Öğle namazını kıldık-

tan sonra dönüp minbere oturdu ve bu sözlerini tekrar etti. (Đbn-i Sa‘d, II, 255; Taberi, Tarih, 

III, 190) 

Sonra şöyle buyurdu: 

“Allah’ım! Ben hangi mü’mine ağır bir söz söylemişsem, o sözümü 

kıyâmet gününde kendisi için, sana yakınlık vesilesi kıl!”  (Buhârî, Deavât, 34) 

Ashâb-ı Kirâmın Titizliği 

Efendimiz’in bu hassâsiyeti ile yetişen ashâb-ı kirâm da, kul hakkına 

riâyet husûsunda herkesin gıptayla seyredeceği emsalsiz fazilet örnekleri sergile-

mişlerdir. Ubâde bin Sâmit �’in torunu anlatıyor: 

“Dedem Ubade � vefat edeceği zaman: 

«–Azad ettiğim kölelerimi, hizmetçilerimi, komşularımı yanıma gelip gi-

den herkesi bana çağırın!» dedi. Đstediği kimseler toplanınca onlara: 

«–Öyle sanıyorum ki bugün benim dünyadaki son günüm, önümüzdeki 

gece de âhiretteki ilk gecem olacak. Bilmiyorum, belki sizlere elimle vurmuş veya 

bir laf söylemiş olabilirim. Binaenaleyh kimi incitmişsem rûhum çıkmadan gelsin 

bana kısas yapsın, ona yaptığım hareketin aynısını bana tatbik etsin! Rûhumu 

elinde tutan Allah’a yemin ederim ki kıyamet gününde kısas vardır» dedi. On-

lar: 



 352 

«–Sen babamızdın, bize edep öğrettin» dediler. Aslında dedem bir hiz-

metçisine bile kötü söz söylemiş değildi. Onlara: 

«–Size yaptıklarımı bağışladınız mı?» diye sordu. 

«–Evet» dediler. Dedem, «Allah’ım, şahit ol!» dedikten sonra şunları söy-

ledi: 

«–Mademki kısas uygulamıyorsunuz öyleyse şu vasiyetimi iyi belleyin: 

Ardımdan ağlayacak olanlara hakkımı helâl etmiyorum. Rûhum çıktığında güzel-

ce abdest alın, mescide girip namaz kılın! Hem benim hem de kendiniz için istiğ-

far edin. Çünkü Allah Teâlâ; “Ey îmân edenler, sabırla ve namazla yardım is-
teyin!..” 7 buyuruyor. (Bakara, 153) Daha sonra beni sür’atle mezarıma götürün, ar-

dımdan ateş (mum, meşale) yakarak gelmeyin, kabrimin içinde altıma erguvan 

ağacı koymayın!»” (Ali el-Müttakî, XIII, 555/37443) 

Görüldüğü gibi, Đslâm, müslümanlara hesap gününü düşünerek yaşamayı 

ve kimsenin hakkına tecâvüz etmemeyi öğretir. Rasûlullah � bunu gâyet vecîz bir 

şekilde şöyle ifade buyurmuştur: 

“Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimse-

dir...” (Buhârî, Îmân, 4-5) 

 

2. Helâl Gıda 

Đslâm, insanın maddî ve mânevî yapısını muhafaza etmek için, yenilen gı-

daya çok ehemmiyet verir. Bu sebeple insanlık târihinde ilk defa bir gıda rejimi 

ortaya koymuş, neyi nasıl yemek gerektiğini açıklamıştır. Bunlara ilâveten bir de 

gıdanın helâl olması gerektiği üzerinde hassâsiyetle durmuştur. Zira gıdaların 

kimyevî muhtevâları kadar, mânevî vasıfları da, kendisiyle beslenenlerin rûhî 

temâyülleri ve irâdeleri üzerinde rol oynar. Hatta babanın yediği gıdanın helâl veya 

haram olması, ondan meydana gelen çocuğun bile irâde ve ihtiyarı üzerinde müessir 

olur. 

Kazanılan mal ve yenilen gıdaların helâl veya haram olması, insanın duy-

gularına ve amellerine tesir ettiği gibi hayatının akışına da yön verir. Zira malda 

öyle bir hususiyet vardır ki helal mal, haram yollara gitmediği gibi, haram mal da 

helal yola ve hayırlı bir işe nasîb olmaz. Bu sebeple “Para yılan gibidir, girdiği 

delikten çıkar” denilmiştir. 

Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem ile Havvâ vâlidemizi cennette yarattığında, orada-

ki meyvelerden bol bol yemelerini, sadece bir ağaca yaklaşmamalarını söylemişti. 

                                                 
7 Bakara, 153. 
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Ancak şeytan vesvese vererek onlara bu yasağı câzip gösterdi. Ağaçtan yedikleri 

takdirde melek olacakları ve cennette ebedî kalacakları gibi yüksek mânevî vaad-

lerde bulunarak Allah’ın yasağını çiğnetti.8 Aynı şekilde dünyada da Allah 

Teâlâ’nın helâl kıldığı rızıklar pek çoktur. Haramları ise mahduttur. Lâkin nefis ve 

şeytan; daha çok ve daha kolay kazanmak, hayır yapmak gibi muhtelif vaadlerde 

bulunarak haramları câzip gösterir ve pek çok kişiyi aldatır. Cenâb-ı Hak bu 

hakîkatlere işâretle şöyle buyurur: 

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından 
yiyin, fakat şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin açık bir düşmanınız-
dır.”  (Bakara, 168) 

“Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendi-
sine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun!”  (Mâide, 88. Bkz. Nahl, 114; Enfâl, 69) 

Yine Kur’ân-ı Kerim’de haber verildiğine göre, önceki ümmetler içinde 

yaşayan Ashâb-ı Kehf, asırlar süren uykularından uyanınca, canlarından evvel Al-

lah’ın emrini düşünerek: 

“… Şimdi, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de, bak-
sın, (şehrin) hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin!..” dediler. 

(Kehf, 19) Böylece helâl gıda konusundaki hassasiyete güzel bir örnek oldular. 

Demek ki insan, hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

için helâl yollardan kazanç elde etmek zorundadır. Peygamber Efendimiz’in âzad-

lısı Râfi � şöyle der: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim çocukların üzerinde hakkımız olduğu gibi 

onların da bizim üzerimizde hakları var mıdır?” diye sordum. Şöyle buyurdu: 

“–Çocuğun baba üzerindeki hakkı ona yazı yazmayı, yüzmeyi, atıcılığı öğ-

retmesi ve kendisine helâlden başka rızık yedirmemesidir.” (Beyhakî, Şuab, VI, 401; Ali el-

Müttakî, XVI, 443) 

Rasûlullah �: 

 “Kim temiz rızık yer, sünnete uygun amelde bulunur ve insanlar onun şer-

rinden emin olurlarsa, o kişi cennete girer” buyurmuştur. (Tirmizî, Kıyâmet, 60/2520; Hâkim, 

IV, 117/7073) 

En helâl rızık kişinin kendi el emeğiyle kazandığıdır. Allah Rasûlü � Te-

bük’ten dönerken, Sa‘d el-Ensârî � kendisini karşıladı. Rasûlullah � onunla 

musâfaha yapıp ellerinin nasırlaşmış olduğunu görünce: 

“–Elin neden böyle?” diye sordu. O da: 
                                                 
8 Bakara, 35-36; A‘râf, 19-22. 
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“–Bunlar kürek ve çapa izidir. Bunlarla çalışıp âilemin nafakasını kazanı-

yorum” dedi. Onun bu hâlinde ziyâdesiyle memnûn kalan Rasûlullah �: 

“–Bunlar ateşin temas etmeyeceği ellerdir”  buyurdu. (Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, I, 

424-425; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, III, 86) 

Diğer bir rivâyette: 

“–Bunlar, Allah Teâlâ’nın sevdiği ellerdir”  buyurmuştur. (Serahsî, Mebsût, VII, 

62) 

Haramla beslenen vücut ise, cehennem odunu olmaya lâyıktır. Dolayısıyla, 

müslümanlar “Bir a ğzından girene, bir de ağzından çıkana dikkat et!” sözünü 

düstûr edinirler. 

Hz. Ebû Bekir Sıddîk’ın bir hizmetçisi vardı, kazancının belli bir kısmını 

ona verir, o da bundan yerdi. Yine birgün hizmetçi kazandığı bir şeyi getirdi. Hz. 

Ebû Bekir � de ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine hizmetçi: 

“–Her akşam bana kazancımın mâhiyetini sorardın, bu akşam sormadın?!” 

dedi. Ebû Bekir �: 

“–Çok acıkmıştım, sormayı unuttum, peki söyle bakalım nasıl kazandın?” 

diyerek açıklamasını istedi. Hizmetçi: 

“–Câhiliye devrinde, hiç anlamadığım hâlde falcılık yaparak bir kişiyi al-

datmıştım. Bugün onunla karşılaştık. O yaptığım işe karşılık size ikram ettiğim bu 

yiyeceği verdi” deyince Hz. Ebû Bekir, parmağını boğazına götürdü ve (tüm ezi-

yetine rağmen) yediklerinin hepsini çıkardı. Hizmetçiye dönerek: 

“–Yazıklar olsun sana! Az kaldı beni helâk ediyordun” dedi. Kendisine: 

“–Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?” diyenlere Hz. Sıddîk �: 

“–Canımın çıkacağını bilseydim, yine o lokmayı çıkarırdım. Çünkü Pey-

gamber Efendimiz’den duydum: 

«Haramla beslenen vücuda cehennem daha lâyıktır» buyurdu” cevabını 

verdi.9 Bu hâdise üzerine Cenâb-ı Hak, Hz. Ebû Bekir ve onun gibileri medhede-

rek: 

“Her kim Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da 
nefsini hevâ ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer cennettir”  

âyetlerini inzâl buyurdu. (Nâziât, 40-41; Kurtubî, XIX, 135) 

                                                 
9 Bkz. Ebû Nuaym, Hilye, I, 31; Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26; Ahmed bin Abdullah et-Taberî, er-Riyâdu’n-
nadra, II, 140-141. 
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Hz. Ömer � de birgün içtiği sütü çok beğenmişti. Sütün nereden geldiği-

ni sordu. Sütü getiren kişi: 

“–Su kenarına varmıştım, bir de baktım ki zekât hayvanlarından bir kısmı-

nı suluyorlar! Çobanlar onların sütünden bana sağıverdiler. Ben de onu kabıma 

koydum ve size getirdim” dedi. Bu sözleri işiten Ömer bin Hattab �, hemen elini 

boğazına sokup içtiği sütü kusarak dışarı çıkardı. (Muvatta’, Zekât, 31) 

Musa Efendi Hazretleri, Mahmut Sâmî Ramazanoğlu Hazretleri ile il-

gili olarak şunları nakletmektedir: 

“Muhterem üstâzın kendilerinden nasihat ve öğüt almak için ziyâretlerine 

gelenlere ilk sualleri mesleklerini ve helâl-haram hususuna dikkatli olup olmadık-

larını sormak olurdu. Daha sonra başka bilgiler alırlardı. Bu bilgileri aldıktan son-

ra muhataplarına gerekli nasihati yaparlardı.”10  

Đnsan, kazandığı şeylerin helâl olmasına dikkat edip haram kazançtan yüz 

çevirdiğinde, bazılarının zannettiği gibi fakir düşmez. Bilâkis Cenâb-ı Hak onun 

kazancına bereket lutfeder. Rasûlullah � rızık mevzuunda yersiz endişelere ka-

pılmamak gerektiğini ihtar ederek şöyle buyurur: 

“Ey insanlar Allah’a karşı muttakî olun ve (rızık) talebinizde güzel davra-

nın! Zira hiç kimse (Allah’ın kendisine takdir ettiği) rızkı eksiksiz olarak elde et-

meden ölmez. Rızkı gecikse bile sonunda ona mutlaka kavuşacaktır. Öyleyse Al-

lah’tan korkun ve (rızık) talebinizde güzel davranın, helal olanı alın, haram olanı 

terk edin!” (Đbn-i Mâce, Ticârât, 2) 

Diğer taraftan, helâl ve temiz kazanç peşinde koşmanın insana bahşettiği 

derûnî bir haz vardır. Böyle kişiler gelirleri az bile olsa dâimâ huzur içinde yaşar-

lar. Cenâb-ı Hak da onları sever. Nitekim hadîs-i şerîfte şu müjde verilmektedir: 

“Allah Teâlâ, kulunu helâl peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi 

sever.” (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, I, 65) 

Temiz ile Pis Aynı Değildir 

Helâl, az bile olsa çok kıymetlidir. Đslâm âlimleri şöyle demişlerdir: 

Buğday tanesi kadar bir helâl, Allah katında dünyalar dolusu harâmdan 

daha makbul ve sevimlidir. Çünkü harâm pistir ve Allah tarafından reddedilmiştir. 

Helâl ise iyi ve temizdir, Allah tarafından da kabul görmüştür. 

Birgün Rasûlullah �: 

                                                 
10 Sâdık Dânâ, Sultânü’l-Ârifîn eş-Şeyh Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu, Đstanbul 1412/1991, s. 25.  
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“Güçlü ve yüce olan Allah; putlara tapmayı, içki içmeyi, insanları soy sop 

sebebiyle kınamayı size haram kılmıştır. Dikkat edin, şüphesiz içki içen de, imâl 

eden de, sâkiliğini yapıp içenlere dağıtan da, satan da, parasını yiyen de lânet-

lenmiştir”  buyurmuştu. 

Bunun üzerine bir bedevî ayağa kalkıp Peygamber Efendimiz’in huzûruna 

gelerek: 

“–Ey Allah’ın Rasulü, ben daha önce içki ticareti yapardım. Bu işten bir 

miktar mal biriktirdim. Şimdi ben bu malı Allah’a itaat yolunda harcasam bana bir 

faydası olur mu?” diye sordu. Rasûlullah �:  

“–Sen o malı hac, cihâd veya sadaka uğrunda harcasan dahi Allah katın-

da bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olmaz. Zira Allah ancak temiz olanı kabul 

buyurur” dedi. 

Bu hâdise üzerine Allah Teâlâ şu âyet-i kerimeyi inzâl buyurdu: 

“De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve kötünün çokluğu 
hoşuna gitse de (bu böyledir). Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah’tan korkunuz ki 

kurtulu şa eresiniz.” (Mâide, 100) (Vâhidî, Esbâbu Nüzûl, s. 212-213) 

Hadis-i şerifte şöyle buyrulur: 

“…Bir ki şi haramdan mal kazanır ve onu harcarsa, bu ona bereketli kı-

lınmaz; tasaddukta bulunursa kabûl edilmez. Arkasında bıraktığı da onu ancak 

ateşe yaklaştırır. Çünkü Allah � kötülüğü kötülükle silmez, lâkin kötülüğü iyilikle 

yok eder. Şüphesiz habîs habîsi silip yok etmez.” (Ahmed, I, 387) 

Đbadetlerdeki huzur ve rûhâniyet ile mânevî âlemdeki inkişaflar da helal 

lokmaya bağlıdır. Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ temizdir; sadece temiz olanları kabul eder. Peygamberlerine 

neyi emrettiyse mü’minlere de onu emretmiştir. Cenâb-ı Hak, elçilerine: 

«Ey rasûller! Temiz ve helâl olan şeylerden yiyin, sâlih ameller işle-
yin!..»11 buyurmuştur. Mü’minlere de: 

«Ey îman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yi-
yin!..»12 buyurmuştur. 

Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza top-

rağa bulanmış vaziyette ellerini semâya kaldırarak: Yâ Rabbî! Yâ Rabbî! diye dua 

                                                 
11 Mü’minûn, 51. 
12 Bakara, 172. 
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eder. Hâlbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin 

duası nasıl kabul edilir!” (Müslim, Zekât 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân 3) 

Allah Rasûlü � Efendimiz, helâl kazançla yapılan haccın güzel bir kabul 

göreceğini, haram malla yapılan haccın ise sert bir şekilde reddedilip sahibinin 

azabla tehdid edileceğini haber verir. (Heysemî, III, 209-210) 

Hz. Mevlânâ � helâl lokma husûsunda şöyle buyurur: 

“Önce can çocuğunu şeytan sütünden kes, sonra da onu meleklere ortak 

et! Sen zulmânî, bulanık ve kesif bulundukça bil ki Allah’tan uzaksın, şeytanın süt-

kardeşisin! 

Đnsanın nûrunu ve olgunluğunu artıran lokma, sadece helal kazanç ile elde 

edilmiş olandır. Bir yağ ki gelip kandilimizi söndürüyor, buna yağ değil su demek 

lazımdır. Çünkü kandili söndürmektedir. Helâl lokmadan ilim ve hikmet doğar, 

aşk ve rikkat, yani kalp inceliği hâsıl olur. Eğer sen, bir lokmadan haset, düzen-

bazlık, cehalet ve gaflet meydana geldiğini görürsen onun haram olduğunu bil! 

Sen hiç buğday ekilip de arpa çıktığını gördün mü? Hiç atın merkep yavrusu do-

ğurduğu gördün mü? 

Lokma bir tohum gibidir, mahsûlü de senin içindeki düşüncelerdir. Yine 

lokma deniz gibidir ki incisi ulvî endîşelerdir. Ağza konulan helâl lokmadan, bü-

yüklere hizmet arzusu, öbür âleme gitme şevki doğar.”  (Mesnevî, c. 1, beyt: 1688-1696) 

O hâlde helâl gıda için gayret etmekle birlikte duâ ile de yardım istemeli-

yiz. Efendimiz � şu duâyı öğretmiştir: 

 َEّSُ ٰ��Dَ 7ِ  َو$M�ِ�ِCَْ َ(َ+اِ"َ  Dَ��Dَِ��َ�َ7ِ  ْ  اْ[M�ِ1ِاَ�ِّ[ْ1َ  ْ� �َ�اكَ  َ�ّ�َِ 

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek haramlardan koru! Lütfunla beni 

senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Deavât, 110/3563; Ahmed, I, 153) 

Yine Rasûlullah � sabah namazından sonra şöyle dua ederdi: 

 َEّSُ ٰ��MِAِّ6  َUاَ�َّْ$ Dَُ� ��ً�ْ�ِ ��ً>ِ�َA �,ًَوِرْز �&ً ِ�ّWَ  �ً�َ�َ0َّ&ًَ�  َوGَ"ُ 

“Allah’ım! Senden faydalı ilim, helâl ve temiz rızık ve makbul amel istiyo-

rum!”  (Đbn-i Mâce, Đkâme, 32; Ahmed, VI, 322) 

 

3. Şüpheli Şeylerden Sakınmak 
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Đslâm, mü’minleri haramdan en güzel şekilde muhâfaza edebilmek için on-

lara şüpheli şeylerden uzaklaşmalarını tavsiye etmiştir. Zira harâmlar, mü’minler 

için yakıcı bir ateştir. Allah’ın çizdiği hudutları aşan kimseler kendilerini bu alevli 

ateşin içinde buluverirler. Bu tehlikeden korunmanın en emniyetli yolu ise haram-

larla helallerin arasındaki şüpheli şeylerden uzak durmaktır. Rasûlullah � Efen-

dimiz şöyle buyurur: 

“...Kim şüpheli olduğunu sezdiği bir şeyi terkederse, harâmlığı belli olan 

şeyi daha çok terkeder. Kim de şüphelendiği şeyi yapmada cü’retkâr olursa, 

harâmlığı açık olan şeye düşmesi daha kolaydır.” (Buhârî, Buyû, 2) 

Günaha düşme korkusuyla yaşamaktansa, şüpheli işlerden uzak durmak 

daha kolay ve daha kârlıdır. Rasûl-i Ekrem Efendimiz şöyle îkâz buyurur: 

“Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisi arasında, bir-

çok kimsenin bilmediği şüpheli hususlar vardır. 

Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de 

şüphelileri işlerse, zamanla harama düşer. Aynen sürüsünü başkasına ait bir 

arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır.  

Dikkat edin! Her sultanın girilmesi yasak bir arâzisi vardır. Unutmayın ki, 

Allah’ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudun-

da küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu sâlih olursa, bütün vücut sâlih olur. 

Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. Đşte bu et parçası kalbdir.” (Müslim, Müsâkat, 

107, 108; Buhârî, Îmân, 39; Büyû’, 2; Ebû Dâvûd, Büyû’, 3/3329) 

Burada anlaşıldığına göre, şüpheliler karşısında insana yol gösterecek kı-

lavuz, onun kalbidir. Vâbisa bin Maʻbed � der ki: Peygamber Efendimiz’in 

huzûruna varmıştım. Bana: 

“– Đyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin?” buyurdu.  

“–Evet” dedim. O zaman Rasûlullah � şunları söyledi: 

“–Kalbine danış! Đyilik, gönül huzuruyla yaptığın ve kalbin mutmain oldu-

ğu şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice fetvâlar ver-

se bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.”  (Ahmed, IV, 227-228; Dârimî, Büyû’, 2. Krş. 

Heysemî, X, 294) 

Dolayısıyla kalbin mânevî sıhhatini muhafaza etmek çok mühimdir. Bu-

nun için de vücûdu helâl lokma ile beslemek şarttır. Kalbin iyi ile kötüyü, şüpheli 

ile haramı fark edebilmesi buna bağlıdır. Haram lokma ile beslenen kalb, zamanla 

sâfiyetini yitirerek bulanıklaşır, hatta bir zaman sonra kararır ve hassâsiyetini kay-

beder. 
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Hz. Mevlânâ, Mecâlis-i Seb’a isimli kitabında, şüpheli şeyler karşısında 

dikkatli olmanın lüzûmunu ne güzel misallendirir: 

“Tâneyi gören kuşcağız tuzak var mı diye önden, arkadan, sağdan, soldan 

yüz defa kontrol eder. Kuş dâima aksi şeyleri düşündüğünden ondaki can korkusu 

yem aşkından ziyâdedir. Aynı şekilde ârif-i sâdıklar da kazandıkları tânelerin ha-

ram veya murdar olmadığını, altında nefs ü hevânın pusu kurmadığını, şehvet ke-

disinin kendilerine kastetmediğini veya kahr-ı ilâhîyi celbetmediğini, sağdan sol-

dan iyice araştırırlar. «Gördüğüm şu lokma yüzünden tuzağa düşmek ve onun 

mahmur bakışlarına aldanmak lâyık değildir. Perde arkasında bir casus bulunup 

da boğazıma yapışma ihtimali vardır» derler.” 

“Köpek bile atılan bir kemiği veya ekmeği koklamadan yemez.” 

Şüpheli şeyleri terk etmek, insanın daha huzurlu yaşamasını sağlar. Hasan 

bin Ali � şöyle der: Ben, küçük yaşta dedem Rasûlullah �’den şu sözü ezberle-

dim: 

“ Şüpheli olanı bırak, şüphe vermeyene bak! Zira doğruluk huzur, yalan ise 

şüphe kaynağıdır.”  (Tirmizî, Kıyâmet 60/2518. Bkz. Buhârî, Büyû‘, 3) 

Diğer taraftan, takvâ sahibi bir kul olabilmek de yine şüpheli şeyleri terk 

etmeye bağlıdır. Allah Rasûlü � bunu şöyle ifade eder: 

“Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle mahzûru olmayan bazı şeyleri 

de terk etmedikçe gerçek muttakîlerin derecesine ulaşamaz.” (Tirmizî, Kıyâme, 19/2451; 

Đbn-i Mâce, Zühd, 24) 

Bu sebeple, ashâb-ı kirâm şüpheliler husûsunda büyük bir titizlik göster-

mişlerdir. Nitekim Hz. Ömer � şöyle der: 

“Biz, fâize düşme korkusu ile on helalden dokuzunu terk ettik.” (Ali el-Müttakî, 

IV, 187/10087) 

Daha sonraki müslüman nesiller de bu konuya dikkat etmişlerdir. Meselâ, 

Ebû Hanîfe Hazretleri, ticâretle geçinen hayli servet sahibi zengin bir kimse idi. 

Ancak ilimle meşgul olduğundan ticârî işlerini vekili vâsıtasıyla yürütür, kendisi 

de yapılan ticâretin helâl dâiresi içinde olup olmadığını kontrol ederdi. Bu hususta 

o derece hassastı ki, bir defasında ortağı Hafs bin Abdurrahman’ı kumaş satmaya 

göndermiş ve ona: 

“–Ey Hafs! Malda şu şu özürler var. Onun için bunu müşteriye söyle ve şu 

kadar ucuza sat!” demişti. Hafs da, malı Đmâm’ın belirttiği fiyata satmış, ancak 

ondaki özrü müşteriye söylemeyi unutmuştu. Durumu öğrenen Ebû Hanîfe Haz-

retleri, Hafs’a:  
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“–Kumaşı alan müşteriyi tanıyor musun?” diye sordu. Hafs’ın, müşteriyi 

tanımadığını söylemesi üzerine Đmâm, satılan maldan elde edilen otuz bin dirhem-

lik kazancın tamâmını sadaka olarak dağıttı ve ortağından ayrıldı.13 

Büyük hadis âlimi Đmâm Nevevî, Dımeşk’ta yetişen meyveleri yemezdi. 

Bunun sebebini soran talebesi Đbnü’l-Attâr’a, Dımeşk’te pek çok vakıf arazi bu-

lunduğunu, bunların titizlikle idare edilmediğini, ortaklığın meşrû bir şekilde ya-

pılmadığını, dolayısıyla bu meyvelere haram karıştığını söyledi. Babasının getir-

diği yiyeceklerle geçimini sağlar, sadece onun getirdiği incirleri yerdi. 

“En büyük ibadet, samimi bir niyetle helâl ve haramları öğrenmektir” 
diyen Đmâm Nevevî, hayatı boyunca kimseden bir kuruş almadı. Vazîfe yaptığı 

medreselerden kendisine verilen aylıkla kitap alır, sonra da bunları o medreseye 

vakfederdi. Eşrefiyye Dârülhadisi’nden de hiç maaş almadı. Onun bu hâli, hak 

mefhumuna ne büyük ehemmiyet verdiğini göstermektedir.14 

Bununla birlikte, şüpheli şeylerden sakınmak isterken, îtidâl çizgisinden 

ayrılıp vesveselere kapılarak gereksiz tereddütler uyandırmak ve böylece müslü-

manları sıkıntıya düşürmek de doğru değildir. Müslümanlar her hususta olduğu 

gibi bu mevzûda da firasetle hareket eder, orta yoldan ayrılmazlar. (Buhârî, Büyû‘, 5)  

 

4. Gayr-i Müslimlerle Münasebetler 

Cenâb-ı Hak, insanların din husûsunda hür olmalarını, gönderdiği hak dini 

kendi iradeleriyle seçmelerini murâd etmektedir. Bu sebeple kalben inanmadığı 

hâlde müslüman olduğunu söyleyen kişi, münafık diye isimlendirilir. Münafıklık 

Đslâm’ın en çirkin gördüğü bir durumdur. Bunun yanında Cenâb-ı Hak, müslü-

manlara Đslâm’ı sadece anlatma ve tebliğ etme vazifesi vermiştir. Nitekim 

Rasûlullah �, kendi amcalarını bile iman etmeye zorlamamış, onlara sadece yal-

varmıştır. Neticede kimi hiç kabul etmemiş, kimi de çok sonra müslüman olmuş-

tur. 

Diğer taraftan, müslümanlar Đslâm’ın ölçüler koyduğu alanlarda kendi ar-

zularına göre hareket edemezler. Onların nasıl inanması, hâdiselere hangi zâviye-

den bakması ve nasıl davranması gerektiği ilâhî ölçülerle tesbît edilmiş, Peygam-

ber � Efendimiz tarafından da hayata yansıtılmıştır. Buna Kitap ve Sünnet denir. 

Dolayısıyla müslümanlar, Kur’ân ve Sünnet’i bütün tafsilatıyla anlama gayretinde 

olurlar ve orada kendilerine gösterilen yolda yürüyerek hayatlarına devam ederler. 

                                                 
13 Şehâbettin Ahmed bin Hacer el-Heytemî, Đmâm-ı Âzam’ın Menkıbeleri, trc. Abdulvehhâb Öztürk, Ankara 
1978, s. 82. 
14 Prof. Dr. Yaşar Kandemir ve diğerleri, Riyâzü’s-sâlihîn, I, 49. 



 361 

Cenâb-ı Hak onlara şöyle buyurur: 

“Sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan-
lara iyilik etmekten ve onlara adâletle davranmaktan Allah sizi menetmez. 
Çünkü Allah adâletli olanları sever. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşan-
ları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardımda bu-
lunanları dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zâlimler on-
lardır.”  (Mümtehine, 8-9) 

“E ğer müşriklerden biri senden eman dilerse, Allah’ın kelâmını işitip 
dinleyinceye kadar ona eman ver, sonra (müslüman olmazsa) onu güven için-

de bulunacağı bir yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen insanlardır.”  

(Tevbe, 6) 

Đslâm, müslümanlara düşmanlık besleyen, onların inançlarıyla alay eden, 

kendilerine karşı savaş açan gayr-i müslimleri sırdaş tutmayı ve onlarla Đslam top-

lumu aleyhine sonuç doğuracak yakın ilişkiler kurmayı meneder. Ancak Đslâm’a 

düşman olmayanlarla iyi münasebetler kurmayı yasaklamaz. Bundan dolayı Đslâm 

âlimleri küfre, küfrün tezahür, işaret ve sembollerine saygı ve buna bağlı bir sev-

giye delâlet etmeyen her türlü insanî ilişkiyi prensip olarak mubah saymışlardır.15 

Bunun bir misâlini Ebû Basra el-Gıfârî � şöyle anlatır: 

“Hicret ettiğimde Nebiyy-i Ekrem � Efendimiz’e geldim. Bu hâdise, müs-

lüman olmamdan önceydi. Rasûlullah �, âilesinin günlük gıdasını temin ettiği 

küçük bir koyunu benim için sağıverdi. Sütün tamamını içtim. Sabah olunca 

Đslâm’a girdim. Peygamber Efendimiz’in hâne halkı: 

«–Dün olduğu gibi bu gece de aç uyuyabiliriz» dediler. Bunun üzerine 

Rasûlullah � koyunu benim için tekrar sağdı. Bu sefer ondan birazcık içince doy-

dum.” (Ahmed, VI, 397) 

Hediyeleşmenin düşmanlıkları giderdiğini ifade eden Peygamber Efendi-

miz’in gayr-i müslimlerle hediyeleştiği bilinmektedir.16 Hz. Ömer de Rasûl-i Ek-

rem’in kendisine hediye ettiği ipekli bir elbiseyi Mekke’deki henüz müslüman 

olmamış bir arkadaşına göndermiştir. (Buhârî, Edeb, 9) 

Đslâm’ın komşuya iyilikte bulunmak la ilgili emir ve tavsiyeleri17 müslü-

man ve gayr-i müslim bütün insanları içine alır.18 Rasûlullah �, komşuları tasnif 

                                                 
15 Ahmet Özel, “Gayri Müslim” mad., DĐA, XIII, 423. 
16 Ebû Dâvûd, Harâc, 33-35; Tirmizî, Siyer, 23/1576; Ahmed, I, 96. Bazı hadis-i şerifler, müşriklerden hediye 
almanın caiz olduğuna delalet ederken, bazıları da bunun câiz olmadığına delalet etmektedir. Bu hadisler şöyle 
telif edilir: Hediyesiyle müslümanların gönlünü kazanıp onları kendine bağlamak isteyen müşriklerin hediyeleri-
ni almak câiz değildir. Böyle bir gâye taşımadığı bilinen ve hediyesi kabul edildiğinde gönlünün Đslâm’a ısınma-
sına vesile olacağı umulan müşriklerin verdiği hediyeleri almak câizdir. 
17 Nisâ, 36; Müslim, Đmân, 76-77. 
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ederken gayr-i müslimlerin de komşuluk hakları olduğunu ifade buyurmuştur.19 

Dolayısıyla müslümanlar, günlük hayattaki münasebetler çerçevesinde gayr-i 

müslim hastaları ziyaret, cenazelerine katılma ve taziyede bulunma, ayrıca evlen-

me, doğum vb. münasebetlerle onları tebrik etme gibi içtimâî münasebetlerden ge-

ri kalmamışlardır.20 Nitekim Rasûlullah �, kendisine hizmet eden yahûdi çocuğu 

hastalığında ziyaret etmiştir. (Buhârî, Cenâiz, 80) 

Abdullah bin Ömer  � için bir koç kesilmişti. Đbn-i Ömer Hazretleri, 

âilesine:  

“–Ondan yahûdi komşunuza da hediye ettiniz mi?” diye sordu.  

“–Hayır!” cevabını alınca şöyle buyurdu: 

“–Bundan ona da gönderin. Zira ben Rasûlullah � Efendimiz’in: 

«Cebrail bana komşu hakkı husûsunda o kadar ısrarla tavsiyelerde 

bulundu ki, komşuyu komşuya vâris kılacağını zannettim» buyurduğunu işittim.” 
(Ebû Dâvûd, Edeb, 122-123/5152; Tirmizî, Birr, 28/1943) 

Đslâm’ın akrabalara iyilik etmek ve onlarla münasebetleri kesmemek 

husûsundaki emirleri de müslim - gayr-i müslim herkese şâmildir.21 

Müslümanların inancı ve hâdiseye bakışı bu çerçevede olunca, onların bü-

tün insanlarla dâimâ iyi geçinmeyi ve sulhü tercih edeceği muhakkaktır. Gayr-i 

müslimler zararlı bir davranış ve tutum içine girmedikleri müddetçe kendilerine 

iyilik ederler. Ancak müslümanlara zarar verecek hareketlerde bulunurlarsa o za-

man gerekli tedbirleri alırlar. 

Đslâm’da insanlar arasında sadece inanç esasına dayalı bir ayırım kabul 

edilir. Bu husustaki tercihin âhiret hayatında büyük bir mükâfat veya cezayı ge-

rektireceği, Allah katında iman edenlerle etmeyenlerin aynı muameleye tâbi tu-

tulmayacağı birçok âyette ifade edilir.22 Bununla birlikte dünya hayatında inanan-

larla inanmayanların gerek farklı toplumlar hâlinde gerekse aynı toplum içinde bir 

arada yaşamaları için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.23 

                                                                                                                                                         
18 Kurtubî, V, 184, 188; Đbn-i Kayyım el-Cevziyye, II, 417-418. 
19 Đbn-i Hacer, Fethü’l-Bârî, Dâru’l-Fikr, Fuat Abdülbâkî neşri, ts., X, 456; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 
146/3656. 
20 Đbn-i Kayyım el-Cevziyye, II, 200-205; Yûsuf el-Kardâvî, Gayrü’l-müslimîn fi’l-müctemai’l-Đslâmî, Beyrut 
1412, s. 45-46. 
21 Nisâ, 1; Muhammed, 22. 
22 Meselâ bk. Hûd, 15-24; Fussılet, 40; Câsiye, 20-35. 
23 Devletler hukûkunun en mühim mesnedi olan milletlerarası topluluk fikri, ilk defa Kur’ân’da ifadesini bulmuş 

ve Rasûlullah � devrinden başlayarak toplumlararası ilişkiler, hukukî esaslara dayandırılmıştır. Kur’ân ve Sün-
net’te belirlenen temel prensipler çerçevesinde oluşan ve zamanla gelişen bu devletlerarası hukuk, müslüman 
devletlerin gayr-i müslim toplumlarla olan münasebetlerinde tatbik edilirken, Batı dünyasında Ortaçağ boyunca 
milletlerarası alanda keyfilik hâkim olagelmiş ve 18. asırda Avrupa’da oluşmaya başlayan devletler hukuku, 
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Milletlerarası münasebetlerin sulh içinde devam ettirilebilmesi ve bunun 

sağlam esaslara dayandırılması için karşılıklı güven ve haklara saygı büyük bir 

ehemmiyete sahiptir. Bu sebeple Đslâm, gerek husûsî gerekse milletlerarası müna-

sebetlerde müslümanlara, verdikleri sözleri tutarak karşılıklı güveni sarsacak dav-

ranışlardan sakınmayı, insanlar arasında hiçbir ayırım yapmadan adâletle davran-

mayı, kin ve düşmanlık sebebiyle zulüm ve haksızlık yapmamayı emreder.24 

Kur’ân-ı Kerîm yeryüzünde insanî bağları kuvvetlendirmeye, toplumları 

insanî gayelerle birbirine yaklaştırmaya, karşılıklı münasebetleri faydalı husus-
larda iş birli ğine dayandırmaya büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. Müslüman 

âlimler, Đslâm devletinin gayr-i müslim devletlerle ticaret, barış, dostluk vb. ant-

laşmaları yapmasına herhangi bir engelin olmadığını, askerî alanda iş birliği ve it-

tifakların ise ancak zaruret hallerinde ve bazı şartlarla caiz olacağını ifade etmiş-

lerdir.25
 

Tanınan Hürriyetler 

Đslâm, gayr-i müslimlerin müslüman toplum içinde inanç hürriyetine, can 

ve mal güvenliğine sahip olarak yaşamalarına imkân tanımıştır. Rasûlullah �, 

hicretin hemen ardından Medine’de bulunan müşrik ve yahudi toplumları ile 

“Medîne Anayasası” veya “Medîne Vesîkası” ismi verilen bir sözleşme yaparak 

bunun ilk adımını atmıştır. Böylece, birçok dinî-kültürel grubun bir arada yaşa-

masını mümkün kılan bir toplum modelinin ilk örneği ortaya konmuştur. Daha 

sonraki yıllarda Peygamber Efendimiz’in Eyle, Ezruh, Dûmetülcendel ve Nec-
ran hristiyanları, Maknâ ve Teymâ yahudileri, ayrıca kısmen mecûsîlerin de bu-

lunduğu Hecer ve Bahreyn halkı ile yaptığı antlaşmalarla gayr-i müslimler, dinî 

ve hukukî temele dayalı kültürel kimliklerini muhafaza ederek Đslâm toplumunda 

emniyet içinde yaşama imkânına kavuşmuşlardır. Đslâm tarihi boyunca devam 

edegelen bu uygulama Osmanlı Devleti’ndeki millet sistemiyle en geniş ve geliş-

miş biçimini almıştır.26 

Medîne Vesîkası’nda yer alan şu ifadeler câlib-i dikkattir: 

“Müslümanların dini kendilerine ve yahudilerin dini kendilerine aittir.” 

“Yahudiler Müslümanlar ile (ittifak halinde) bir topluluktur.” 

“Aralarında hayırseverlik ve adâlet câri olacaktır.”  (Madde: 25, 37) 

                                                                                                                                                         
Batılı ve hristiyan olmayan devletlere ancak 19. asrın sonlarından itibaren tatbik edilmeye başlanmıştır. (Ahmet 
Özel, “Gayri Müslim” mad., DĐA, XIII, 419) 
24 Mâide, 1, 2, 8; Nahl, 91, 92, 94; Nisâ, 58. 
25 Ahmet Özel, “Gayri Müslim” mad., DĐA, XIII, 420. 
26 Bkz. Prof. Dr. M. Hamidullah, Vesâik, nr. 19, 30-33, 57, 93-95, 190-192; Ahmet Özel, “Gayri Müslim” mad., 
DĐA, XIII, 420; Dr. Osman Güner, Rasûlullah’ın Ehl-i Kitap’la Münasebetleri, Ankara 1997; Đsmail Hakkı At-
çeken, Hz. Peygamber’in Yahudilerle Münasebetleri, Đstanbul 1996; M. Ali Kapar, Hz. Muhammed’in Müşrik-
lerle Münasebeti, Đstanbul 1987. 
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Gayr-i müslimler, zimmet akdi27 ile de müslümanlar gibi can ve mal gü-

venliğine sahip olurlar. Allah Rasûlü � şöyle buyurur: 

“Dikkatli olun! Kim bir zımmîye (Đslâm devletinin tebeası olan gayr-i müs-

lime) zulmederse yahut onun hakkını kısarsa veya ona gücünün yetmiyeceği bir 

mesuliyet yüklerse ya da gönülsüz olarak ondan birşey alırsa, kıyamet gününde 

onun hasmı ben olacağım!”  (Ebû Dâvûd, Harâc, 31-33/3052) 

Yine Efendimiz �, bir zimmîyi haksız yere öldüren kişinin cennetin kırk 

yıllık mesafeden duyulan kokusundan mahrum olacağını haber vermiştir. (Beyhakî, es-

Sünenü’l-kübrâ, IX, 205) 

Hişâm bin Hakîm, Hımıs’ta iken acem fellahlarından bir takım insanları 

cizye ödemek için Güneş altında tutan bir adam görmüştü: 

“–Bu da ne?” diye sordu ve “Ben Peygamber � Efendimiz’i: 

«Şüphesiz ki Allah, dünyada insanlara işkence yapan kimselere azap eder» 

buyururken işittim” dedi. (Ebû Dâvud, Harâc, 30-32/3045; Müslim, Birr, 117-119) 

Bilindiği gibi Đslâm’da ahde vefâ göstermek, yani verilen bir söze sâdık 

kalmak, son derece mühimdir. Hatta söz verilen kişi kâfir bile olsa, yine o söze 

bağlı kalınıp îcâbını yerine getirmek Đslâm’ın emridir. Ancak Rasûl-i Zîşân Efen-

dimiz, bilhassa anlaşmalı gayr-i müslimlerin hakları üzerinde daha büyük bir has-

sasiyetle durmuş, anlaşma şartlarına riayet ettikleri müddetçe haklarının korunma-

sını, mal, can ve namuslarına dokunulmamasını emretmiştir. Böylece, Đslâm’ın 

sağladığı huzur ve emniyet ortamında gayr-i müslimler, tarih boyunca son derece 

ferah ve rahat bir hayat sürmüş; ilim, kültür, sanat ve ticaret gibi alanlarda ilerle-

me imkânı bulmuşlardır. 

Müslümanlar ahidle bağlanmış gayr-i müslimlerin inançlarına hakaret et-

mezler. Hatta zimmînin gıybetini yapmak, ona iftira atmak dâhi haramdır. Bu du-

rumda zimmîlere düşen de kanunlara uymak, müslümanların inanç ve örflerine 

                                                 
27 Antlaşma yaparak Đslâm ülkelerinde sürekli ikamet etme hakkına sahip olanlara zımmî; bu sözleşmeye de 
zimmet akdi denir. Zimmîler, durumlarına göre Đslâm devletine şahıs vergisi (cizye), arazi vergisi (haraç) veya 
bir tür ticaret vergisi (uşûr)  öderler. Bu vergiler, zimmet akdinin zarûrî şartı kabul edilen can ve mal güvenliği-
nin sağlanması veya ülke savunmasından muafiyetleri karşılığında tahsil edilir. Bununla birlikte her zımmîden 
de cizye alınmaz: Cizye, ergenlik çağına gelmiş ve malî gücü yerinde olan erkeklerden alınır. Savaşma gücüne 
sahip olmayan kadın, çocuk, yaşlı, özürlü, köle ve fakirlerden alınmaz. Gönüllü olarak askerlik hizmetinde bulu-
nanlar da bu vergiden muaf tutulur. Bunun yanında devlet tarafından münâsip görülen bazı vazifeler, fayda ve 
hizmetler sebebiyle de zimmîlerden cizye alınmadığı görülmektedir. Ayrıca geçit yerleri, ada, kale ve sınır boy-
larında bulunanlar da cizye veya diğer vergilerden kısmen veya tamamen muaf tutulmuşlardır. (Bkz. Ebû Dâvûd, 
Zekât, 65; Harâc, 29-30; Tirmizî, Zekât 5; Nesâî, Zekât, 8; Ahmed, V, 230, 233, 247; Ahmet Özel, “Gayri Müslim” mad., DĐA, XIII, 422) 
Bazı mezheplere göre, gayr-i müslimlerin din adamlarından, çalışamayacak durumdaki çiftçilerden de cizye 
alınmaz. Devletin muhafaza vazifesini yerine getirememesi, ölüm hâli ve zımmînin müslüman olması gibi hal-
lerde de cizye borcu düşer. 
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saygı göstermek, kamu düzenine ve umûmî ahlâka aykırı davranışlardan kaçın-

maktır. 

Gayr-i müslimler, Đslâm ülkelerinde müslümanlarla eşit bir ikamet ve se-
yahat hürriyeti ne sahiptirler. 

Çalışma hürriyeti  bakımından gayr-i müslimler için herhangi bir sınırla-

ma söz konusu olmayıp iş ve ticaret hayatının her alanında faaliyet gösterebilirler. 

Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdurrahman � şöyle anlatıyor: 

Biz bir seferde Peygamber Efendimiz’in yanında yüz otuz kişi idik. 

Rasûlullah �: 

“–Yanında yiyecek birşeyleri olan var mı?” diye sordu. Hemen araştırdık, 

bir kişinin yanında bir sâ‘ veya ona yakın miktarda yiyecek bulduk. Ondan un 

öğütüp hamur yaptık. Sonra saçları çok uzamış ve bakımsız olan uzun boylu bir 

müşrik, koyun sürüsüyle üzerimize çıkageldi. Allah Rasûlü � ona: 

“–Koyunları satıyor musun, yoksa atıyye veya hediye olarak mı getirdin?” 

diye sordu. Müşrik: 

“–Hayır, satılıktır” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah � o müşrikten bir ko-

yun satın aldı. Koyun kesildi. Peygamber Efendimiz evvelâ koyunun karaciğerini 

kızartmamızı emretti. Allah’a yemin ederim ki Rasûlullah � yüz otuz kişinin hep-

sine de bu ciğerden bir parça kesip verdi. Orada bulunmayanların hisselerini de 

saklayıp geldiklerinde verdi. Sonra Peygamber Efendimiz koyunu iki kap içine 

koyup pişirdi. Seferdeki insanların hepsi ondan yiyip doydukları hâlde yemek 

artmıştı. Biz de bu yemeği deveye yükleyip beraberimizde götürdük. (Buhârî, Hibe, 28; 

Buhârî, Büyû, 99) 

Öte yandan gayr-i müslimler, amme hizmetleri ve sosyal güvenlik 

imkânları ndan müslümanlar gibi faydalanma hakkına sahiptirler. Hz. Ömer �, 

yoksulluk ve ihtiyarlık sebebiyle dilenen bir zimmîyi gördüğünde ona hazineden 

maaş bağlanmasını emretmiş, vefatı esnâsında da sonraki halifeden zimmîlerin 

haklarını korumasını ve onları himaye etmesini istemiştir.28 Hâlid bin Velîd , Hîre 

halkıyla yaptığı antlaşmada güçsüz düşenlerden cizye alınmayacağını ve bunların 

geçiminin hazineden karşılanacağını ifade etmiştir.29 Ömer bin Abdülazîz de bu 

durumdakilere devlet hazinesinden maaş bağlanması için yetkililere talimat ver-

miştir.30 

                                                 
28 Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, s. 258-260; Ebû Ubeyd, el-Emvâl, Kâhire, 1393, s. 57. 
29 Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, Vesâik, s. 280-281, nr. 291. 
30 Đbn-i Kayyım el-Cevziyye, Ahkâmu ehli’z-zimme, (nşr. Salahaddin el-Müneccid), Dımaşk 1381/1961, I, 38. 
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Fukahanın büyük bir kısmı gayr-i müslimlere sadaka verilebileceğini ifa-

de etmektedir. Ayrıca gayr-i müslimlerin kendi aralarında vakıf kurmaları, hatta 

müslümanların onlara yönelik vakıf tesis etmeleri belli şartlarla câiz görülmüş-

tür.31 

Đslâm ülkesinde bulunan müslim veya gayr-i müslim, vatandaş veya ya-

bancı bütün insanlar devletin yargı sistemine ve kanunlarına tâbidir. Bununla bir-

likte Đslâm’ın gayr-i müslimlere tanıdığı inanç hürriyetinin bir îcâbı olarak âile, 

şahıs, miras ve borçlar hukuku gibi dinî inançla yakından ilgili konularda ken-

dilerine adlî ve hukukî muhtâriyet tanınmıştır. Gayr-i müslimler, aralarındaki 

hukukî ihtilâfları kendi mahkemelerine götürme hakkına sahip oldukları gibi 

Đslâm mahkemelerinde de dava açabilirler. Bu durumda Đslâm hukuku tatbik edi-

lir.32 Ancak inançları gereği meşru saydıkları domuz ve şarap gibi mallarla ilgili 

tasarrufları ve yine kendilerince meşru kabul edilen diğer bazı hususlarda farklı 

hükümlere tâbîdirler.33 

Đslâm’ın gayr-i müslimlerle münasebetlerde barışı esas aldığına dair bir de-

lil de müslümanların Ehl-i kitap olan kadınlarla evlenmesini mubah kılmasıdır. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap ve-
rilenlerin yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mü’min 
kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli 
kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve 
gizli dost tutmamak üzere size helâldir.” (Mâide, 5) 

Ancak semavî bir dine inanmayan ateşperest, putperest ve diğer inanç sa-

hipleriyle evlenilmez.34 Aynı şekilde müslüman bir kadının ehl-i kitap da olsa 

gayr-i müslim bir erkekle evlenmesi haramdır.35 

Kesim esnâsında Allah’tan başkasının adını andıkları bilinmedikçe Ehl-i 
kitap tarafından kesilen hayvanların yenilmesi caizdir. Allah’tan başkasının 

adının anıldığı bilinirse bu eti yemek haramdır. Bir de hayvanın usulüne göre ke-

silmesi gerekir; boğularak vb. yollarla öldürülürse eti yenmez. 

 

5. Đslâm ve Kadın 

                                                 
31 Ahmet Özel, “Gayri Müslim” mad., DĐA, XIII, 421. 
32 Mâide, 42, 44, 48. 
33 Özel, a.g.e., XIII, 422-423. Aslında Hz. Đsa � domuz yemezdi, bugün dindar yahudiler de yemiyorlar. Peki, 
bugünkü hristiyanlar niçin yiyor ve helâl kabul ediyor, anlamak mümkün değil! 
34 Bakara, 221. 
35 Bakara, 221; Mümtehine, 10. 
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Allah ve melekleri için cinsiyet sözkonusu değildir. Erkek ve dişi diye 

cinslere ayrılmak diğer mahlûkât için geçerlidir. Erkeği de kadını da Allah yarat-

mıştır ve her ikisi de O’nun kuludur. Dolayısıyla Allah’ın gönderdiği hak bir din 

olan Đslâm’ın kadın ile erkek arasında adâletsizlik yapması mümkün değildir. Al-

lah Teâlâ insanları bir hikmete binaen bu şekilde farklı cinsler halinde yaratmış, 

her birine farklı vazife ve haklar vermiştir. Onları kendi ellerinde olmayan durum-

lardan mesul tutmamış, sadece iradeleriyle kazandıkları düşünce ve fiillerden he-

saba çekeceğini bildirmiştir. Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini var eden 
ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbiniz’e 
hürmetsizlikten sakının! Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.” (Nisâ, 1) 

 “Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mü’min olarak sâlih ameller 
işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”  

(Nisâ, 124) 

Cenâb-ı Hak, kul hakkını muhterem tutar ve insanlara birbirlerinin hakkını 

yemeyi yasaklar. Güçlülerin zayıfları koruyup gözetmesi gerektiğini ifade eder. 

Đnsanlar doğru bir inanca sahip olup Allah’tan korktuğunda bu haklar korunur. 

Ancak insanlar doğru inancı kaybedip Allah’tan uzaklaştığı zaman, zayıfların hak-

ları zâyi edilmeye başlar. Kadınlar da bu haksızlığın en büyük kurbanı olurlar. 

Peygamberler, ilâhî tebliğlerle insanlara geldikçe kadına, anneye ve kızçocuğuna 

gereken değer verilmiş, onların tebliğleri terkedildiğinde ise kadın hakkında ifrat 

ve tefritler baş göstermiş, umûmiyetle de kadın ezilmeye mahkûm edilmiştir. O 

hâlde şunu diyebiliriz: “Her şeyin başı Allah korkusudur.” Đnsanlar Allah korku-

sundan mahrum kaldıklarında her türlü haksızlığı ve zulmü yapabilecek duruma 

düşerler. Mehmed Âkif ne güzel söyler: 

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vicdandır; 

Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır. 

 

a. Đslâm Öncesi Kadın 

Yahûdilik ’te kadının birinci vazifesi ve varlık sebebi çocuk doğurmak36 

ve yuvaya bakmaktı. Kadın, kocası ve çocukları için mutluluk kaynağıydı.37 Onun 

anne olarak husûsî bir mevkîi vardı ve ona saygı gösterilmeliydi.38 Ancak din tah-

rif edildikçe yahudilerin kadına bakışı da bozuldu. Onlar hâlâ, her gün sabah iba-

                                                 
36 Tekvîn, 3:16. 
37 Süleyman’ın Meselleri, 31:28. 
38 Çıkış, 20:12; Levililer, 20:9. 
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detinde okudukları duada: “Rabbim, beni kadın yaratmadığın için sana şükürler 

olsun!” derler.39 

Hristiyanlı ğın ilk döneminde de kadınlar sessizlik, iffetlilik, yardım sever-

lik ve sadece dua edicilik yönleriyle ön planda idiler. Ancak daha sonraları kaygı-

lar dile getirilmeye başlandı. Kilise babaları, kadını melekleri baştan çıkarmak ve 

insan soyunu kötülüğe itmekle suçladılar. Hz. Havvâ vâlidemizi, ilk günaha sebep 

olarak şehveti ve ölümü dünyaya sokmakla itham edip ayıpladılar. Onların kadın-

larla ilgili sözleri, âdeta kadın cinsine karşı bir düşmanlığı çağrıştırmaktadır. Me-

selâ Aziz Augustin kadınları kötülük dolu, kıskanç, kararsız ve tutarsız, bütün tar-

tışmaların, kavgaların ve haksızlıkların kaynağı olarak takdim eder ve evlilikteki 

meşrû münasebeti dahî günah olarak görür. Katolik kilisesindeki nikâh töreninde 

okunan duada, “Günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem bana 

gebe kalırken” denilir. Bu anlayış, insanları evlilikten uzaklaştırmış, “kutsal bâki-

reler kurumu”, “kadın münzeviler” ve “kadın manastırları”nın zuhuruna sebep 

olmuştur. Onların anlayışına göre, manastıra kapanan râhibeler temizlik sembolü 

olan Hz. Đsa’nın eşleri olacaklardır. Hz. Đsa temizlik sembolüdür, zira Hz. Meryem 

onu cinsî münasebete girmeden doğurmuştur. Şu halde yapılacak tek şey Hz. 

Meryem gibi temiz ve iffetli kalmaktır.40 Hristiyanlar, Hz. Đsa’yı tanrı kabul ettik-

lerine göre bu râhibeler tanrının hanımları olacaklardır ve neticede tanrının pek 

çok hanımı bulunacaktır. Bu inanç, onların ne kadar vahim bir mantıksızlığa sü-

rüklendiğini göstermektedir. 

Ortaçağ hristiyan dünyasında kadın ve evlilik öylesine kötülenmiştir ki 

Macôn Konsili’nde (585) kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. On ikinci 

asırdan itibaren Batı’da büyücü ve cadı avı başlamış, pek çok kadın cinlerle alâka-

sı olduğu iddiasıyla yakılmış veya suda boğulmuştur.41 

Daha sonra bunun aksine bir ifrat olarak Meryem ana öne çıkarılıp tanrının 

annesi olarak takdim edilmiştir. Yeni dönemde ise bu aşırılıklara tepki olarak fe-

minizm ve kadın haklarını müdâfaa eden başka bir aşırılık zuhûr etmiştir.42 

Cahiliye devrinde kadın her türlü işkence ve hakarete uğruyordu. Hakkı 

yeniyor, serveti yağmalanıyor, mirastan mahrum bırakılıyor, boşandıktan veya 

kocasının ölümünden sonra sevdiği bir erkekle evlenmesi yasaklanıyordu.43 

                                                 
39 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 84. 
40 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 85. Lecky, History of European Morals isimli kitabında 
bu hususta pek çok acı hikâye nakleder. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler 
Kaybetti, s. 205. 
41 Bir Sakson hâkim, Kitab-ı Mukaddes’i 53 kez okumuş ve bu arada 20 bin büyücüyü ölüme mahkûm etmiş 
olmakla övünebilmiştir. Tarihçiler yakılan büyücü sayısının 2.000.000 (iki milyon) civârında olduğunu tahmin 
etmektedirler. 
42 Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 86. 
43 Bakara, 231, 232; Nisa, 3, 19, 139; En‘âm, 139. Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya 
Neler Kaybetti, s. 77. 
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Görüldüğü gibi insanlık, ilâhî tâlimâtlardan uzaklaştığında ifrat ve tefrit-

lerden kurtulamamıştır. Fıtrata aykırı olan bu aşırılıkların insana fayda getirmesi 

imkânsızdır. Đslâm ise her hususta olduğu gibi kadın mevzuunda da en doğru olanı 

getirmiştir. Cenâb-ı Hak, biyolojik olarak farklı yapılarda yarattığı kadın ve erke-

ğe, kendilerine en münâsip hak ve vazifeleri vermiştir. 

 

b. Đslâm’ın Kadına Verdiği Kıymet ve Kazandırdığı Haklar 

Kur’ân-ı Kerîm, insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir varlık ola-

rak kabul eder. Allah, insanları daha huzurlu ve mes’ûd bir hayat sürmeleri için 

çift, yani iki farklı cins olarak yaratmıştır.44 Đslâm’da aslî günah inancı ve buna is-

tinaden kadın muhâlifi bir anlayış yoktur. Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Âdem’le 

Havvâ’nın şeytan tarafından müştereken kandırıldığından bahseder.45 Erkek olsun 

kadın olsun her çocuk günahsız doğar, bülûğa erdikten sonra işlediği fiiller sebe-

biyle mesul tutulur. 

Kadın Allah’ın kulu olması bakımından erkekle aynı seviyededir. Cenâb-ı 

Hak şöyle buyurur: 

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbi-
rinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Al-
lah katında en değerliniz, en çok takvâ sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bi-
lendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât, 13)  

“Ben sizden erkek olsun kadın olsun çalışan hiç kimsenin amelini zâyî 
etmeyeceğim. Siz hepiniz birbirinizdensiniz…”  (Al-i Đmrân, 195) 

“Erkek veya kadın, mü’min olarak kim sâlih amel işlerse, ona mutla-
ka güzel ve hoş bir hayat yaşatırız. Mükâfatlarını da yaptıkları amellerin en 
güzeli ile veririz.” (Nahl, 97)

46 

“Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar birbirlerinin ve lîleridir. Onlar 
iyili ği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı ve-
rirler, Allah ve Rasûlü’ne itaat ederler. Đşte onlara Allah rahmet edecektir. 
Şüphesiz Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.” (Tevbe, 71) 

Kur’ân-ı Kerîm kadını anne olarak ele almış, Allah’a kulluğun ardından 

anne babaya iyilikte bulunmanın lüzumu üzerinde durmuş, bilhassa yaşlılıklarında 

onlara “öf” bile demenin doğru olmayacağını ifade etmiştir. (Đsrâ, 23)  

Rasûlullah � Efendimiz de: 
                                                 
44 Nisâ, 1; Rûm, 21. 
45 Bakara, 34-36; Tâhâ, 121. 
46 Ayrıca bkz. Nisâ, 124; Mü’min, 40; Muhammed, 19. 
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“Cennet (sâliha) annelerin ayakları altındadır!”47 buyurmak sûretiyle ka-

dını hak ettiği şeref ve mevkîye yükseltmiştir. 

Peygamber Efendimiz diğer hadislerinde şöyle buyurur: 

“Dünya geçici bir faydadan ibârettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı var-

lığı; dindar, sâliha bir kadındır.” (Müslim, Radâ, 64; Nesâî, Nikâh, 15; Đbn-i Mâce, Nikâh, 5) 

“Mü’minlerin îmân bakımından en kâmil olanı, ahlâkı en güzel olan ve âi-

le fertlerine karşı en yumuşak, en lütufkâr davrananıdır.” (Tirmizî, Đman, 6/2612; Ahmed, VI, 

47, 99) 

Kadınlara Đyi Davranmak 

Cenâb-ı Hak kullarına şöyle emreder: 

“Kadınlarla iyi geçinin, onlara güzel muâmele edin!”  (Nisâ, 19) 

Allah Rasûlü � de devamlı kadınlara iyi davranılmasını, onlara muhabbet 

ve müsâmaha ile yaklaşılmasını, hatalarının affedilmesini tavsiye eder ve kendi 

hayatıyla buna örnek olurdu. Hz. Âişe g vâlidemiz:  

“Rasûlullah �, hanımlarıyla baş başa kalınca insanların en yumuşağı ve en 

güler yüzlüsü olurdu” demektedir. (Ali el-Müttakî, Kenz, VII, 222) 

Şureyh bin Hâni birgün Hz. Âişe vâlidemize:  

“–Bir kadın hayızlı iken kocası ile birlikte yemek yiyebilir mi?” diye sor-

du. Zira o zamanlar gayr-i müslimlerde, hayızlı kadını hayattan tecrîd eden bazı 

inanışlar mevcuttu. Âişe vâlidemiz şöyle cevap verdi: 

“–Evet, ben hayızlı iken Rasûlullah � beni çağırır, birlikte yemek yerdik. 

Bu sırada etli kemiği alır, bana uzatır, önce benim başlamam için yemin ederdi. 

Ben de onu alır ve bir miktar ısırır sonra Allah Rasûlü’ne uzatırdım. O da ağzını, 

tam benim ağzımı koyduğum yere koyarak yerdi. Đçecek bir şey istediği olur, geti-

rince ondan önce benim içmem için yemin ederdi. Bunun üzerine ben de kabı alır 

bir miktar içer, sonra bırakırdım. Rasûlullah � onu alır, tam benim ağzımı koy-

duğum yere ağzını koyarak içerdi.” (Nesâî, Taharet, 177) 

Allah Rasûlü’nün şu sözü, onun hanımlarına beslediği muhabbetin sınırları 

hakkında bize bir fikir vermektedir: 

“Rabbimden evlendiğim her kadını cennette benimle kılmasını istedim, O 

da bunu bana ihsân etti.” (Hâkim, III, 148; Heysemî, X, 17) 

                                                 
47 Nesâî, Cihâd, 6; Ahmed, III, 429; Süyûtî, I, 125. 
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Rasûlullah �, annesine, sütanneleri Süveybe ve Halime’ye, dadısı Ümmü 

Eymen’e, sütkardeşi Şeymâ’ya, Ebû Tâlib’in hanımına, kendi hanımlarına, kızla-

rına, akrabalarına ve Đslâm’a ilk giren fedâkâr hanımlara karşı ömür boyu büyük 

bir muhabbet ve vefâkârlık örnekleri sergilemiştir. Hadis ve siyer kitaplarımız bu-

nun misalleriyle doludur.48 

Allah Rasûlü �, sadece kendi akrabalarına değil, bütün kadınlara en güzel 

şekilde muâmele etmiş, haklarını korumuş, meseleleriyle ilgilenmiş, eşleriyle olan 

anlaşmazlıklarında ara buluculuk yapmış ve ümmetine de böyle davranmalarını 

emretmiştir: Bir seyahatte Enceşe adlı bir hizmetçi, nağmeli şiirler okuyarak deve-

leri hızlandırmıştı. Peygamber Efendimiz, hızlanan develerin üstündeki hanımla-

rın incinebileceği ihtimâlini, şu zarif teşbîh ile ifade ederek: 

“–Yâ Enceşe! Dikkat et, kristaller kırılmasın!” buyurdu. (Buhârî, Edeb, 95; Ahmed, 

III, 117) 

Mescid-i Nebevî’yi temizleyen bir zenci kadın vardı. Allah Rasûlü � onu 

bir ara göremedi. Merak ederek nerede olduğunu sordu. Vefât ettiğini söylediler. 

Bunun üzerine vefâ âbidesi Efendimiz: 

“–Bana haber vermeniz gerekmez miydi?” buyurdu. Daha sonra: 

“–Bana kabrini gösteriniz!” diyerek oraya gidip cenâze namazı kıldı ve 

ona dua etti. (Buhârî, Cenâiz, 67) 

Bir sahâbî: 

“–Yâ Rasûlallah! Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir?” diye 

sorduğunda: 

“–Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine 

vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin (sîmâ ve edep bakımından) çirkin oldu-

ğunu söylememek, onlara beddua ve hakaret etmemek…” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Nikâh, 

40-41/2142; Đbn-i Mâce, Nikâh, 3) 

Kadınlarla Đstişâre Etmek 

Đslâm’a göre nikâh iki taraflı bir akit olması hasebiyle kadın, bu akit 

esnâsında tam bir hürriyet içinde rızâsını beyan eder. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Dul kadın, kendisiyle istişare edilmeden, bâkire kız da izni alınmadan ev-

lendirilemez!” (Buhârî, Nikâh, 41; Müslim, Nikâh, 64) 

                                                 
48 Bkz. Osman Nûri Topbaş, Faziletler Medeniyeti, I, 515; 
http://www.worldpublishings.com/katalog/indir.asp?id=106&yol=../Deppo/Dokumanlar/eng_FAZILETLER 
MEDENIYETI 2 ING 15 X 21.pdf 
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Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, hanımlarıyla istişâre eder, onlardan gelen tek-

lifleri ciddî bir şekilde değerlendirir, makul ve meşrû olduğu müddetçe itiraz et-

mezdi. Nitekim kızı Zeyneb’in, Ebü’l-Âs’la evlendirilmesi Hz. Hatice’nin tekli-

fiyle olmuştur. Bunu nakleden râvi:  

“Rasûlullah �, Hz. Hatice’ye muhalefet etmezdi” der. (Heysemî, IX, 213) 

Allah Rasûlü � şöyle buyurmuştur: 

“Kızları hususunda kadınlarla istişare edin!” (Ebû Dâvud, Nikâh, 22-23) 

Đslâm, sadece evlilikte değil, diğer meselelerde de kadınlarla istişare etme-

yi emreder. Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“…E ğer anne ve baba karşılıklı rızâ ile ve birbirleriyle isti şâre ederek 
çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur…”  (Bakara, 233) 

Kadınlara Yardımcı Olmak 

Rasûlullah � her hususta hanımlarına yardımcı olurdu. Hz. Âişe vâlidemi-

ze, Peygamber Efendimiz’in evinde ne iş yaptığı sorulduğunda: 

“–Âilesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza gider-

di” demiştir. (Buhârî, Ezân, 44, Nefekât, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 45) 

Rasûlullah � Hayber dönüşünde hanımı Safiyye vâlidemizin rahatını 

temin etmek için bineğinin terkisine bir örtü sermiş ve kolayca binebilmesi için de 

devesinin yanında çömelip dizini dayamıştır. (Buharî, Cihad, 102; Büyû‘, 111; Müslim, Nikâh, 464) 

Hz. Âişe g bir defasında: 

“–Babam Ebû Bekir’in âilesi bize bir gece koyun paçası göndermişti. 

Allah Rasûlü � eti tuttu ben kestim veya ben tutmuştum da o kesmişti” dedi. 

Dinleyenlerden birisi: 

“–Bunu lâmbasız olarak karanlıkta mı yapıyordunuz?” diye sordu. Hz. 

Âişe vâlidemiz şöyle cevap verdi: 

“–Yanımızda lâmbaya koyacak kadar yağımız olsaydı şüphesiz onu katık 

yapar yerdik. Bir ay geçerdi de Hz. Muhammed’in âilesi yiyecek bir ekmek 

bulamaz, ocaklarında tencere kaynamazdı.” (Ahmed, VI, 217; Đbn-i Sa‘d, I, 405) 

Kadınlara El Kaldırmamak 

Hadis ve siyer kitapları, Allah Rasûlü � Efendimiz’in hanımlarını hiç 

dövmediğini ittifakla haber verirler. Hz. Âişe g, Peygamber Efendimiz’in hanım-
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larına ve hizmetçilerine asla el kaldırmadığını ifade eder. 
(Müslim, Fedâil, 79; Ebû Dâvûd, 

Edeb, 4; Đbn-i Mâce, Nikâh, 51) 

Đbn-i Sa‘d, Peygamber Efendimiz’in kadınları hiç dövmediğine ve müs-

lümanları da bundan nehyettiğine dâir rivayetleri husûsî bir başlık altında topla-

mıştır. (Đbn-i Sa‘d, VIII, 204-205) 

Hz. Ebû Bekir � birgün Peygamber Efendimiz’in huzûruna girmek için 

izin istediği sırada, Hz. Âişe’nin Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e karşı yüksek sesle 

konuştuğunu duydu. Đçeri girince kızını tokatlamaya kalkışarak:  

“−Allah Rasûlü’ne karşı nasıl sesini yükseltirsin!” dedi. Rasûlullah �, Hz. 

Ebû Bekir’e mâni oldu. O da öfke ile dışarı çıktı. Allah Rasûlü �, Hz. Âişe’ye: 

“–Gördün mü, seni babanın elinden nasıl kurtardım!” diye lâtife yaptı. 

Hz. Ebû Bekir birkaç gün sonra tekrar Efendimiz’in huzûruna çıkmak için 

izin istedi. Đçeri girdiğinde Rasûlullah � ile kızının barıştıklarını görünce: 

“−Beni savaşınıza karıştırdığınız gibi barışınıza da dâhil edin!” dedi. Pey-

gamber Efendimiz de: 

“–Kabul ettik, seni aramıza kattık” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 84/4999) 

Rasûlullah � hanımlarını döven erkekleri muhtelif şekillerde uyarmış ve 

bunlara karşı dâimâ memnuniyetsizliğini ifade etmiştir. Şöyle buyurmuştur: 

“Kadınları ancak kötüleriniz döver.” (Đbn-i Sa‘d, VIII, 204) 

“Bir mü’min hanımına buğzetmesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir 

başka huyunu beğenir.”  (Müslim, Radâ‘, 61) 

Huzeyfe � şöyle der:  

Benim dilimde, âile efradıma karşı bir ölçüsüzlük vardı. Fakat bu durum 

başkalarına karşı olmazdı. Hâlimi Peygamber Efendimiz’e arzettim. Bana:  

“– Đstiğfar bakımından ne hâldesin? Bu kusurunun bağışlanması için gün-

de yetmiş kere istiğfar et!”  buyurdu. (Đbn-i Mâce, Edeb, 57) 

Kadın Hürriyeti ve Vakıflar 

Kadın tıpkı erkek gibi hukûken müstakil, bağımsız bir şahsiyettir. Sahip 

olduğu veya sonradan kazandığı her çeşit mal onun mülkiyet ve tasarrufundadır. 

Ne babası, ne kocası, ne oğlu bu konuda herhangi bir nezâret ve kontrol hakkına 

sahip değildir.49 

                                                 
49 Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 31-32. 
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“Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri, kadınlar ın da ka-
zandıklarından nasipleri vardır” 50 âyet-i kerimesi her iki cinsin sadece mânevî 

haklarını değil maddî haklarını da vurgulamaktadır. Hukukî işlemleri yapma hu-

susunda kadınlar erkeklerle aynı konumdadır. Hukukçuların ekseriyetine göre tam 

ehliyetli olmak şartıyla kadınlar kendi aleyhlerine olan bağış ve vakıf gibi ameli-

yeleri de serbestçe yapabilirler. Ebû Saîd el-Hudrî �, Rasûl-i Ekrem Efendi-

miz’in insanları sadaka vermeye teşvik eden hadîsini rivayet ettikten sonra: 

“En ziyâde sadaka verenler kadınlar olurdu” demektedir. (Müslim, Iydeyn, 9) 

Đbn-i Hazm şunu nakleder: 

“Abdullah bin Ömer �, Fâtıma g ve diğer sahâbîler, Medîne’de pek çok 

vakıf bırakmışlardır. Bu, Güneş’ten daha açık ve daha meşhur bir mes’eledir, bu-

nu bilmeyen yoktur.” (M. A. Yemânî, Fâtımatü’z-Zehrâ, Beyrut 1996, s. 330) 

Đslâm tarihinde kadınlar tarafından çok sayıda vakıf kurulmuştur. 953/1546 

tarihli Đstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri’nde kayıtlı 2517 vakıftan 913’ü (% 36) 

kadınlar tarafından kurulmuştur. Halep şer‘iyye sicillerine kaydedilen vakfiyeler 

içinde kadınlar tarafından tesis edilenler 16. yüzyılda % 6,5, 17. yüzyılda % 26, 

18. yüzyılda % 37, 19. yüzyılın ilk yarısında % 44’lük bir orana sahiptir. Bu ra-

kamlar, kadınların hukukî ehliyet ve malî imkânlarını rahat bir şekilde kullanabil-

diklerini gösterir. Bu vakıflara tahsis edilen imkânlarla yapılan meskenler arasında 

dul kalmış, boşanmış kadınların barınabilmesi için ayrılmış olanların da bu-

lunması dikkat çekicidir. Kadınlar kurdukları vakıfları çok defa kendileri yönet-

mişlerdir.51 

Rasûlullah �, kadınların verdiği emânı ve himayeyi kabul etmiştir. Bunun 

misallerinden biri kızı Zeyneb (r.a), diğeri de Ümmü Hânî Hazretleri’dir.52
 

 

c. Đçtimâî Hayatta Kadın 

Đslâm’ın, kadınların sosyal statüsünde köklü değişiklikler meydana ge-

tirdiği şüphesizdir. Hz. Ömer’in, “Doğrusu biz câhiliye devrinde kadınlara değer 

vermezdik, nihayet Allah Teâlâ kadınlar hakkında âyetler indirdi ve onlara birçok 

haklar tanıdı” sözü, bunun delillerinden biridir.53 

                                                 
50 Nisâ, 32. 
51 Markîzî, el-Hıtat, II, 454; Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 88. Rasûlullah � ümmetini 
dâimâ bu tür insanlara yardımcı olmaya teşkik ederdi: “Kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden 
kimse, Allah yolunda cihâd etmiş gibi sevap kazanır.” “O kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzle-
ri de hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir.” (Buhârî, Nafakât 1, Edeb 25, 26; Müslim, Zühd 41) 
52 Buhârî, Cizye, 9; Vâkıdî, II, 553-554; Đbn-i Sa‘d, VIII, 32-33. 
53 Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 91. 
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Asr-ı Saâdet’te kadınlar, içtimâî hayata iştirak ediyorlardı. Mescid-i Ne-

bevî’deki ibadet hayatına katılmaları, bayram, düğün vb. mühim günlere işti-

rakleri bunu göstermektedir. Nitekim Rasûlullah � birgün mescide uğramış, ka-

dınlardan oluşan bir cemaatin orada oturduğunu görünce onlara eliyle işâret ede-

rek selâm vermiştir. (Tirmizî, Đsti’zân, 9) 

Bu dönemde kadınlar gerektiğinde haklarını aramaktan geri durmuyorlar-

dı. Ümmü Umâre g, Peygamber Efendimiz’e gelip: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, Kur’ân’da her zaman erkeklerden bahsedildiğini, 

kadınlardan fazla söz edilmediğini görüyorum” dedi. Bunun üzerine müslüman 

erkeklerin ve kadınların mesuliyetlerine ayrı ayrı işaret eden âyet-i kerime nâzil 

oldu. (Ahzâb, 35) (Tirmizî, Tefsîr, 33/3211)  

Kocası tarafından evlilik ilişkisine fiilen son verilen Havle bint-i Sa‘lebe, 

durumu Rasûl-i Ekrem’e kadar götürüp düzeltilmesi husûsunda ısrar etmiş ve bu-

nun üzerine: 

“Allah kocası hususunda seninle tartışan ve hâlinden Allah’a şikâyet 
eden kadının sözünü işitti”  diye başlayan âyetler nâzil olmuştur. (Mücâdele, 1-4) 

Hz. Ömer birgün Peygamber Efendimiz’in minberine çıktı: 

“–Mehrin 400 dirhemden fazla olduğunu hiç bilmiyorum” dedi ve indi. 

Kureyş’ten bir kadın Hz. Ömer’e itiraz ederek: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, 400 dirhemden fazla mehir vermeyi insanlara 

yasakladın mı?” deyince, Ömer �: 

“–Evet” dedi. Bu cevap karşısında kadın: 

“–Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de: «Siz onlardan birine kantar kan-
tar mehir vermi ş olsanız bile verdiğinizden bir şey almayın!..»54

 buyurduğunu 

duymadın mı?” dedi. Durumu anlamakta gecikmeyen Ömer �: 

“–Allah’ım, beni bağışla! Bütün insanlar Ömer’den daha fakih” dedikten 

sonra tekrar minbere çıkarak: 

“–Ey insanlar! Ben size 400 dirhemin üzerindeki mehri yasaklamıştım. Ar-

tık kim ne kadar isterse malından o kadar mehir versin” buyurdu. (Bkz. Heysemî, IV, 284; 

Đbn-i Hacer, Metâlib, II, 4, 5) 

Kadınlara ev işleri uygun görülmekle birlikte Asr-ı Saadet’te bazı kadınla-

rın hâricî işlerle de uğraştıklarını müşahade etmekteyiz. Kayle bint-i Ümmi 

                                                 
54 Nisâ, 20. 
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Enmâr isimli hanım sahâbi anlatıyor: Bir Umre esnasında Merve’de Peygamber 

Efendimiz’e: 

“−Ey Allah’ın Rasûlü! Ben alış veriş yapan bir kadınım. Bir şey satın al-

mak istediğimde, düşündüğümden az bir ücret veriyorum. Daha sonra normal üc-

retine yükseltiyorum. Bir şey satmak istediğim zaman da onun normal ücretinden 

fazla talep ediyorum. Daha sonra normal değerine indiriyorum” dedim. Rasûlullah 

� şöyle buyurdu: 

“−Ey Kayle böyle yapma! Bir şey satın almak istediğinde onun normal üc-

retini teklif et! Ya alırsın ya alamazsın. Bir şey satmak istediğin zaman da yine 

malın normal ücretini iste! Ya satarsın ya da satamazsın.” (Đbn-i Mace, Ticâret, 29) 

Havle bint-i Tüveyt de Medîne’de ıtr (güzel koku) satan bir hanım sahabî 

olarak bilinmektedir. (Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, IV, 278) 

Asr-ı Saadet’te içtimâi hayatın bir parçası olan gazvelere gelince; bu sa-

vaşlarda muhârip sınıfı dâima erkekler oluşturmuştur. Yani savaşa katılmak ka-

dınların aslî vazifesi değildir. Hz. Âişe vâlidemiz şöyle der: 

“Efendimiz’e: 

«–Yâ Rasûlallah! Biz de sizinle birlikte gazâya çıkıp cihâd etsek olmaz 

mı?» diye sordum. Rasûlullah �: 

«–Sizin için cihâdın en iyisi ve en güzeli hacc-ı mebrûrdur» buyurdu. 

Bu sözü Peygamber Efendimiz’den işittiğimden beri haccı hiç bırakma-

dım!” (Buhârî, Cezâü’s-sayd, 26; Cihâd, 62) 

Ümmü Süleym Hz. Peygamber’e savaşa katılmak istediğini ifade edince 

Rasûlullah � ona cihadın kadınlara farz kılınmadığını ifade etti. Ümmü Süleym, 

yaralıları tedavi edebileceğini, göz ağrılarına ilâç yapabileceğini, mücâhidlere su 

taşıyabileceğini söyledi. Bunun üzerine Rasûlullah �:  

“−O hâlde gazâya çıkmanız ne güzel olur” buyurdu. (Heysemî, V, 324)  

Bazı kadınlar Peygamber Efendimiz’in bu iznine binaen savaşlarda yaralı-

ları tedavi ettiler, yırtık ve sökükleri diktiler, su taşıdılar, yemek yaptılar, hatta ih-

tiyaç olduğunda bizzat savaşa girip çarpıştılar.55 

Đslâm hukukçuları, kadının devlet başkanlığı ve hâkimlik dışında kamu va-

zifesi yapmasına umumiyetle karşı çıkmamışlardır. Hanefîler had ve kısası gerek-

tiren suçlar dışındaki davalarda kadının şahitlik gibi hâkimlik de yapabileceğini 

                                                 
55 Buhârî, Cihâd, 65-68; Đbn-i Sa‘d, VIII, 425; Đbn-i Mace, Cihâd, 37; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, IV, 396, 479. 
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söylemiştir. Ancak tatbikatta kadınların hâkimlik yapmasının örnekleri çok az-

dır.56 

Görüldüğü gibi Đslâm, kadınlara daha çok evlerini ve âilelerini tavsiye et-

mekle birlikte, onlara evlerin dışını yasaklamış değildir. Bilâkis ilim tahsilini on-

lara da emretmiştir. Ticaret yapmalarına, kendi fıtrî husûsiyetlerine uygun meslek 

edinmelerine hiçbir mânî koymamıştır. Hatta küçük çocukların tâlim ve terbiyesi 

ve tıpta kadın hastalıkları gibi hususları onlara bırakmak daha münasip görünmek-

tedir. 

Ancak müslüman kadınlar, her zaman Đslâmî sınırları muhafaza etmek 

mecbûriyetindedirler. Đslâm’ın hoş görmediği iş ve mekânlarda çalışmaları doğru 

olmaz. Çalışma ortamları Đslâm’ın tasvip etttiği şekilde olmalıdır. Đş hayatında ve 

içtimâî hayatta, konuşma ve davranışlarında hafiflikten ve ölçüsüzlükten uzak 

durmaları, hayâ ve vakar elbisesini kuşanmaları gerekmektedir. Nitekim Kur’ân-ı 

Kerîm, Hz. Şuayb’ın kızlarından birinin, Hz. Musa’yı çağırmaya gelirken son de-

rece hayâlı bir şekilde geldiğini haber vermektedir. (Kasas, 26) 

Bu fıtrî hükümlere boyun eğmeyerek kadınları, “eşitlik” adı altında her 

türlü şartlarda sınırsızca çalıştıran, reklam vâsıtası olarak kullanan milletler, hep 

zarar etmişlerdir. Kadınları ezilmiş, âile müesseseleri dağılmış, nüfusları günden 

güne azalmaya başlamıştır. Onların gözünde “annelik” küçük düşürülmüştür. Sa-

tış, mankenlik, mürebbiyelik, sekreterlik, temizlik işleri gibi meslekleri annelik 

vazifesine tercih etmişlerdir. Kadın, âilesinden ve çocuklarından koparılmıştır.57 

 

d. Kadın ve Eğitim 

Đslâm, kadın erkek bütün insanların eğitilmesine ehemmiyet verir. Kur’ân-ı 

Kerîm ayrım yapmadan bütün mü’minlere okumayı, tefekkür etmeyi, araştırmayı, 

kalemi, kitabı, yazıyı ısrarla tavsiye eder. 

Allah Rasûlü � öncelikle kendi hanımlarının tâlim ve terbiyesiyle yakın-

dan meşgul olurdu. Her sabah mescidden çıktıktan sonra ve her ikindi namazını 

müteâkip, hanımlarını tek tek ziyaret ederek kısa bir müddet onlarla sohbet eder-

di.58
 Akşamları ise bütün âile efrâdı, yanında kalacağı hanımının odasına gelerek 

Rasûlullah’tan feyz alırlardı. Daha sonra da herkes odasına çekilirdi. (Müslim, Radâ‘, 

46; Ahmed, VI, 107, 157) 

Onların, hanım hocalardan istifâde etmelerini de temin ederdi. Şifâ bint-i 

Abdullah  g şöyle anlatır: Ben Hafsa’nın yanındayken Rasûlullah � yanımıza 
                                                 
56 Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 90. 
57 Ali Đzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında Đslâm, trc. Salih Şaban, Đstanbul 1993, s. 211. 
58 Ebû Davud, Nikâh, 38; Đbn-i Sa’d, VIII, 85. 
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geldi ve bana:  

“−Buna yazıyı öğrettiğin gibi nemle tedavisini59 de öğretir misin?” bu-

yurdu. (Ebû Dâvud, Tıb, 18/3887) 

Daha önce insanlar kız çocuğuna sahip olmayı utanç vesilesi sayarken Al-

lah Rasûlü � onları yetiştirmeyi cenneti kazanma yolu olarak göstermiştir: 

“Her kim üç kız çocuğunu veya kızkardeşlerini himâye edip büyütür, gü-

zelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve ihsanlarını devam ettirirse, o kim-

se cennetliktir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 120-121/5147; Tirmizî, Birr, 13/1912; Ahmed, III, 97) 

Bir başka hadîs-i şerîfte de Rasûlullah �: 

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp ter-

biye ederse, kıyâmet günü o kimseyle ben, şöyle yanyana bulunacağız”  buyurmuş 

ve parmaklarını bitiştirmiştir. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13/1914) 

Bir erkeği terbiye ettiğinizde bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir kadını 

terbiye ettiğinizde ise bir âileyi, hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş 

olursunuz. Bunun aksine terbiyesine ihtimam gösterilmemiş bir kadın, topluma 

büyük zararlar verir, etrafındaki pek çok insanı ahlâksızlığa sürükler.  

Bir kadın Peygamber Efendimiz’e gelip: 

“−Ey Allah’ın Rasûlü! Sizin sözlerinizden hep erkekler istifade ediyor. Biz 

kadınlara da bir gün ayırsanız, o gün toplansak ve Allah’ın size öğrettiklerinden 

bize öğretseniz!” demişti. Rasûlullah �: 

“−Peki, şu gün şurada toplanınız!” buyurdu. 

Kadınlar toplandılar. Nebî � de gidip Allah’ın kendisine bildirdiği 

şeylerden onlara öğretti. (Buhârî, Đ’tisam 9; Müslim, Birr, 152) 

Peygamber Efendimiz’e Kur’ân inzâl buyrulduğunda onu önce erkeklere, 

daha sonra da kadınlara okurdu. (Đbn-i Đshâk, s. 128) Bayram hutbesinde erkeklere 

Allah’tan korkmayı ve O’na itâati emreder, vaaz edip ilâhî hakîkatleri hatırlatır, 

sonra kadınların olduğu tarafa giderek onlara da aynı şekilde vaaz u nasihatta 

bulunurdu. (Müslim, Iydeyn, 4) 

Hanım sahâbîler, karşılaştıkları problemlerin çözümü ve akıllarına gelen 

soruların cevabını alabilmek için her zaman Allah Rasûlü’ne başvurma imkânına 

sahiptiler. Zira Rasûlullah � onlara değer verir ve sorularına mukabelede bulunur, 

problemleriyle ilgilenirdi. (Müslim, Fezâil 76; Ebû Dâvûd, Edeb 12) 

                                                 
59 Hadiste geçen “nemle: karınca” kelimesi insanın iki yanında veya vücudunun diğer yerlerinde çıkan bir tür 
yaraya verilen isimdir.  
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Âişe g şöyle der: 

“Ensâr kadınları ne iyi kadınlardır. Hayâları onları dînî meseleleri 

derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır.” (Müslim, Hayz, 61) 

Allah Rasûlü �, kendisi ile beraber Hz. Âişe vâlidemiz ve diğer ezvâc-ı 

tâhirâtı da kadınların eğitimi için vazîfelendirdi. Nitekim kadınlar, hayâ ettikleri 

bazı meselelerini her zaman rahatlıkla Efendimiz’e soramazlardı. Böyle bir 

durumda Peygamber Efendimiz’in zevcelerini elçi olarak kullanırlardı. Bizzat 

sordukları bazı suallere Allah Rasûlü � engin hayâsı sebebiyle kinayeli cevaplar 

verdiğinde, geniş açıklamayı yine vâlidelerimizden alırlardı.60
  

Bu sâyede sahâbîler ve daha sonraki nesiller arasında dini iyi bilen âlim 

kadınlar yetişti ve birçok dinî hükmün sonraki nesillere intikalinde mühim hizmet-

ler îfâ ettiler. Başta Peygamber Efendimiz’in hanımları olmak üzere birçok kadın 

sahabî Allah Rasûlü’nün hadislerini öğrenip nakletme, fıkıh gibi konularda tema-

yüz etmişlerdir.61 Öyle ki Hz. Âişe annemiz en çok hadis rivayet eden (müksirûn) 

yedi sahabîden biridir.62 Ayrıca o, fıkıh, şiir, nesep ve tıp ilimlerinde de mütehas-

sıstır. (Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, IV, 360) 

Dolayısıyla Đslâm tarihinde kadınlar ilim ve kültür hayatında oldukça 

mühim bir yer işgal etmişlerdir. Đslâm dünyasında eğitimin gayr-i resmî bir yapı 

içinde sürdürülmesi ve okula değil hocaya bağlanmanın esas olması, kadınların 

yakın çevrelerindeki ilim adamlarından eğitim almalarını kolaylaştırmıştır. Büyük 

Đslâm âlimlerinden Tâceddin es-Sübkî’nin hadis dinleyip öğrendiği üstatları 

arasında 19 kadının ismi geçmektedir. Süyûtî 33, Đbn-i Hacer 53, Đbn-i Asâkir  

80 kadından hadis öğrenmiştir.63 

 

e. Kadın ve Tesettür 

Tesettür (örtünme) diğer bütün canlılar arasında sadece insana ait bir 

husûsiyet ve meziyet olup çıplaklık öteden beri bütün toplumlarda arsızlık ve 

                                                 
60 Bkz. Buhârî, Hayz, 13, 14; Müslim, Hayz, 60; Ebû Dâvud, Tahâret, 107; Darimî, Vudû, 75; Nesaî, Gusl, 21; 
Muvatta’, Taharet, 105. 
61 Hadis rivâyetinde Hz. Âişe g hâricinde en meşhur hanım sahâbîlerden bir kısmı şunlardır: Hz. Fâtıma, Ümmü 
Seleme, Ümmü Habîbe, Esmâ bint-i Ebî Bekir, Sevde bint-i Zem‘a, Zeyneb bint-i Cahş, Ümmü Haram, Fâtıma 
bint-i Kays, Ümmü Ferve, Safiyye bint-i Abdilmuttalib. (Tayyib Okiç, Đslâmiyette Kadın öğretimi, s. 24) 
62 Irâkî, Fethu’l-muğîs, s. 350. 
63 Đslâm dünyasında çok erken dönemlerden itibaren âlim, mutasavvıf ve şâir kadınların yetiştiği bilinmektedir. 
Đbn-i Sa‘d (v. 230/845), et-Tabakâtü’l-kübrâ; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, Tehzibü’t-Tehzîb, ed-Dürerü’l-kâmine; Đbn-i 
Abdülber, el-Đstîâb; Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe; Ebû Nuaym’ın Hilyetü’l-evliyâ; Zehebî, Siyer; Abdülkâdir el-
Kureşî, el-Cevâhiru’l-mudiyye; Sehâvî (9./15. asır), ed-Dav’ü’l-lâmi‘; Đbnü’l-Đmâd, Şezerâtü’z-zeheb gibi tabakât 
kitaplarında binlerce hanım sahâbî, âlim, muhaddis, fakih ve sanatkârın hayatına yer verilir. Sırf kadınları anla-
tan müstakil eserler de vardır. (Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 92) 
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hayâsızlık olarak görülmüştür. Bütün semâvî dinler örtünmeyi emretmiştir. Râhi-

belerin örtünmeleri bunun açık bir delilidir. Ancak, fertler ve toplumlar öteden be-

ri kültür, iklim, moda, toplumsal çözülme, yabancılaşma ve başıboşluk gibi fak-

törlerin tesiriyle bu konuda farklı farklı ölçü ve anlayışlara sahip olagelmişlerdir. 

Đslâm, aynı ve karşı cinsler arası mahremiyet, yakınlar ve yabancılara karşı 

örtünme, kadınların erkeklerle bir arada bulunması, dokunma, bakma gibi husûsî 

hayatla alâkalı bir takım hükümler getirmiştir. Kur’ân’da kadınların ev dışına çı-

karken üzerlerine örtü (cilbâb) almaları, erkek ve kadınların gözlerini haramdan 

sakındırmaları, iffetlerini korumaları, kadınların zinet yerlerini göstermemeleri, 

başörtülerini yakalarının üzerine kavuşturmaları ve bağlamaları istenmiştir. (Ahzâb, 

59; Nûr, 30-31, 60) 

Kadınlar; el, yüz ve ayakları hariç bütün vücutlarını, erkekler de diz kapağı 

ile göbek arasını örtmelidir. Avret yerlerini gösterecek kadar ince, vücut hatlarını 

belli edecek kadar dar elbise giyilmemelidir. Bunun dışında, her erkek ve kadın, 

avret yerlerini örtmek kaydıyla şahsî ve mahallî zevkine, kültürüne, şart ve imkân-

larına göre giyinebilir. 

Đffetli müslümanlar kılık kıyafetlerine çok dikkat ederler. Kıyafetin göste-

riş ve övünmek için değil, vücûdun mahrem yerlerini yabancılardan gizlemek ve 

zarif görünmek için giyildiğini bilirler. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek 
elbise bahşettik. Takvâ elbisesi ise daha hayırlıdır.” (A‘râf, 26) 

“Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına 
söyle; (bir ihtiyaç için dışarı çıktıklarında) dış kıyâfetlerini üzerlerine alsınlar! 
Bu, onların (iffetli kadınlar olarak) tanınmalarını ve rahatsız edilmemelerini 

temin eder. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.”  (Ahzâb, 59) 

Rasûlullah �, Hz. Âişe’nin kardeşi Esmâ’nın ince bir elbise giydiğini gö-

rünce başını çevirmiş ve: 

“–Ey Esmâ! Bülûğa erdikten sonra kadınların, -yüzüne ve eline işâret ede-

rek- şu ve şundan başka bir yerinin görülmesi doğru olmaz” buyurmuştur. (Ebû 

Dâvûd, Libâs, 31/4104) 

Yine birgün Âişe vâlidemiz kızkardeşi Esmâ ile birlikte oturuyorlardı. 

Peygamberimiz içeri girdi. Esmâ’nın üzerinde geniş kollu Şâmî bir elbise mevcut-

tu. Efendimiz Esmâ’yı görür görmez derhal dışarı çıktı. Hz. Âişe, kardeşine:  

“−Uzaklaş, Rasûlullah � sende hoşlanmadığı bir şey gördü” dedi.  

Esmâ g çıkınca Allah Rasûlü � içeri girdi. Âişe vâlidemiz bu davranışı-

nın sebebini sorduğunda: 
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“−Görmüyor musun durumu? Müslüman bir kadının ancak şu kadarı gö-

rünebilir” buyurdu ve elleriyle kendi yenlerini tutup parmaklarına kadar örttü, 

sonra da elleriyle şakaklarını örterek sadece yüzünü açık bıraktı. (Heysemî, V, 137) 

Rasûlullah �, sadece süslenmek için giyinen, dışarı çıkarken câzip ve 

dikkat çekici kıyafetler kullanan ve vücut hatlarını belli edecek şekilde dar ve 

şeffaf elbiseler giyen kimseler hakkında “giyinmi ş çıplaklar” tâbirini 

kullanmıştır. Şöyle buyurur: 

“Cehennemliklerden henüz görmediğim (daha sonra ortaya çıkacak) iki 

grup vardır: Bunlardan biri, sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir 

topluluktur. Diğeri, giyinmiş oldukları hâlde çıplak görünen, başkalarını da 

kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen 

kadınlardır. Đşte bu kadınlar cennete giremezler. Hatta onun çok uzak mesâfeden 

hissedilen kokusunu dahî alamazlar.” (Müslim, Cennet, 52) 

Dıhye � der ki: 

“Rasûllullah � Efendimiz’e, kubtiyye denilen Mısır’da dokunmuş ince 

kumaşlar getirilmişti. Onlardan birini bana verdi ve: 

«–Bunu ikiye böl, birini kendine gömlek dik, diğerini de hanımına ver, 

kendisine başörtüsü yapsın!» buyurdu. Ben tam döndüm giderken: 

«–Hanımına söyle, bu ince kumaşın altına, vücûdunu göstermeyen başka 

bir elbise daha giysin!» buyurdu. (Ebû Dâvûd, Libâs, 36/4116. Krş. Muvatta’, Libâs, 6) 

Đffet timsâli Hz. Fâtıma g ölüm hastalığındayken Esmâ bint-i Umeys’e: 

“–Ey Esmâ! Doğrusu ben mezara defnedilmek üzere götürülen kadınlara 

yapılan muâmeleyi beğenmiyorum. Kadının üzerine bir bez atıyorlar, bu da onun 

vücut hatlarını belli ediyor” demişti. Esmâ g: 

“–Ey Rasûlullah’ın kızı! Sana Habeşistan’da gördüğüm bir şeyi anlatayım 

mı?” dedi ve taze hurma dalları istedi. Onları yay gibi eğdi ve üzerlerine bir bez 

parçası atarak tabuta benzer bir mahfaza yaptı. Bunu gören Hz. Fâtıma memnuni-

yetini ifade ederek kendisine öyle yapılmasını vasiyet etti. (Đbn-i Esîr, Üsüdü’l-gâbe, VII, 

226) 

Hz. Fâtıma g, cenâzesini kimsenin görmemesini, Hz. Ali ve Hz. Esmâ ta-

rafından yıkanarak çok yakınları tarafından gece defnedilmesini vasiyet etti. Bu 

vasiyeti aynen yerine getirildi. 

Kılık kıyafet husûsunda umûmî yerlerde çok daha dikkatli olmak gerekir. 

Bilhassa umûma açık hamamlarda, havuzlarda ve sahillerde bu durum daha çok 
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ehemmiyet kazanır. Hz. Âişe’nin yanına Şamlı kadınlardan bir grup gelmişti. Âişe 

g: 

“–Sizler herhâlde, hanımları hamamlara giren (orada tesettüre dikkat 

etmeyen) bölgedensiniz!” dedi. Kadınlar; “Evet!” diye cevap verdiler. Hz. Âişe 

g: 

“–Ama ben, Allah Rasûlü �’in; «Elbisesini evinin hâricinde bir yerde 

çıkaran her kadın, mutlakâ Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur» 

buyurduğunu işittim” dedi. (Ebû Dâvûd, Hammâm, 1/4010; Tirmizî, Edeb, 43/2804) 

Nerede olursa olsun yabancı erkek ve kadınların birbirlerine karşı tesettüre 

riâyet etmesi zâten zaruridir. Burada istenen dikkat ve hassasiyet, sadece 

kadınların bulunduğu mekânlar için sözkonusudur. 

Müslümanlar, çalışırken veya spor yaparken de örtünmeye riâyet ederler. 
(Müslim, Hayz, 78)  

Đslâm, giyim kuşamda kadınlarla erkeklerin birbirlerine benzemesini ya-

saklar. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, kadın gibi giyinen erkeklerin ve erkek gibi giyi-

nen kadınların, rahmet-i ilâhiyeden uzak kalacağını beyân buyurur. (Buhârî, Libâs, 61; 

Ebû Dâvûd, Libâs, 28) 

Bu konuda Prof. Dr. M. Hamidullah  şöyle der: 

Yabancı bakışları üzerine çekmeye çalışmak şöyle dursun, bir müslüman 

hanım câzibe ve güzelliğini kendi kocasına tahsis etmekle yükümlüdür. Kadın için 

örtünün diğer faydalarını hesaba katmaksızın şunu ifade etmek yeterlidir: Tarlada 

çalışan kadınlarla meselâ Güneş’e maruz kalmayan kadınlar arasındaki fark 

malûmdur. Bir kuşun iç ve dış tüyleri de böyledir. Gerçekten örtü, cildin güzelli-

ğini ve tazeliğini uzun süre muhafaza eder. Bir kimse yüzünün ve elinin derisiyle 

elbise tarafından örtülmüş vücut kısmının derisini mukayese ettiği zaman bu hu-

susta tam bir kanaate varır. Örtü aslâ inziva ve tecrit demek değildir. O sadece ya-

bancılara karşı câzibeyi azaltır. Örtünmenin vereme sebep olduğunu ileri sürmek, 

sadece ve sadece insanların saflığını kötüye kullanmaktır. En son araştırmaların 

ortaya koyduğu neticelere göre bu hastalık sadece siyah Afrika’da değil, bilakis 

Finlandiya’dan Đtalya’ya kadar en yüksek sosyetede dahi mevcuttur ki buralarda 

hanımlar asla örtünmezler. (Prof. Dr. M. Hamidullah, Đslâm’a Giriş, s. 143-144) 

Đslâm’ın tesettürü emretmekteki maksadı, cinsler ve insanlar arası münase-

betleri mâkul bir dengede tutmak, nesebin karışmasını, nesillerin bozulmasını ve 

akrabalık bağlarının kopmasını önlemek, insanın haysiyetine yakışır bir cinsî ha-

yat ve âile hayatı kurmasını sağlamak, kadını muhafaza edip yüceltmektir. Zira 

Đslâm hem âilenin hem de âileyi ve toplumu ayakta tutan değerlerin korunmasına 

büyük ehemmiyet vermiştir. 
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Diğer taraftan Đslâm; örtünme, iffeti muhafaza, gözleri haramdan sakın-

dırma gibi emirleri hem kadınlara hem de erkeklere aynı üslup ve kesinlikte ayrı 

ayrı yöneltir, topluma da bu hususta gerekli tedbirleri alma vazifesi verir. 

 

f. Kadının Şahitli ği ve Boşanma Hakkı 

Esas itibariyle aynı özden gelen ve umûmiyetle eşit haklara sahip olan ka-

dın ve erkek, farklı cinsleri temsil etmeleri sebebiyle bazen farklı hükümlere tâbî 

olurlar. Zira bazı psikolojik ve fizyolojik hususiyetleri de farklılık arzeder. Âyet-i 

kerîmelerde şöyle buyrulur: 

“…Hâlbuki erkek, kadın gibi değildir.”  (Al-i Đmrân, 36) 

“Bir de Allah’ın bâzınıza di ğerinden fazla verdiği şeyleri temennî et-
meyin! Erkeklere çalışmalarından bir nasîb vardır, kadınlara da çalışmala-
rından bir nasîb vardır. Çalışın da Allah’tan fazlını isteyin! Şüphesiz Allah 
herşeyi bilmektedir.”  (Nisâ, 32) 

“Erkekler, kadınlar üzerinde koruyucu ve sorumlu yöneticidirler. 
Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmı ştır. Bir de erkekler 
kendi mallarından harcamakta (ve âilenin geçimini sağlamakta)dır…”  (Nisâ, 34) 

Bu âyet-i kerîmelerde Yüce Rabbimiz, gerek doğuştan sahip oldukları fıtrî 

kâbiliyet ve meziyetleri îtibâriyle, gerekse fizîkî bakımdan erkek ile kadın arasın-

daki yaratılış farklılığına işaret etmektedir. Sabır, metânet, soğukkanlılık, ihtiyat, 

îtidal, adâlet, cesâret ve fizîkî kuvvet gibi husûsiyetleriyle erkek daha üstün iken 

şefkat, merhamet, heyecan, duygusallık, hayâ, nezâket, incelik ve fizîkî zarâfet 

bakımından da kadın üstün yaratılmıştır. 

Ancak erkek ve kadının tamamen irâdesi dışında tecelli eden bu farklılık, 

Allah nezdinde bir üstünlük vesilesi sayılmaz. Üstünlük ancak takvâ iledir. Sadece 

farklı yönleri daha güçlü olan iki cins birbirini tamamlar. Zira bir cinsin bütün 

yönlerde güçlü olması mümkün değildir. Âile ve evlilik müessesesi de cinslerin 

birbirine duyduğu bu tabiî ihtiyaçtan doğar ve bu sâyede hayatta kalır. 

Bahsedilen husûsiyetler sebebiyle kadına; daha hafif, ancak daha çok mu-

habbet ve dikkat isteyen çocuk yetiştirme ve ev işleri gibi vazifeler verilmiştir. 

Erkeğe de daha çok güç ve teşebbüs isteyen âileyi koruyup kollama ve yetiştirme 

vazifesi verilmiştir. Böylece bedenî ve rûhî yaratılışa münâsip bir iş bölümü ve 

vazife taksimi tabiî bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Đslâm, bu iş ve vazi-

fe taksiminin fıtrata uygun olarak kurulmasını, çalışmasını ve gelişmesini ister. 
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Kadının erkeksi bir tavır, erkekce bir vaziyet almasını hoş karşılamadığı gibi bu-

nun aksini de doğru bulmaz.64 

Bu durumda temel hak ve hürriyetler açısından her iki cinsin aynı mevkide 

olması, bunun dışındaki cinsiyet ve vücut farklılıklarının gerektirdiği nisbette de 

kendine has hükümlere tâbî tutulması hem hikmetin gereği, hem de her iki tarafın 

faydasınadır. Dolayısıyla kadının şahitliği, boşanma hakkı, mirastaki payı gibi 

mevzûları bu zâviyeden değerlendirmek gerekmektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm, bir borçlanma söz konusu olduğunda bunun iki erkek ve-

ya bir erkek iki kadının şahitliğiyle tesbit edilmesini istemektedir.65
 Bir erkek ye-

rine iki kadının istenmesi; unutma, şaşırma ve yanılma gerekçesiyle olup maksat, 

hakkın ve adâletin en güzel şekilde yerini bulmasıdır. Sosyal şartların, fizyolojik 

ve psikolojik faktörlerin, aklın güç ve fonksiyonuna tesir ettiği ilim ve tecrübe ile 

sabittir. Tıp uzmanlarının da ifâde ettiği gibi, kadınlarda âdet öncesinde ve âdet 

müddetince yaşanan gerilim sendromu; asabiyet, çabuk yorulma, titreme, stres ve 

depresyon, onların fevrî ve duygusal davranışlarında büyük rol oynar. Dalgınlık 

ve unutmanın akıl ve zekâ ile doğrudan bir alâkası olmamakla birlikte, unutkanlı-

ğın en mühim sebeplerinden birinin duygusallık, diğerinin de ilgisizlik olduğu bi-

linmektedir. Ayrıca evham ile vesvese, erkekten çok kadına musallat olur. Duygu-

sallığı mantık ve muhakemesine galebe çalan kadın ise, çok defa tesiri aldında 

kaldığı hâdiseyi yorumlayarak anlatabilmektedir. Hâlbuki şâhitlikte aslolan vuku 

bulan hâdiseyi olduğu gibi anlatmaktır. Yorumlamak ve onu karara bağlamak 

hâkime âittir. 

Đslâm’ın bu hükmünü, kadının rûhî yapısı ve vazifeleri yönüyle değerlen-

dirmelidir. Âilede ve çocuk terbiyesinde üstün bir meziyet olan merhamet ve 

hissîlik, adâlet sahâsında bir zaaf olarak tezâhür edebilir. Bu fıtrî yapıları sebebiy-

le kadınların, suçluya veya mağdura acıma ihtimalleri ve adâletin tecellîsinde ak-

sama olabilir. 

Hukukçuların bir kısmı âyetin hükmünü genel düzenleme olarak kabul et-

mekte ve her türlü ihtilâfta iki kadının bir erkek şahit yerine geçmesi gerektiğini 

söylemektedir. Ekseriyet ise Nûr sûresinin 4. âyetindeki ifadelerden hareketle had 

ve kısas suçlarında sadece erkeklerin şahitlik yapabileceğini, kadınların şahitliği-

nin geçerli olmadığını ileri sürmektedir. Ancak bekâret, dulluk, doğum ve kadın 

hastalıkları gibi durumlarda sadece iki kadının, hatta zaruret hâlinde bir kadının 

şahitliği yeterli görülür.66 

                                                 
64 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 175-178. 
65 Bakara, 282. 
66 Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 91; Mecelle, md. 1685; Doç. Dr. Zekeriya Güler, “Kadın 
Akıl ve Din Bakımından Eksik midir?”, Mehir, sy. 2, Yaz 1998, s. 18-19. 
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Şunu ifade edelim ki, kadının şahitliğiyle ilgili bu hüküm, kesinlikle onu 

alçaltmış olmaz. Bu, sadece akla, mantığa ve fıtrata uygun, realist bir tavırdır. 

Diğer bir husus da şudur; Đslâm’dan önceki devirlerde insanlar kadına böy-

le bir hakkı hiç vermiyorlardı. Meselâ yahûdilikte kadının şahitliği hiç geçerli de-

ğildir.67 Đslâm geldiğinde herkesin hakkını tam olarak vermiş, kimseye adâletsizlik 

yapmamıştır. 

Bazı insanların aklına takılan hususlardan biri de boşama hakkı ile ilgili 

hükümlerdir. Đslâm’da genel hüküm boşama hakkının erkeğe ait olmasıdır. Talâk, 

şakası da ciddî olan çok mühim bir meseledir. Annelik vazîfesi için kendisine 

kuvvetli bir hissiyât verilen kadın, basit bir tartışmada hemen boşanmaya karar 

verebilir. Öfkesi geçince pişman olur ancak iş bitmiş olur. Erkek ise öyle değildir. 

Ancak, bazı durumlarda kadın da boşanma hakkı kullanabilir. Erkeğin gü-

cüne ve reislik hakkına dayanarak hanımına tahakküm, haksızlık ve zulüm etme-

mesi için bazı tedbirler alınmıştır: 

1) Nikâh akdi için kadının rızâsı şart koşulmuştur. 

2) Kadın, geçimsizlik ve zulme uğrama hâlinde hâkime başvurma ve yapı-

lan haksızlıkları sona erdirme hakkına sahiptir. (Nisâ, 35) 

3) Nikâh akdi esnâsında kendisinin de boşama hakkına sahip olacağını şart 

koşarak bu hakkı elde edebilir. 

4) Erkek kadına “Đstersen benden boşanabilirsin!” derse (tefvîz) bu beyana 

istinaden kadın boşanma hakkına sahiptir. 

5) Eşinde cinnet, sârî hastalık, âilevî vazifelerini îfâ edememe gibi durum-

lar zuhûr ederse kadın boşanma talebiyle mahkemeye başvurabilir, hâkim talebi 

haklı bulursa boşanmaya hükmedebilir. 

Görüldüğü gibi erkek keyfî olarak hanımını boşama hakkına sahip olmadı-

ğı gibi kadın da zarar göreceği ve kişili ğini koruyamayacağı hallerde muhtelif şe-

killerde boşanma hakkına sahiptir.68 

 

g. Kadının Mirastaki Payı 

Đslâm’ın ıslah edip düzelttiği müesseselerden birisi de “miras” hukukudur. 

Çin, Japon ve Roma hukukları ile câhiliye dönemi Arapları, kadını mirastan ta-

mamen mahrum bırakmışlardı. Kızın, babasının malında hiçbir hakkı yoktu. Miras 

                                                 
67 EJD., XVI, 586; Dictionnaire encyclopediqu du Judaisme, s. 321; Prof. Dr. Ö. F. Harman, “Kadın” mad., DĐA, 
XXIV, 84. 
68 Bkz. Uludağ, a.g.e., s. 179; Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 31-32. 
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doğrudan doğruya erkek evlada kalırdı. Yahûdilikte de kadın kocasına ve erkek 

kardeşi varsa babasına mirasçı olamazdı. (Sayılar, 27:8-11) 

Đslâm’da kadına miras hakkı tanınmış ve anne, nine, eş, kız çocuğu, kız-

kardeş olma durumuna göre alacakları pay ayrı ayrı tesbit edilmiştir.69 

Đstisnaları olmakla birlikte kadının mirastaki payı, aynı mevkîdeki erkeğin 

hissesinin yarısı kadardır. Đlk bakışta kadının aleyhine gibi görünen bu hükmün, 

Đslâm hukukunun erkeğe yüklediği malî yükümlülük ve kocanın âile içindeki me-

suliyetiyle birlikte değerlendirildiğinde ne kadar yerinde olduğu derhal anlaşılır. 

Âilenin geçiminin tamamıyla kocaya ait olduğu, evlenme sırasında kocanın mehir 

adıyla kadına bir ödemede bulunduğu, ceza hukukunda ortaya çıkan “âkile” gibi 

sosyal yardımlaşma uygulamalarına sadece erkeklerin katıldığı göz önüne alındı-

ğında iki cinse düşen net payın bir anlamda eşitlendiği görülür.70 Zira erkek de-

vamlı sûrette harcarken, kadının malı devamlı artar. 

Diyelim ki anne baba ölüyor ve geride bir kızla bir erkek evlat bırakıyor. 

Kız, erkek kardeşinin aldığının yarısına sahip olacaktır. Fakat o kendine düşen pay 

üzerinde istediği tasarrufta bulunabilir. O, hiçbir şeyle mükellef değildir. Buna 

karşılık erkek kardeşi, ihtiyacı olduğunda ona nafaka ödemeye mecburdur. Aynı 

zamanda erkek, muhtaç durumdaki diğer âile fertlerine de yardım etmekle vazîfe-

lidir. Öyleyse, onun kızkardeşinin iki katı hisse alması hiç de haksızlık değildir.71
 

Đslâm hukûkunda evlilik, her zaman karı ve kocanın mallarının ayrı olması 

esasına göre yapılır. Eğer koca iflâs ederse, kadın buna katılmakla yükümlü değil-

dir, onun malına kimse dokunamaz. Kadın çalışır, miras veya hediyeler alırsa, eli-

ne geçen bu imkânları istediği gibi değerlendirir. Bir bakıma kadın, erkekten daha 

bağımsızdır. 

Đslâm’a göre, kızın çalışıp kazanma mecbûriyeti yoktur. Bu, ona gösterilen 

bir şefkat ve merhametin neticesidir. Kız, baba evinde bulunduğu müddetçe ihti-

yaçları babası ve onun yerindeki yakın erkek akrabaları tarafından karşılanır. Ev-

lendikten sonra da geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerine geçer. Kadın, 

kendi malını, evin ihtiyaçları için harcamaya zorlanamaz. Kadının yeme, içme, 

giyim kuşam ve benzeri bütün ihtiyaçlarını görmek kocasının vazifesidir. Hatta 

erkek, evine bakmaktan vazgeçer yahut cimri davranarak servetine göre bir har-

camada bulunmazsa, kadının kocasını şikâyet etme hakkı vardır. 

Ancak şunu da unutmayalım ki, erkeğe iki, kadına bir ölçüsü, sadece emek 

sarf etmeden ele geçen miras husûsunda geçerlidir. Emek sarf edilip kazanılan 

mala gelince; kadın ve erkek ticaret, tarım, sanayi ve benzeri hangi iş kolunda ça-

                                                 
69 Nisâ, 11-12. 
70 Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 90. 
71 Prof. Dr. Eva de Vitray-Meyerovitch, Đslâm’ın Güleryüzü, s. 110-111. 



 387 

lışırsa çalışsın, eşit ücret alırlar. Aynı şirkete ortak olan kadın-erkek, hisselerine 

göre eşit miktarda kâr payını hak ederler. Günümüzün kapitalist toplumu ise kadı-

nın zayıflığından istifade ederek maalesef onu ucuz iş gücü olarak görmektedir. 

Mevzûya erkeğin ve kadının içtimâî yapısı, âiledeki mesuliyeti, mükellefi-

yetleri ve psikolojik faktörleri açısından bakıldığında Kur’ân’ın bu emrindeki 

hikmetler daha iyi anlaşılır. 

Bir defasında Ümmü Seleme vâlidemiz: 

“–Erkekler Allah yolunda gazâya çıkıp büyük ecirler alıyorlar, kadınlar ise 

savaşa çıkamıyor. Ayrıca bize erkeğin yarısı kadar miras veriliyor” demişti. Bu-

nun üzerine Cenâb-ı Hak şu âyet-i kerimeyi inzâl buyurdu: 

“Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile y aptığı şeyleri (haset 

ederek) arzu edip durmayın! Erkeklere çalışmalarından bir nasip vardır. 

Kadınlara da çalışmalarından bir nasip vardır. Allah’tan O’nun lütfun u iste-
yin! Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. ”  (Nisâ, 32) (Tirmizî, Tefsîr, 4/3022; Ahmed, VI, 322) 

 

h. Kadın-Erkek Münasebetlerindeki Hudutlar 

Cenâb-ı Hak âile yuvasının kurulup devam etmesi için erkek ile kadın ara-

sına muhabbet ve câzibe koymuş, ancak karışıklığı önlemek için de onların bir 

araya gelmesini nikâh gibi belli kâide ve şartlara bağlamıştır. Bu şartlar olmadı-

ğında âile mefhûmu ortadan kalkar, nesiller karışır ve toplum tefessüh eder. Diğer 

taraftan erkek ile kadın arasında câzibe olmasaydı âileler kurulmaz, devam etmez, 

kimse âile ve çocuk derdiyle uğraşmak istemez, neticede insan nesli tükenip gi-

derdi. Demek ki burada hassas bir ölçü ve denge mevcuttur. Bu ölçülere riâyet 

etmek gerekir. 

Halvet 

Đslâm, yabancı erkek ve kadının beşerî münasebetlerde ölçülü davranması-

nı istemiştir. Evlenmeleri dinen mümkün olan fakat aralarında evlilik bağı bulun-

mayan bir kadınla erkeğin kapalı bir mekânda yalnız kalması (halvet); harama yol 

açacak durumların önlenmesi, tarafların ırz, nâmus ve iffetlerinin korunması mak-

sadıyla yasaklanmıştır. 

Birgün Nebiyy-i Ekrem �: 

“Hiçbir erkek, (mahremi olmayan) bir kadınla baş başa kalmasın! Hiçbir 

kadın yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın!” buyurmuştu. Bir kişi kal-

karak: 
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“–Ey Allah’ın Rasûlü! Ben falan gazveye gitmek üzere kaydoldum, hanı-

mım da hacca gitmek üzere yola çıktı, (ne yapayım)?!” dedi. Rasûlullah � ona: 

“–Git, hanımınla birlikte haccet!” buyurdu. (Buhârî, Cihâd, 140; Müslim, Hac, 424) 

Yine birgün Rasûlullah �: 

“–(Yanında mahremi bulunmayan) kadınların yanına girmekten sakının!” 

buyurmuştu. Ensâr’dan bir zât: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kocanın erkek akrabası (el-Hamvü) hakkında ne 

dersiniz?” diye sordu. Rasûlullah �: 

“–Onlarla halvet (baş başa kalmak), ölüm demektir” buyurdu. (Buhârî, Nikâh, 

111; Müslim, Selâm, 20) 

Rasûlullah � diğer hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurur: 

“Dikkat ediniz, bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığıda, mutlaka 

üçüncüleri şeytan olur.” (Tirmizî, Radâ’, 16/1171; Ahmed, I, 18, 26) 

“(Mahremin olmayan) kadınlarla baş başa kalmaktan sakın! Nefsim kud-

ret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bir adam bir kadınla baş başa kaldığında 

şeytan muhakkak aralarına girer. Bir adamın çamura ve balçığa bulanmış bir 

domuza sürtünmesi, omzunu kendisine helal olmayan bir kadının omzuna sürtme-

sinden daha hayırlıdır.” (Heysemî, IV, 326. Krş. Beyhakî, Şuab, IV, 368) 

“Birinizin, demirden bir sopa ile başına dürtülmesi, kendine helal olma-

yan kadına dokunmasından daha hayırlıdır.” (Heysemî, IV, 326) 

Dolayısıyla, yanında kocası, annesi, babası, oğlu, kardeşi, teyzesi, sütkar-

deşi gibi bir mahremi bulunmayan kadınlarla birlikte olmak ve onlarla oturmaktan 

titizlikle sakınmak îcâb eder. Erkeğin kendi kızkardeşi, kızı, halası ve teyzesi ya-

nında olursa, kadının mahremi varmış gibi kabul edilir. Aynı şekilde kadınlar da 

yabancı erkeklerle baş başa kalmamaya dikkat etmelidirler. 

Birbirlerine karşı şehvet duyan kadınla kadının ve erkekle erkeğin halvette 

kalmaları da haram sayılmıştır. Yanlarında başka biri bulunursa hüküm değişir. 

Nişanlıların halveti de birbirlerine yabancı olanların halveti hükmündedir. 

Bir kadının sahih halvet teşkil etmeyecek şekilde, meselâ girişin engel-

lenmediği, insanların görebileceği, ancak konuşulanların duyulamayacağı bir yer-

de güvenilir bir erkeğe soru sormasının veya şikâyetini arzetmesinin dinen bir sa-

kıncası yoktur. (Buhârî, Nikâh, 111; Aynî, Umdetü’l-kârî, XX, 214) 

Đhtilât 
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Đslâm, yabancı erkek ve kadınların ölçü ve sınırları zorlayacak şekilde be-

raber ve karışık bulunmalarını da (ihtilât) hoş karşılamaz. Đçtimâî hayatta kadınla 

erkeğin arasında dâimâ bir mesafe bulunmasını ve birbirleriyle münasebetlerinin 

belli bir ölçü ve disiplin dâhilinde olmasını ister. Çünkü onların ihtilâtından çeşitli 

kötülükler, hatta âile ve toplum hayatını çökerten zina gibi büyük günahlar doğa-

bilir. Đslâm dini ise prensip olarak kötülükleri yasak ettiği gibi, ön tedbir olarak 

kötülüğe vesile olan ve onu tahrik eden durum ve davranışları da yasaklamıştır. 

Böylece insanla kötülükler arasına uzun bir mesafe koyarak yanlış yolları iyice 

kapatmıştır. 

Đslâm, Cuma namazına ve vakit namazlarını cemaatle kılmaya son derece 

ehemmiyet verdiği halde erkek ve kadın ihtilâtını önlemek için kadınları bunlar-

dan muaf tutmuş ve onlar için evde namaz kılmanın camide kılmaktan daha fazi-

letli olduğunu bildirmiştir. Rasûlullah �: 

“Kadınların en hayırlı mescidleri evlerinin köşesidir”  buyurmuştur. (Ahmed, 

VI, 297) 

Rasûlullah � camiye gelmek isteyen kadınlara mânî olmamış ve bu husus-

ta kendilerine izin verilmesini emretmiştir. Ancak camiye namaz kılmaya gelen 

kadınları; erkeklerin ve çocukların safından sonraya yerleştirmiştir. Erkekler için 

en faziletli yerin en ön, kadınlar için ise en arka saf olduğunu beyan buyurmuştur. 

Namazdan sonra erkeklerle kadınların birbirine karışmaması için Rasûlullah � bir 

miktar bekler, kadınlar evlerine dağıldıktan sonra kalkar, erkekler de onu takip 

ederlerdi. Bilhassa sabah namazı hava tam aydınlanmadan kılınır, kadınlar selam 

verir vermez hemen kalkıp elbiselerine bürünerek evlerine giderler, kimse onları 

tanımadığı gibi bazen birbirlerini de tanıyamazlardı. (Bkz. Buhârî, Ezân, 162-166) 

Rasûlullah � Mescid’in bir kapısı hakkında: 

“Bu kapıyı kadınlara ayırsak!” buyurmuş ve erkek sahâbîler bir daha ora-

dan geçmemişti. (Ebû Dâvûd, Salât, 53/571) 

Kadınlar, bayram namazlarına gelirlerdi ancak namazgâhta onların yeri ay-

rı idi. Peygamber Efendimiz erkeklerin hutbesini bitirdikten sonra yanlarına gidip 

onlara da nasihat ederdi. (Buhârî, Iydeyn, 7-8) 

Allah Rasûlü � birgün camiden çıkarken, erkeklerle kadınların birbirine 

karıştığını görünce, kadınlara seslenerek: 

“–Çekilin! Yolun ortasından yürümeyin, yolun kenarlarında yürüyün!” 

buyurdu. Bunun üzerine kadınlar duvara bitişik yürümeye başladılar, öyle ki elbi-

seleri duvara takılıyordu. (Ebû Dâvûd, Edeb, 167-168/5272) 
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Hz. Âişe g Emeviler döneminde kadınlarla erkeklerin birbirine karıştığını 

görünce şöyle buyurmuştu: 

“Rasulullah �, kadınların böyle yaptığını görseydi, tıpkı Đsrailoğulları ka-

dınlarının camiden men edildiği gibi, onları camiden men ederdi.” (Buhârî, Ezân, 163) 

Ümmü Seleme g’nın şu rivâyeti, ihtilat mevzuundaki hassasiyetin ne ka-

dar yüksek seviyede olması gerektiğini gösterir: 

Peygamber Efendimiz’in yanında bulunuyordum. Meymûne de oradaydı. 

Âmâ sahabî Đbn-i Ümmü Mektûm çıkageldi. Bu hâdise, örtünme emri geldikten 

sonra idi. Nebî � bize: 

“–Perde arkasına çekilin!” buyurdu. Biz: 

“–O âmâ biri değil mi ey Allah’ın Rasûlü, bizi göremez ve tanıyamaz” de-

dik. Bunun üzerine Efendimiz: 

“–Siz de mi âmâsınız, onu görmüyor musunuz?” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Libâs, 

34) 

Nâmahrem erkek ve kadınlar birbirinden bir şey isteyeceğinde veya bazı 

şeyler söyleyeceğinde, imkân nisbetinde kapı ve perde arkasından işlerini hallet-

melidir.72 Zarûrî işlerini mâruf ölçüler dâhilinde hallettikten sonra hemen ayrılma-

ları, bir yerde beraber bulunmamaya dikkat etmeleri gerekir. 

Đnsanlar birbirlerinin evlerine izinsiz girmemelidir. Hatta hâne halkı da bir-

birlerinin odalarına girerken izin alarak ve geldiklerini hissettirerek girmelidirler. 

Zira Cenâb-ı Hak, her hâlükârda iffetli davranmanın daha hayırlı olduğunu beyan 

buyurur. (Nûr, 27, 58-60) 

Bir kişi Peygamber Efendimiz’e gelerek:  

“–Ya Rasûlallah, içeriye girmek için annemden de izin alacak mıyım?” 

diye sorunca Efendimiz: 

“–Evet”  buyurdu. Adam: 

“–Ancak ben onunla beraber ikâmet etmekteyim” dedi. Rasûlullah �: 

“– Yine de izin almalısın” buyurdu. Adam: 

“–Ben onun dâimî hizmetçisiyim” dedi. Efendimiz: 

“– Đzin almalısın! Sen onu çıplak görmek ister misin?” buyurdu. Adam: 

“–Hayır” dedi. Allah Rasûlü � tekrâr:  
                                                 
72 Ahzâb, 53. 
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“–Öyleyse ondan izin al!” buyurdu. (Muvatta’, Đsti’zân, 1) 

Kadınların zaruri ihtiyaçlarını temin için çarşı-pazara çıkmalarına cevaz 

verilmekle birlikte, dışarı çıkarken nasıl giyinecekleri ve yürürken nelere dikkat 

edecekleri husûsunda bir takım düzenleyici hükümler getirilmiştir. Nitekim 

Rasûlullah �:  

“Âilesinden başkaları (mahremi olmayanlar) arasında süslenip salınarak 

yürüyen kadının misali, kıyamet günü karanlığın misalidir. Onun için nûr ve ay-

dınlık yoktur” buyurmuştur. (Tirmizî, Radâ‘, 13/1167) 

Đşte bütün bunlar, birbirine yabancı erkek ve kadınlardan oluşan meclisle-

rin, sohbetlerin ve beraber oturup kalkmaların Đslâm’a uymadığını göstermektedir.  

Burada sözkonusu edilen kısıtlama ile, erkek ve kadınların bir arada yaşa-

ması, birbirini görmesi ve sesini duyması yasaklanmıyor. Ancak kadın-erkek mü-

nasebetlerinde fitne, tahrik ve ölçüsüzlük önlenmek isteniyor. Yoksa Peygamber 

Efendimiz’in ve ashâbından genç ve yaşlı hanımlarla görüşüp konuştuğuna dair 

pek çok misal vardır. Kadınların, örtülmesi gerekli yerlerini örttükten sonra tica-

ret, eğitim, seyahat, içtimâî ve beşeri münasebetler gibi normal ve sıradan ihtiyaç-

lar için erkeklerle görüşüp konuşmaları serbesttir. Ancak kadın ve erkeğin içtimâî 

hayattaki yakınlık ve alâkası; gayr-i meşrû beraberlikler, kötü arzu ve planlar için 

bir başlangıç teşkil edecek bir boyut kazandığı zaman bu davranış, yol açacağı kö-

tülükler sebebiyle yasaklanmış olmaktadır. 

Hâsılı, erkek-kadın münasebetlerinde ihtiyat ve tedbir yolunu takip etmek 

en sağlam yoldur. 

 

ı. Đslâm’ın Birden Fazla Evliliğe Ruhsat Vermesi 

Çok evlilik insanlık tarihi boyunca muhtelif sebeplerle müracaat edilen bir 

toplum gerçeğidir. Nitekim Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Đbrahim, Hz. Yakub, Hz. 

Dâvud, Hz. Süleyman ve diğer pek çok peygamberin birden fazla evli olduğu bil-

dirilmektedir. Diğer kültür ve milletlerde de çok evliliğe izin verilmiş veya teşvik 

edilmiş olup buna bir sınır da getirilmemiştir. Prof. Dr. M. Hamidullah ’ın ifade-

siyle, Đslâm dini çok evliliği (poligami) sınırlandıran ilk ve yagâne dindir. Ne Hz. 

Musa ne de Hz. Đsa, zevcelerin sayısını sınırlandırmamıştır. (Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 32) 

Đslâm, esas itibariyle tek evliliği ısrarla tavsiye etmiş, adâletten ayrılma-

mak ve âilenin geçimini rahatça sağlayabilmek için en uygun tercihin tek evlilik 

olduğunu bildirmiş, ancak zarûret hallerinde belli şartlar dâhilinde birden fazla ev-



 392 

lili ğe de müsaade etmiştir. Bunun da üst sınırı dört’tür.73 Savaş, hastalık, sakatlık, 

uzun ayrılıklar gibi sebeplerle âilelerin parçalanmaması, kadınların sahipsiz ve 

himâyesiz kalmaması için gerektiğinde buna müsaade edilebilir. Meselâ çocuk 

doğurmayan veya fizikî-biyolojik durumu müsait olmayan bir kadınla evlenmiş 

olan bir kişi, o kadını boşamaksızın ikinci bir kadın daha alabilir. Böylece bir 

âilenin yıkılmasından doğacak maddî-mânevî zararlar asgarîye indirilmiş olur.  

Harp görmüş bir memlekette birden fazla evliliğe izin vermek, azalan 

nüfûsun telâfîsi ve fuhşun önlenmesi için bir zarûret hâline gelebilir. Bunun misâl-

leri geçmişte Almanya ve benzeri memleketlerde görüldüğü gibi gelecekte de or-

taya çıkabilir. Bu tür ruhsât ve izinler, hayatı rahatlatır ve tabiî seyrinde devamını 

sağlar. Đşte bu keyfiyet, Đslâm’ın her zaman ve mekân için hayatî zarûretleri karşı-

layabilecek bir vasıfta olduğunu göstermektedir. 

Bu şekilde ferdî, âilevî ve içtimâî sebeplerle birden fazla kadınla evlenmek 

zorunda kalan kişilerin, hanımlar arasında adâleti sağlaması ve hepsinin maddî 

mânevî ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Bir erkeğin nikâhında iki kadın bulunur da, aralarında adâlet gözetmez-

se, kıyâmet gününde bir tarafı felçli olarak diriltilir.”  (Đbn-i Mâce, Nikâh, 47)  

Bu teorik imkâna rağmen Đslâm toplumunda birden fazla evlilik yaygın-
laşmamıştır. Zira bu hususta getirilen şartlar âdetâ müslümanlara; “Birden fazla 

evlenmeyiniz!” demektedir.74 Büyük Đslâm âlimlerinden Zemahşerî, Nevâbiğu’l-

kelim isimli eserinde: 

“Denizde dalgalarla boğuşanlar mı, yoksa birden çok kadına koca olan-
lar mı daha tâlihsizdir, bilemem!” demiştir. 

Osmanlı tereke defterleri üzerinde yapılan araştırmalar, şehir veya kırsal 

kesimde yaşama durumuna bağlı olarak birden fazla evlilik oranının % 5-9 civa-

rında olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar da umûmiyetle ikinci evlilikle iktifâ 
etmiştir.  Birden fazla evlilik oranı son döneme ait nüfus kayıtlarından daha açık 

bir şekilde tesbit edilebilmektedir. Đstanbul’da 1885 yılında birden fazla evlilik 

oranı % 2,52, 1907’de % 2,16’dır.75 

Osmanlı Devleti’ne gelen seyyahlar, eserlerinde, birden fazla evliliğin halk 

arasında yaygın olmadığını, fakirlerde ise hiç rastlanmadığını ifade ederler. O 

hâlde bu mevzûun bugüne kadar abartıldığı anlaşılmaktadır.76 

                                                 
73 Nisâ, 3, 129; Tirmizî, Nikâh, 33; Đbn-i Mâce, Nikâh, 40; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 184. 
74 M. Sâdık Vicdânî, Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi, s. 41-42. 
75 Prof. Dr. M. Akif Aydın, “Kadın” mad., DĐA, XXIV, 89; Kevser Kâmil Ali - Salim Öğüt, “Çok Evlilik”, mad., 
DĐA, VIII, 368. 
76 S. Faroqhi, Osmanlı Kültürü, trc. Elif Kılıç, Đst. 1998, s. 116-117; Dr. Gürsoy Şahin, Đngiliz Seyahatnamele-
rinde Osmanlı Toplumu ve Türk Đmajı, Đst. 2007, s. 287. 
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Cat Stevens, bu hususta şöyle der: 

“ Đslâm, kadına, bugün birçok kişinin rüyâsında bile göremediği hakları 

1400 sene evvel hediye etmiştir. Bugün dünyada müslüman erkeklerin % 99’u tek 

evlidir. Batılı erkeğin bir tek karısı vardır, ancak metreslerinin sayısı belli değil-

dir…”  (Đslâm Üzerine Konuşmalar, s. 6) 

Birden fazla kadınla münasebette bulunmak, toplumlarda zannedildiğinden 

çok daha yaygın görünmektedir. Bu mesele hukûkî bir zemine oturtulmazsa, ikin-

ci kadın çeşitli haklar, sosyal baskı ve benzeri yönlerden zarar gördüğü gibi ilk 

hanım da gayr-i meşrû yollara başvuran bir erkekle evli olmanın çeşitli sıkıntıları-

nı çeker. Ayrıca doğacak çocuklar, âile müessesesi ve toplum da muhtelif prob-

lemlerle karşılaşır. Đslâm bu zararları önlemek için birden fazla evliliği hukûkî bir 

zemine oturtmuştur. Dolayısıyla birden fazla evlilik Đslâm’ın ihtiyaç hâlinde, bel-

li kayıt ve şartlarda kullanılabilen bir müsâadesi, toplumda dengeyi sağlayan ve 

bazı problemleri çözen bir çözüm şekli ve bir tür “sosyal sigorta” olarak kabul 
edilmelidir.77 

Diğer bir husus da, eşlerinin ikinci evliliğini istemeyen kadınlar, Hanbelî 

mezhebine göre bunu nikâh esnasında şart olarak ileri sürebilir ve bu şart bağlayı-

cı olur. Uygulamada bunun pekçok örneğine rastlamak mümkündür. 1917 tarihli 

Osmanlı âile kânûnu olan Hukûk-ı Âile Kararnamesi  de 38. maddesinde bu şar-

tın geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul etmiştir.78 

Herhangi bir zorlayıcı sebep olmadan birden fazla hanımla evlenmek çeşit-

li mahzurları göz önünde bulundurularak hoş karşılanmamıştır. Erkeğin hanımları 

arasındaki adâleti sağlamasının çok zor olması, kadınların kıskançlık duyguları ve 

neticede âile içinde muhtelif problemlerin zuhur etmesi, tek evliliğin daha sıhhatli 

olduğunu göstermektedir. Kur’ân, birden fazla evlilik meselesini, içtimâî bir yara-

nın sarılması ve ihtiyaç ânında mü’minler topluluğunun bir fedakârlığa dâvet 

edilmesi sebebiyle sözkonusu etmiştir. 

Yaratılıştaki ilâhî gâyeyi dikkate almadan sırf düz bir mantık ile bakıldı-

ğında, kadının da birden fazla kocasının olması mâkul gibi görülse de bu aslâ doğ-

ru değildir. Çünkü bu takdirde doğacak çocuğun nesebi ihtilâflı olur. Kime nisbet 

edilmesi lâzım geldiği bilinemez. Bu yüzden “fücûr”  denilen bu evliliğe hiçbir 

dîn hattâ hiçbir lâ-dînî hukuk sistemi cevaz vermez. Üstelik Đslâm, neseb tâyinin-

deki hassâsiyeti sebebiyle, boşanma olduğu takdirde, yeni bir evlilik için kadınla-

rın bir müddet beklemesini şart koşar.79 

                                                 
77 Kevser Kâmil Ali - Salim Öğüt, “Çok Evlilik”, mad., DĐA, VIII, 368. 
78 Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Mukâyeseli Đslâm Hukûku, Đstanbul 1996, I, 290; Prof. Dr. M. Akif Aydın, 
“Kadın” mad., DĐA, XXIV, 89; Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 32. 
79 Osman Nûri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v), I, 140. 
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i. Peygamberimiz’in Birden Fazla Evlenme Sebepleri 

Rasûlullah �, yirmi beş yaşında iken, kendisinden on beş yaş büyük olan 

Hz. Hatice’nin teklifini kabul ederek onunla evlenip elli yaşlarına kadar mesut bir 

hayat yaşadı. Çok evliliğin yaygın olduğu bir toplumda tek hanımla evliliğin 

saâdetini temsil etti. Hz. Hatice’nin vefatından sonra onun aziz hatırasına hürme-

ten yaklaşık 2,5 sene yalnız yaşadıktan sonra yine dul ve Hz. Hatice ile aynı yaş-

larda olan Sevde g ile evlendi. Đki hanımla aynı anda evli bulunması ise Medi-

ne’de Hz. Âişe g ile evlendikten sonra ancak 54 yaşlarında vukû bulmuştur. O 

zaman da Sevde vâlidemiz nöbetini Hz. Âişe’ye devrederek: 

“–Yâ Rasûlallah! Benim dünyalık bir arzum yok, ancak kıyâmet günü se-

nin hanımların arasında haşredilip onlara verilecek sevabın bana da verilmesini is-

tiyorum” demiştir. (Abdürrazzâk, Musannef, VI, 238) 

Şunu da unutmayalım ki, sıcak iklimlerde kadınların çok erken gelişip yine 

çok erken yaşlarda ihtiyarlığa adım attığı herkesçe kabul edilen ve tecrübe olunan 

bir gerçektir.80 

Bu anlatılanlar, Peygamber Efendimiz’in tek evlilikten yana olduğuna işa-

ret eder. Nitekim o, damatları Ebu’l-Âs ve Hz. Ali’den, kızlarının üzerine başka 

biriyle evlenmemeleri husûsunda söz almış ve Hz. Ali’nin ikinci evlilik arzusuna 

şiddetle karşı çıkmıştır.81 

Ancak bazı sebep ve hikmetler, hayatının sonlarına doğru Efendimiz’in 

birden fazla evlenmesini îcâb ettirmiştir. Bunlardan bir kısmını şöyle ifade etmek 

mümkündür: 

Medine’de kurulan Đslâm devleti, güçlenmek ve dünyaya yayılabilmek için 

birçok kabile ve devletle anlaşmayı, samimî münasebetler kurmayı gerekli kıldı. 

Đslâm’ın kadınlar arasında tebliğ edilip öğretilmesi, Allah Rasûlü’ne yakın olan 

farklı meşreplere sahip çok sayıda kadın talebenin varlığını icab ettiriyordu. Nite-

kim büyük peygamberlerin hemen hepsinin birden fazla hanımla evlenmesinin bir 

sebebi de budur. Bir de ümmetinin hâmîsi olan Allah Rasûlü �, sıkıntıya düşen 

kimselere yardımcı olmak durumunda idi. Bütün bu ve benzerî sebepler Peygam-

ber Efendimiz’i birden çok hanımla evlenmeye sevketti. Allah Teâlâ da Rasûlü’ne 

bu konuda genişlik tanıdı, hatta hanımlarından Zeyneb bint-i Cahş’ın nikâhını 

bizzat Cenâb-ı Hak kıyarak onunla evlenmesini peygamberine emretti. Diğer 

mü’minlere getirdiği sınırı Efendimiz’e getirmedi. (Ahzâb, 37, 50) 

                                                 
80 M. Sâdık Vicdânî, Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi, s. 55. 
81 Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 16; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 96. 
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Peygamber Efendimiz’in evliliklerinin Allah’ın emriyle olduğunu gösteren 

bir rivâyet şudur: Rasûlullah �, Hz. Âişe’ye şöyle buyurmuştur: 

“–Rüyamda sen bana üç gece gösterildin. Melek seni bana bir ipek örtü 

içerisinde getirdi ve «Bu senin zevcendir, aç onu!» dedi. Ben de açtım, içindeki 

sendin. «Bu rüyâ Allah katından ise Allah onu muhakkak gerçekleştirecektir» diye 

düşündüm.” (Buhârî, Nikâh, 9, 35; Müslim, Fezâilu’s-Sahâbe, 79) 

Đlmi Neşretmek 

Peygamber Efendimiz’in, birden fazla evlenmesinin, Đslâm ahkâmının 

peşpeşe emredilip tatbik edildiği Medine dönemine rastlaması, bu durumun daha 

ziyade risâlet vazifesiyle alâkalı olduğunu göstermektedir. Zira âile hayatındaki 

Sünnet’inin tesbiti ve müslümanlara ulaşmasında hanımlarının büyük rolü ol-

muştur. Peygamber Efendimiz’in hanımları arasında bu hususta en faal olan Hz. 

Âişe annemizdir. O, genç, akıllı, firâset sahibi ve uyanık bir kimseydi. Âişe vâli-

demizin 2210 hadis rivayet ettiğini göz önüne aldığımızda şunu rahatlıkla söyle-

yebiliriz: “Şayet Hz. Âişe g olmasaydı Peygamber Efendimiz’in hayatındaki pek 

çok mühim husus bize ulaşamayacaktı.” Yüzlerce şiiri ezbere okuyabilen Âişe 

vâlidemiz, tebliğ ve dâvet vazîfesinde Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in en mühim yar-

dımcılarından biri olmuştur. (Đbn-i Sa‘d, VIII, 73) 

Hz. Âişe vâlidemiz Kur’ân’ı, helâlleri, haramları, fıkhı, tıbbı, şiiri, Arap 

hikâyelerini, nesep ilmini çok iyi bilirdi. Ashab hangi konuda ihtilâfa düşse 

hemen ona müracaat ederdi. Hatta ashabın ileri gelenleri dahi çözemedikleri 

meselelerde ona danışırlardı.82 Nitekim Ebû Mûsâ el-Eş‘arî  �:  

 “Rivâyet edilen herhangi bir hadiste bir müşkilât görürsek onu Âişe’ye 

sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk” buyurmuştur. (Tirmizî, 

Menâkıb, 62)  

Meşhur âlim Zührî  şöyle der: 

“Bütün insanların ve Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in diğer hanımlarının ilmi 

bir araya toplansa, Hz. Âişe’nin ilmi yine de hepsinden daha üstün gelirdi.” (Hâkim, 

IV, 12) 

Uzak bölgelerden bazı kişiler de mektup gönderip sorular yöneltir, Hz. 

                                                 
82 Đbn-i Hacer, el-Đsabe, IV, 360. Âişe vâlidemiz, ashâb-ı kirâmın yanlış bildiği hususları da düzeltirdi. Ebû 
Mansûr el-Bağdâdî, Đmam Zerkeşî ve Suyûtî buna dâir rivâyetleri derleyen müstakil kitaplar kaleme almışlardır. 

Bu eserlerde görüldüğü üzere Hz. Âişe g, Ömer bin Hattab, Hz. Ali, Ebû Hüreyre, Đbn-i Abbas, Đbn-i Ömer, 

Đbn-i Mes’ud, Ebû Said el-Hudrî, Ebu’d-Derdâ, Berâ bin Âzib, Câbir bin Abdullah � gibi ashâbın büyüklerini 
dahi, yanlış ve eksik anladıkları hususlarda îkâz etmiş, Peygamber Efendimiz’den öğrendiği şekilde hâdiselerin 
hakîkatini ortaya koymuştur. Bkz. Suyûtî, Aynü’l-isâbe fi istidrâki Âişe ale’s-sahâbe, thk. Abdullah Muhammed 
Dervîş. 
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Âişe g bunlara yazılı olarak cevap verirdi.83  

Peygamber Efendimiz’in diğer hanımları da pek çok hadis rivayet etmiş-

lerdir. Bununla da kalmayıp aynı zamanda bütün akrabalarına ve ümmetin hanım-

larına hocalık yapmışlar, böylece çevrelerinde pek çok insan yetişmiştir. Meselâ 

Ümmü Seleme vâlidemizin çocukları büyük birer hadis ve fıkıh âlimi olmuşlar-

dır. Yine annesi Ümmü Seleme vâlidemizin hizmetinde bulunan Hasan Basrî Haz-

retleri, bu ilim yuvasında yetişmiş ve Đslâm âlimlerinin en meşhûr sîmalarından 

biri olmuştur. (Đbn-i Sa‘d, VII, 161; Süheylî, I, 248) 

Siyâsî Münasebetler 

Peygamber Efendimiz’in evlenirken nazar-ı dikkate aldığı hususlardan biri 

de siyasî münasebetlerdir. Evlilik vâsıtası ile kurulan akrabalıklar sebebiyle bir-

çok kabilenin dostluğu kazanılmış, bu sâyede pek çok insan Đslâm’a girmiştir. 

Meselâ Allah Rasûlü’nün Hz. Cüveyriye g ile evlenmesi Benî Müstalik’ten yedi 

yüz kadar harp esirinin karşılıksız azad edilmesini sağlamış ve bundan dolayı yüz-

lerce kişi müslüman olmuştur. Zira müslümanlar “Bunlar artık Allah Rasûlü’nün 

akrabalarıdır!” diyerek ellerindeki esirleri serbest bırakmışlardır. Hz. Âişe g: 

“Kavmi için Cüveyriye’den daha hayırlı ve bereketler getiren başka bir 

kadın görmedik; onun sebebiyle Benî Mustalik’ten yüz hâne halkı azad olundu” 

demiştir. (Ebû Dâvûd, Itk, 2/3931) 

Bu evliliğin bir yönü de şudur: O devirde savaşta esir alınan kadınlar ya 

câriye olarak satılır veya hizmetçi olarak tutulurdu. Câriyeler insanların nazarında 

mal gibi görülür, onlarla evlenmek gayet ayıp karşılanırdı. Rasûlullah � bu evli-

liğiyle insanların bu yanlış düşüncesini düzeltti, câriye durumuna düşmüş kadınla-

rın şeref ve haysiyetini yükseltti. Esir kadınlara nasıl muâmele edilmesi gerektiği-

ni, zor duruma düşmüş bir insana nasıl yardım edilebileceğini öğretti.84 

Rasûlullah �, yahudilerle müslümanlar arasındaki husûmeti azaltıp dosta-

ne münasebetleri geliştirmek maksadıyla onların ileri gelenlerinden Huyey’in kızı 

Safiyye g ile evlendi. Bu evliliğin gâyelerinden biri de, Harun  peygamberin nes-

linden olan bir kadını esirlikten kurtarmak, onu büyük dedesinden daha yüce bir 

Peygamber’in hanımlığına, mü’minlerin anneleri mertebesine yükseltmekti.85
 

                                                 
83 K. Kamil Ali - Salim Öğüt, “Çok Evlilik”, mad., DĐA, VIII, 368. 
84 Prof. Dr. M. Mahmut Savvâf, Rasûlullah’ın Pâk Zevceleri ve Birkaç Oluşunun Hikmeti, trc. Ali Aslan, Ankara 
1966, s. 46-47. 
85 Tirmizî, Menâkıb, 63; M. Sâdık Vicdânî, Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi, s. 65. 
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Yine Peygamber Efendimiz’in Mekke lideri Ebû Süfyan’ın kızı Ümmü 

Habibe g ile evlenmesi Ebû Süfyan’ın, dolayısıyla Mekkelilerin gönlünü Đslâm’a 

karşı yumuşattı. 

Hz. Meymûne’nin çok sayıda kızkardeşi vardı ve hepsi de mühim kimse-

lerle evliydi. Allah Rasûlü � onunla evlenerek birçok kabileyle akraba ve dost 

oldu. 

Ümmü Seleme g ile evlenerek, büyük bir kabile olan Mahzûm Oğulları 

ile arasındaki bağları kuvvetlendirdi. 

Bu ve benzeri akıllıca davranışlar neticesinde 10 yıl sonra Vedâ Haccı’na 

yaklaşık 120.000 müslüman katıldı. Hacca gelemeyenlerin sayısını ise Allah bilir. 

Hz. Mâriye g ile evliliği, Mukavkıs ve Kıptîler üzerinde derin bir tesir 

uyandırmış ve bu durum daha sonra Mısır fethedilirken büyük kolaylıklar sağla-

mıştır.86 

Rasûlullah � evlilik müessesesini kullanarak müşriklerle olduğu gibi müs-

lümanlardan birçok kimseyle de akrabalık kurmuş ve bu sâyede birbirine bağlı 

sağlam bir cemiyet vücûda getirmiştir. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in kızlarıyla 

evlenmiş, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye kızlarını vermiştir. Böylece önde gelen 

ashâbıyla sıkı bir akrabalık bağı tesis etmiş, istikbâlin dört ana direği olan halifele-

rini yetiştirmiştir. 

Muhafaza Etme ve Sahip Çıkma 

Buraya kadar saydığımız hanımlar aynı zamanda zor duruma düşmüş, ba-

kıma muhtaç ve pek çoğu da akraba idi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz’in ev-

lilik sebeplerinden birisi de ümmetine olan şefkat, merhamet ve nihayetsiz vefâ 

duygusu olmuştur. Onun mübârek hayatına bakıldığında, Đslâm’ın ilk yıllarında 

çile çeken, dinin tebliği için hizmet ve hicret eden kimselere karşı ayrı bir muhab-

bet beslediği, onlara karşı dâimâ minnet, şükran ve vefâ duyguları içinde bulun-

duğu görülür. Bu fedâkâr insanlar daha sonra korumasız ve muhtaç duruma düş-

tüğünde, Rasûlullah � onların elinden tutmuştur. Onları ya ashâbından biriyle ev-

lendirmiş ya da kendisi nikâhlamıştır. Hz. Sevde, Ümmü Seleme, Zeyneb bint-i 

Huzeyme, Ümmü Habîbe, Hafsa, Meymûne vâlidelerimizi bu şanslı insanlar ara-

sında saymak mümkündür. Bu hanımların kocaları vefat ettiğinde müşrik olan ka-

bilelerine geri dönmek ve onlardan yardım almak imkânları yoktu. Zira kavimleri 

onlara baskı yaparak dinlerinden döndürmeye çalışıyordu. Dolayısıyla çaresiz ve 

zor durumda kalmışlardı.  

                                                 
86 Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, s. I, 394-397; M. Sâdık Vicdânî, Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi, s. 
73-76. 
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Diğer bir husus da Efendimiz’in muhafaza etmek maksadıyla evlendiği 

hanımların büyük bir kısmı, sütkardeşlerinden ve akrabalarından geriye kalan ba-

kıma muhtaç dul hanımlardı. Meselâ Ebû Seleme, Peygamber Efendimiz’in hem 

halası Berre’nin oğlu, hem de sütkardeşi idi. Zeyneb bint-i Huzeyme’nin önceki 

kocası Abdullah bin Cahş, hem halasının oğlu hem sütkardeşi idi. Ümmü 

Habîbe’nin önceki kocası Ubeydullah bin Cahş da yine halasının oğlu idi. Hz. 

Hafsa’nın önceki kocası Đslâm uğruna şehit olan bir cengâverdi. Bu evliliklerde 

akraba ve yakınları koruyup gözetmek, onların geride kalan dul ve yetimlerine 

sahip çıkmak da sözkonusudur. 

Bir de bu hanımlardan bir kısmının yetim çocukları vardı. Meselâ Ümmü 

Seleme’nin 4 tâne, diğer hanımların da birer ikişer tane küçük çocuğu vardı. 

Rasûlullah � her bir hanımına; “Senin çocuğun benim çocuğumdur” diyerek bu 

yavruları da büyütüp birer Đslâm âlimi olarak yetiştirmiştir. 

Yanlış Đnançları Tashih 

Peygamber Efendimiz’in evlilik sebeplerinden biri de cemiyette yerleşmiş 

olan bazı yanlış inançları tashih etmektir. Âzâd edilmiş kölelere mevâlî denilirdi. 

Köle kökenli olmaları hasebiyle cahiliye döneminde mevâlî ile hürler arasında bir 

statü farkı bulunurdu. Rasûlullah �, halası Ümeyme’nin kızı Zeyneb bint-i 

Cahş’ı, onun çok fazla gönlü olmamasına rağmen âzatlı kölesi ve evlâtlığı Zeyd 

ile evlendirmiş ve böylece “zengin-fakir, asîl-köle” ayrımına son verdiğini, insan-

ların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, en yakınları vâsıtasıyla îlân etmişti. (Đbn-i 

Hacer, el-Đsâbe, I, 564) 

Daha sonra çeşitli huzursuzluklar çıkmış, Zeyd � Peygamber Efendi-

miz’in sabır ve takvâ tavsiyelerine rağmen boşanmak zorunda kalmıştı. Cenâb-ı 

Hak, Hz. Zeyneb’i Peygamber Efendimiz’e nikâhlayarak o gün insanlar arasında 

yerleşmiş olan evlenme, evlât edinme, boşanma, miras bırakma, âile mahremiyet-

leri ve benzeri birçok husustaki gayr-i hukûkî muameleye son verdi. (Ahzâb, 37) 

Rasûlullah � Zeyneb’i almakla aynı zamanda kocalarından boşanan ka-

dınların herkesin gözünde küçük görülmesini de ortadan kaldırmış oldu. Boşanan 

kadınları, toplumda hayat boyu maruz kalacakları hakaretten kurtardı. Bu vesîley-

le kadınların toplumdaki yerini yükseltmek için bir adım daha atılmış oldu.87 

Her Hususta Örnek Olmak 

Peygamber Efendimiz’in birden fazla evlenmesinin sebeplerinden biri de 

ümmetine her hususta örnek olmasıdır. Rasûlullah �, hem uzun süre tek hanımla 

huzurlu bir yuva kurmasıyla, hem birden fazla hanımı büyük bir adâlet ve muhab-

                                                 
87 M. Sâdık Vicdânî, Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi, s. 161-162. 
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betle memnûn etmesiyle, hem de evlilik hayatında hanımlarıyla güzel geçinmesi, 

hep onların hayrını düşünmesi, yardımlarına koşması gibi güzel vasıflarıyla insan-

lığa en güzel nümûne olmuştur.88 

Cenâb-ı Hak dört kadınla evlilik sınırını getirince Rasûlullah � ashâbın-

dan çok evli olanlara bunlardan dört tanesini seçip diğerlerini bırakmalarını söy-

lemiştir.89 Ancak Cenâb-ı Hak kendisini bu hükümden muaf tutmuştur. Bu ona 

mahsus bir izindir. Bunun bir hikmeti şu olabilir: 

Mü’minlerin boşadığı hanımlarla başkaları evlenebiliyordu. Efendimiz’in 

hanımları ise ondan sonra başkası ile evlenemiyordu. Çünkü onlar ümmetin anne-

leri idiler. Hal böyle olunca Allah Rasûlü � onları boşadığında mağdur duruma 

düşmeleri kuvvetle muhtemeldi. Dolayısıyla Rasûlullah � dinî ve siyasî bir mak-

satla yeni bir evlilik yapmak durumunda kalınca dörtten fazla olan hanımlarını 

nikâhı altında tutmasına, ona has bir ruhsat olarak, izin verilmiştir.90 

Şunu da ifade edelim ki, Kur’ân’ın çok evliliği 4 ile sınırlayan hükümleri 

Medine döneminin sonlarına doğru ve Hz. Peygamber’in vefatından yaklaşık 2 

sene evvel nâzil olmuştur. Bundan evvel evlilik husûsunda eski örf geçerli idi ve 

herhangi bir sınır yoktu. Arabistan’da çok kadınla evlilik normal olarak yaşanan 

bir hayat tarzı idi. Aslında Rasûlullah � de çok evliliği örf üzerine gerçekleştir-

miş bulunuyordu. Dolayısıyla onun evliliklerini değerlendirirken dönemin siyasî, 

içtimâî ve kültürel şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Zira kendi devrinde 

dostlarından ve düşmanlarından hiç kimse onu bu tatbikatı sebebiyle tenkit etme-

miştir.91 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz, bazılarının iddiâ ettiği gibi sırf şehvet yüzünden 

evlenmiş olsaydı, gençlik devresini dul ve yaşlı bir hanımla geçirmezdi. Daha son-

raki evliliklerinde de hep genç hanımları tercih ederdi. Ancak onun Hz. Âişe hâri-

cindeki tüm hanımları dul idi. Medine’ye hicret edip imkânları genişlediği devre-

de Muhâcirler ile Ensâr’ın çok güzel kızları vardı. Müslümanlar, kızlarını Pey-

gamber Efendimiz’e vermeyi şeref sayar, kızlar da “Peygamber zevcesi” ve 

“mü’minlerin annesi” olmaya can atardı. Nitekim Ebû Berze’nin ifade ettiği gibi; 

“Ensar’dan herhangi birinin evlenme çağına gelmiş bir kızı olduğunda, Allah 

Rasûlü’nün, kızıyla ilgili bir düşüncesi olup olmadığını öğrenmeden onu evlen-

dirmezdi.”92 Yani bütün mü’minler bu hususta Peygamber Efendimiz’in gözünün 

içine bakıp duruyordu. Fakat Allah Rasûlü � Ensar’dan hiçbir kadınla evlenme-
                                                 
88 Prof. Dr. Abdullah Ulvan, Đslâm’da Dört Evlilik ve Rasûlullah’ın Çok Evlenmesindeki Hikmetler, trc. Đ. Hakkı 
Sezer, Konya 1985, s. 85. 
89 Tirmizî, Nikâh, 33; Đbn-i Mâce, Nikâh, 40; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 184. 
90 Ahzâb, 50, 53; K. Kamil Ali - Salim Öğüt, “Çok Evlilik”, mad., DĐA, VIII, 368. 
91 Prof. Dr. Đbrahim Sarıçam, Hz. Peygamber’in Çağımıza Mesajları, s. 29-30. 
92 Ahmed, IV, 422, 425; Heysemî, IX, 367-368. 
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di.93 Çünkü Đslâm’ın ilk çilesini çeken, alâkaya ve bir araya getirilmeye muhtaç 

insanlar Ensâr’dan ziyade Muhâcirlerdi. 

Efendimiz’in Hâne-i Saâdetlerinde Yaşanan Sâde Hayat 

Rasûlullah � ve âilesinin ömrü en sâde bir hayat içinde geçmiştir. Onların 

dünya zinetlerine karşı zerre kadar rağbetleri yoktu. Rasûlullah � yetimlik gibi 

çaresizliğin en aşağı mertebesinden başlayarak hükümdarlık gibi şevket ve kudre-

tin nihayetine ulaştığı halde aynı tevâzu ve sadelik içinde yaşamış, ömrünün her 

devrinde yetimlik zamanlarındaki hâlini muhafaza etmiş, en câzibeli şeyler bile 

onu bir lahza esir alamamıştır. Allah Rasûlü � ve âilesi birçok geceyi yemeksiz 

geçirir, günlerce bacaları tütmez, hurma ve su ile yetinirlerdi. Bunun sebebi de 

daha çok ellerindeki malları fakirlere infak etmeleri idi. Böyle bir hayat yaşayan 

insanın bir takım arzulara esir olmasına imkân var mıdır? 

Müslümanların Medine’ye hicretlerini müteâkip elde ettikleri ganimetler 

ve Bedir savaşında esirler mukabilinde aldıkları fidyeler refahlarını artırmıştı. Fa-

kat bu değişimin hiçbir sûrette tesir edemediği bir yer vardı, o da Peygamber 

Efendimiz’in evi idi. Bunun üzerine Efendimiz’in hanımlarının gönlünden pek ta-

biî ve pek insânî bir arzu geçti. Onlar da umûmun hissemend olduğu bu refahtan 

istifade etmek istediler. Bunun için Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e müracaat ettiler. 

Allah Rasûlü’nün verdiği cevabı Kur’ân-ı Kerim’den dinleyelim: 

“Ey Peygamber! Hanımlarına de ki: «Eğer dünya hayatını ve onun 
süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle 
salıvereyim. Eğer Allah’ı, Peygamberi’ni ve âhiret yurdunu diliyor sanız, bi-
lin ki, Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükâfat hazırlamı ş-
tır. 

Ey peygamber hanımları! Đçinizden kim çirkinli ği aşikâr bir günah i ş-
lerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah’a göre kolaydır. Đçinizden kim de Al-
lah’a ve Rasûlü’ne itaat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat 
veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır. 

Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsi-
niz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir edâ ile 

konuşmayın! Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Mâruf 
üzere, uygun, ciddî ve ağır başlı bir şekilde konuşun! Evlerinizde oturun, eski 
câhiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın! Namazı kılın, zekâtı verin, Al-

                                                 
93 Cenâb-ı Hak, Efendimiz’in evlenebileceği kimseleri sayarken “Seninle birlikte hicret eden”  kaydını koymuş-

tur. (Ahzâb, 50) Đbn-i Abbâs � şöyle buyurur: “Peygamber Efendimiz’in muhâcir mü’minlerin hâricindeki kadın-
larla evlenmesi yasaklandı.” (Tirmizî, Tefsir, 33/17-18) 
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lah’a ve Rasûlü’ne itaat edin! Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gi-
dermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

Evlerinizde okunan Allah’ın âyetleri ve hikmet ile meşgul olun, onlar 
üzerinde tefekkür edin! Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her 
şeyden haberi olandır. (Ahzâb, 28-34) 

Bu âyet-i kerimeler bize açıkça gösteriyor ki, Peygamber Efendimiz’in evi 

dünyevî zevk ve heveslerin tatmin edildiği bir yer değil, ilim, ibadet, tefekkür, in-

fak ve sâlih amellerle meşgul olunan nezâhet, ulviyet, edep ve fazilet ocağı idi. 

Nitekim birgün Rasûlullah � evine girdiğinde, Zeyneb bint-i Cahş g namaz kılı-

yor ve Allah’a gönülden dua ediyordu. Nebî �: 

“– Şüphesiz o «evvâh»tır” buyurdu. (Taberânî, Kebîr, XXIV, 39) 

Evvâh, “huşû ve tazarrû ile yalvara yakara dua eden, gönlü yanık” demek-

tir. Yine Zeyneb vâlidemiz el işleri yaparak para kazanır ve infâk ederdi. (Müslim, 

Fedâilü’s-Sahâbe, 101) 

Diğer hanımlar da bu şekilde ibadet ve infâka düşkündüler. Meselâ Hz. 

Sevde vâlidemizin en mühim vasıflarından biri, cömertlik ve âlicenaplık idi. Esa-

sen Rasûl-i Ekrem Efendimiz ile fazla temas edenler hep güzel vasıflar elde etmiş-

lerdir. Bu sebeple onun hanımları da herkesten fazla güzel ahlâk sahibi oluyorlar-

dı. Birgün Hz. Ömer �, Hz. Sevde’ye bir kese göndermişti. Hz. Sevde g kesenin 

içinde ne olduğunu sordu. Para bulunduğunu öğrenince onun derhal fukaraya da-

ğıtılmasını emretti.94 Bu tür misaller Peygamber Efendimiz’in hâne-i saâdetlerinde 

çok yaşanmıştır.  

Dolayısıyla Rasûlulllah � ve âilesi, dünya zinetleriyle, dünyevî hevâ ve 

heveslerle meşgul olacak insanlar değillerdi. Onların daha ulvî vazifeleri vardı: 

Đslâm’ı öğrenip yaşamak, insanlara tebliğ etmek ve geleceğin âlimlerini yetiştir-

mek… Bundan dolayı onlardan hayatın câzip taraflarını terk ederek asıl bu hedefe 

kilitlenmeleri, bütün varlıklarını ona vakfetmeleri istenmiştir.95 

Hâsılı Allah Rasûlü’nün birden fazla evlilik devresinin hem yaşlılık zama-

nına hem de dînin uzak bölgelere ulaştırıldığı devreye rastlaması, bu evliliklerin 

nefsî arzular sebebiyle olmayıp ilâhî tâyinle ve Đslâm’ı daha geniş kitlelere rahatça 

ulaştırmak, çaresiz insanlara yardımcı olmak, dînî hükümler getirmek gibi ulvî 

gâyelerle gerçekleştiğini açıkça ortaya koymaktadır.96 

                                                 
94 Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, II, 140.  
95 Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, II, 167-169.  
96 Birden fazla evlilik konusunda bkz. Osman Nûri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v), I, 130-140 
(http://hazretimuhammedmekkedevri.darulerkam.altinoluk.com/); Çelik-Öztürk-Kaya, Üsve-i Hasene, II, 392-
405 (www.usveihasene.com). 
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Đslâm’ın kadınlar hakkındaki hüküm ve emirlerine baktığımızda, dâimâ 

kadınları kollayıp muhafaza ettiğini görmekteyiz. Rasûlullah � hayatı boyunca ve 

hatta son nefesi esnâsında bile bunun mücadelesini vermiştir. (Beyhakî, Şuab, VII, 477) 

 

6. Âile Hayatı 

Yaratılış kanunlarına göre erkek ve kadın birbirlerine karşı duydukları his, 

arzu ve meyillerle donatılmışlardır.97
 Dolayısıyla insan, fıtratı îcâbı bir âile kur-

maya ve o âile içinde yaşamaya muhtaçtır. Bunun hâricindeki bir hayat, insana 

saâdet ve huzur vermekten uzaktır. Ancak bu ihtiyacın karşılanması gelişi güzel 

değil, nikâh ölçüleri çerçevesinde olmalıdır. 

En tabiî gıdası muhabbet ve alâka olan kadın ve erkeğin birbirlerine olan 

yöneliş ve muhabbetleri nikâh sayesinde farklı bir mânâ ve boyut kazanır. Bir 

âyet-i kerîmede evliliğin sevgi ve huzur vesilesi olduğu şöyle ifade edilmiştir: 

“Kendileriyle huzûra kavu şmanız için, size kendi nefislerinizden eşler 
yaratıp aranızda muhabbet ve merhamet var etmesi de O’nun âyetlerinden-
dir (birliğinin ve kudretinin delillerindendir.) Şüphesiz ki bunlarda, düşünen 

bir kavim için ibretler vardır.” (Rûm, 21) 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Birbirini sevenler için nikâh (evlilik) kadar sevgiyi artırıcı bir şey görül-

memiştir.”  (Đbn-i Mâce, Nikâh, 1)  

Dînî Hayat 

Evlilik, ki şinin dinî hayatını en güzel şekilde yaşaması ve koruması için 

son derece lüzumlu bir müessesedir. Bu sebeple evlenirken dindar, güzel ahlâk 

sahibi eşleri seçmek ve dindar bir âile kurmaya çalışmak îcab eder. Rasûlullah � 

bu hususu şöyle ifade buyurur: 

“Kadın dört sebepten biri için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği ve din-

darlığı. Sen dindar olanı seç ki hayır ve bereket göresin!” (Buhârî, Nikâh, 15, Müslim, Radâ, 

53) 

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı var-

lığı dindar kadındır.” (Müslim, Radâ‘, 64) 

“Tohumunuzu bıraktığınız rahme dikkat edin!” (Đbn-i Mâce, Nikâh, 46) 

                                                 
97 Âl-i Đmrân, 14. 
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 “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hak-

kında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) 

Kur’ân’a göre kadın ve erkek, aynı zamanda birbirinin eksiğini ve zaafını 

kapatan, birbirini günahlardan koruyan, biyolojik mânâda olduğu kadar psikolojik 

ve ahlâkî açıdan da birbirini tamamlayan iki cins olarak görülür. Âyet-i kerimede 

şöyle buyrulur: 

“Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz.”  (Bakara, 187) 

Âilenin en güzel tarafı gönül meyveleri olan evlatlardır. Kişinin hanımı ve 

çocuklarıyla huzurlu bir hayat sürdüğü âile yuvası, âdeta bir cennet köşesidir. 

Evlili ğe Teşvik 

Đslâm evliliğe çok ehemmiyet verir. Yüce Rabbimiz nikâha teşvik etmek 

üzere şöyle buyurur: 

“ Đçinizden bekâr olanları, köle ve câriyelerinizden nikâha müsait 
olanları evlendirin! Eğer fakir iseler, Allah Teâlâ lutfundan onları zenginleş-
tirir. Çünkü Allah Teâlâ Vâsi‘ (rahmeti geniş olan ve) Alîm (her şeyi bi-

len)dir.”  (Nûr, 32) 

Cenâb-ı Hak, evlenen insanlara maddî yönden rahatlık lutfettiği gibi mu-

habbet, ülfet ve gözül zenginliği de ihsân eder ve kazandıkları yeni akrabalarla on-

ların içtimâî çevrelerini genişletir. 

Rasûlullah � Efendimiz de evlileri kollar, onlara elinden gelen yardımı 

yapardı. Kendisine ganimet malları gelince, hemen gününde dağıtır, evliye iki his-

se, bekâra bir hisse verirdi. (Ebû Dâvûd, Harâc, 14/2953) 

Rasûlullah � evliliğe teşvik ederek şöyle buyurmuştur: 

“ Đçinizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Çünkü evlilik gözü haram-

lardan ve iffeti zinâdan en iyi muhafaza eden bir vâsıtadır.” (Buhârî, Savm, 10) 

“Nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse ben-

den değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar 

edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamaz-

sa oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için kalkandır, şehvetini kırarak kendisini gü-

nahlara karşı korur.”  (Đbn-i Mâce, Nikâh, 1) 

Ümmetini her hususta îtidâle dâvet ederken de şöyle buyurmuştur: 

“Dikkat edin vallahi ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve O’na karşı 

en fazla takvâ sahibi olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor bazen tutmuyorum. 

Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim 
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sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir.” (Buhârî, Nikâh, 1; Müslim, Nikâh, 5. Ayrıca bk. 

Nesâî, Nikâh 4) 

Rasûlullah � vakti gelen gençleri evlendirmeye ve bunlar arasında arabu-

luculuk yapmaya teşvik ederek şöyle buyurur: 

“Dini ve ahlâkı hoşunuza giden birisi size gelip kız talep ederse onu ev-

lendirin! Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar.” (Tirmizî, 

Nikâh, 3/1084) 

“Ey Ali! Şu üç şeyi sakın geciktirme: Vakti gelince namazı, hazırlandığın-

da cenâzeyi, dengini bulduğunda bekâr veya dul kadını evlendirmeyi.” (Tirmizî, Salât, 

13/171; Ahmed, I, 105) 

“En hayırlı şefaatlerden biri, evlenecek iki kişinin arasında yardımcı ol-

maktır.” (Đbn-i Mâce, Nikâh, 49) 

Efendimiz � imkânı varken evlenmeyen bir sahâbîye şöyle buyurmuştur: 

“– Đmkânın varken evlenmiyorsan o hâlde sen şeytanların kardeşlerinden-

sin. Eğer sen hristiyanlar içinde olsaydın, onların ruhbanlarından olurdun. Bizim 

sünnetimiz evlenmektir. En şerlileriniz bekârlarınızdır, ölülerinizin en şerlileri de 

bekâr olarak ölenlerdir. Şeytanla mı gönül eğlendiriyorsunuz? Şeytanın, sâlih ki-

şilere karşı, kadınlardan daha tesirli bir silahı yoktur. Ancak evliler bunun dışın-

dadır. Onlar temizdirler, müstehcen söz ve fiillerden uzaktırlar. Ey Akkâf! Yazık-

lar olsun sana! Kadınlar Eyyûb, Dâvûd, Yusuf ve Kürsüf ile uğraşmış, onlar için 

imtihan vâsıtası olmuşlardır” buyurdu. Bunun üzerine Bişr bin Atiyye: 

“–Kürsüf  kimdir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu. Rasûlullah �: 

“–Deniz sahillerinin birinde gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılarak 

üç yüz sene Allah’a ibadet eden bir kişiydi. Bu zât, âşık olduğu bir kadın yüzünden 

Allah’ı inkâr etti, küfre düştü ve yapmakta olduğu ibadeti terk etti. Sonra Allah, 

kendisinde bulunan bazı güzel hasletler sebebiyle onu eski hâline çevirdi ve tevbe-

sini kabul buyurdu. Yazıklar olsun sana ey Akkâf! Evlen, yoksa ortada kalan şaş-

kınlardan olursun!” buyurdu… (Ahmed, V, 163-164; Beyhâkî, Şuâbü’l-Đman, IV, 381-382) 

Gerek kadının gerekse erkeğin birbirinden üstün tarafları vardır. Her iki ta-

rafın üstün meziyetleri âile çatısı altında birleştirilir ve böylece âilenin hem ihti-

yaçları hem de saadeti temin edilmiş olur. 

Mesuliyetler 

Üç kişi yolculuğa çıktığında birini âmir tâyin etmelerini isteyen98 Đslâm, 

âileyi de lidersiz bırakmamıştır. Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri oldu-

                                                 
98 Ebû Dâvûd, Cihâd, 80/2609. 
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ğundan, Cenab-ı Hak, âilenin sorumluluğunu birinci derecede onlara yüklemiştir. 

Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Erkekler, kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Çünkü Al-
lah, insanların kimini kiminden üstün kılmı ştır. Bir de erkekler kendi malla-
rından harcamakta (ve âilenin geçimini sağlamakta)dır. Sâliha kadınlar itaat-
kârdır. Allah’ın kendilerini korumasına kar şılık gizliyi  (kimse görmese de 

namuslarını) muhafaza ederler...” (Nisâ, 34) 

Bu âyet-i kerime bir taraftan erkeklerin hâkimiyetini, diğer taraftan da ka-

dınların kıymet ve faziletini haber veriyor. Âyet-i kerimede erkeklerin sıfatı olarak 

zikredilen “kavvâm”  kelimesi; “kadınların bütün ihtiyaçlarını karşılayan, onları 

zarar ve sıkıntılardan koruyan, evin dışındaki ağır işleri yapan” şeklinde tefsîr edi-

lir. Bununla birlikte “hanımlarını eğiten ve gerek Allah için gerek kendi şahısları 

için yapmaları gereken hususlarda onların elinden tutan, işlerini takip eden” diye 

de anlaşılmıştır. 

Lâkin erkeğin hâkim olması eşine tahakküm etme şeklinde değil, onu hi-

maye ve koruma tarzındadır. Mutlak değil, kayıtlı ve şartlıdır. Erkeğin, kadının 

hak ve hukûkunu gözetmesi gerekir. Müslüman bir erkek hanımına aynen 

Rasûlullah � gibi davranmalı, âilesine muhabbet beslemeli, değer vermeli, ev iş-

lerinde yardımcı olmalı ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 

Şunu unutmamalıdır ki, müslüman kadınlar, bilerek veya bilmeyerek er-

keğinde Peygamber Efendimiz’in o güzel vasıflarının izlerini ararlar. Bulabil-

dikleri nisbette mesut, bulamadıkları nisbette bedbaht olurlar. 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Ki şinin, geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmâl etmesi, 

ona günah olarak yeter!” (Müslim, Zekât, 40; Ebû Dâvûd, Zekât, 45) 

Âile reisi erkek olmakla birlikte bu müessesenin işleyişinde ve muhafaza-

sında kadının da bir kısım vazifeleri vardır. Zira yuva müşterektir ve ona dâir hak 

ve vazifeler de müşterektir. Dolayısıyla Đslâm, erkeğin üstlendiği bu mesuliyetlere 

mukâbil kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. 

Erkek vazifesini yapar, âilesine karşı güzel davranır, kadın da ona karşı gereken 

muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse âile içi nizam ve âhenk sağlanmış olur. 

Haklar 

Âilede babanın, annenin ve çocukların birbirleri üzerinde hakları vardır. 

Baba, hanımının ve çocuklarının her türlü eğitim ve gelişimiyle ilgilenir, ihtiyaç-

larını helâlinden temin ederek onları âhirete hazırlar. Anne, kocasına karşı vazîfe-

lerinde hassas davranır, evine ve çocuklarına sahip çıkar. Akıllı, firâset sahibi, sa-
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bırlı ve kanaat ehli olup israftan kaçınır. Anne-baba, çocuklarına karşı muhabbet 

ve adâletle davranır, ayrımcılık yapmazlar. Çocuklar da anne babalarına karşı son 

derece hürmet ve muhabbet hisleriyle dolu olur, onlara itaat ederek hizmetlerinde 

kusur etmezler. 

Babanın temin edeceği mesken, âile fertlerini rahatça barındırabilecek ge-

nişlikte ve mümkün olduğu kadar iyi bir semt ve güzel komşular arasında olmalı-

dır. 

Anne baba, âile içinde affedici ve uysal olmalı; muhabbet, şefkat ve mer-

hamet hislerini önde tutmalıdır. Biri, kızgınlıkla herhangi bir yemin edip sonra 

onun hayır olmadığını anladığında, ısrarcı olmamalı, hemen yemininden vazgeçip 

keffâret vermelidir. (Buhârî, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 7, 26) 

Allah Rasûlü � kocasının hakkını îfâ eden kadına şu müjdeyi verir: 

“Kocası kendisinden memnun olduğu hâlde ölen kadın cennete girer.” (Tir-

mizî, Radâ` 10/1161; Đbn-i Mâce, Nikâh 4) 

Anne-baba üzerinde evlatların da hakkı vardır. Rasûlullah � şöyle buyu-

rur: 

“Allah Teâlâ (Kur’ân-ı Kerîm’de) bazı kullarını «Ebrâr» diye isimlendir-

miştir. Çünkü onlar hem baba ve annelerine hem de çocuklarına iyilik ve ihsanda 

bulunmuşlardır. Anne-babanın senin üzerinde hakları olduğu gibi, aynı şekilde 

çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır.” (Heysemî, VIII, 268) 

Cenâb-ı Hak, âileye bir yavru lutfettiğinde, sağ kulağına ezan, sol kulağına 

da kâmet okuyarak ona güzel bir isim vermek, anne-babanın başta gelen vazîfesi-

dir.99 Durumu müsâid olanlar, doğumdan bir hafta sonra Allah’a şükür için Akîka  

kurbanı kesmeli, çocuğu tıraş ederek saçlarının ağırlığınca gümüşü fakirlere infâk 

etmelidir. (Buhârî, Akîka, 1, 2; Muvatta’, Akîka, 2, 3)
100 

Bu anlatılanlar zâviyesinden bakıldığında, Đslâm’da “kadınların erkeklere 

esir olduğu” yönündeki iddiaların tamamen yanlış olduğu görülür. Zira Đslâm’da 

kadın erkekten daha rahat bir hayat yaşar. Erkek kadının nafakasını temin ile mü-

kellef kılınırken, kadın bundan muaf tutulur, bunun yerine kadına en zevkli bir 

vazife olarak “çocuk terbiyesi” verilir. Bugün kadın hürriyeti diye ortaya atılan 

şeyler, kadınların ancak sefâlete düşmesine yol açmıştır. Đslâm ise onların iffet ve 

namuslarını korumakta, şeref ve haysiyetlerini muhafaza altına almaktadır. 

 

                                                 
99 Ebû Dâvûd, Edeb, 61, 106, 107. 
100 Osman Nûri Topbaş, Faziletler Medeniyeti, II, 417-428; 
http://faziletlermedeniyeti2.darulerkam.altinoluk.com/b-aile-hakki/ 
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7. Anne Baba Hakkı 

Đslâm’a göre Allah’a ve Rasûlü’ne muhabbet ve itaatten sonra anne babaya 

muhabbet ve itaat gelir. Zira anne ve babalarımız, yokluktan varlık âlemine çık-

mamıza sebep olmuş, bizi yetiştirip dînimizi öğretmişlerdir. Dolayısıyla anne-

babanın evlâdı üzerindeki hakları hesaba gelmeyecek kadar çoktur. Cenâb-ı Hak, 

kendi haklarından sonra anne-babaya iyi ve güzel davranmayı zikrederek şöyle 

emreder: 

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anneye, ba-
baya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanı-
nızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın...” 
(Nisâ, 36) 

“Biz insana, anne babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. Çünkü an-
nesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl 
içinde olur. (Đşte bunun için:) «Önce bana, sonra da anne babana şükret!» diye 

tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.” (Lokmân, 14) 

Peygamber Efendimiz’in anne babasına ve diğer akrabalarına hürmetini 

gösteren şu hâdise bizim için ne güzel bir nümûnedir: 

Rasûlullah � birgün otururken sütbabası çıkagelmişti. Efendimiz hemen 

ona hürmet ederek elbisesinin bir kısmını yere serdi ve onu üzerine oturttu. Az 

sonra sütannesi geldi. Allah Rasûlü � annesi için de elbisesinin diğer tarafını ser-

di, o da elbisenin üzerine oturdu. Biraz sonra sütkardeşi geldi. Rasûlullah � onun 

için de ayağa kalktı ve onu da önüne oturttu. (Ebû Dâvud, Edeb, 119-120/5145) 

Bir şahıs Peygamber Efendimiz’e gelerek: 

“–Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir?” diye sormuştu. Rasûlul-

lah �: 

“–Annen!”  buyurdu. O sahâbî: 

“–Ondan sonra kimdir?” diye sordu. Efendimiz �: 

“–Annen!”  buyurdu. Sahâbî tekrar: 

“–Ondan sonra kim gelir?” diye sordu. Allah Rasûlü � yine: 

“–Annen!” buyurdu. Sahâbî tekrar: 

“–Sonra kim gelir?” diye sorunca Rasûl-i Ekrem Efendimiz bu sefer: 

“–Baban!”  cevabını verdi. (Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1) 



 408 

Diğer bir rivayete göre: 

“–Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sa-

na en yakın olan akrabaların” buyurmuştur. (Müslim, Birr, 2) 

Yine birgün Peygamber Efendimiz’in yanına bir kişi gelmişti. Beraberinde 

yaşlı bir zât vardı. Allah Rasûlü �: 

“–Ey fülân! Yanındaki kimdir?” diye sordu. O kişi: 

“–Babamdır” cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şu îkâzı yaptı: 

“–Onun önünde yürüme, ondan evvel oturma, onu ismiyle çağırma ve ona 

hakâret ettirme!” (Heysemî, VIII, 137) 

Bir kişi başkasının babasına hakaret eder veya kötü davranırsa o da bunun 

babasına aynısını yapar, böylece evlât kendi babasına kötülük etmiş olur. 

Cenâb-ı Hak, kendi rızâsını anne babanın rızâsına bağlamıştır. Rasûlullah 

� Efendimiz şöyle haber verir: 

“Allah Teâlâ’nın rızâsı, anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah 

Teâlâ’nın gazabı, anne ve babayı öfkelendirmek sûretiyle celbedilir.” (Tirmizî, Birr, 

3/1899) 

Evlatların, bir iş yaparken anne babalarının izin ve rızâsını alması onları 

son derece memnûn eder. Bu sebeple Rasûlullah �, müslümanların böyle dav-

ranmasını istemektedir. Ashâb-ı kirâmdan bir zât Yemen’den hicret ederek Medi-

ne-i Münevvere’ye Efendimiz’in huzûruna gelmiş ve cihâda katılmak üzere ondan 

izin istemişti. Allah Rasûlü � ile aralarında şöyle bir konuşma geçti: 

“–Yemen’de kimsen var mı?” 

“–Annem babam var, yâ Rasûlallah.” 

“–Onlar sana izin verdiler mi?” 

“–Hayır, vermediler.” 

“–Haydi, Yemen’e git onlardan izin iste! Đzin verirlerse gel, cihâd et! 

Vermezlerse, anne-babanı memnun etmeye çalış!”  (Ebû Dâvûd, Cihâd, 31/2530) 

Yine bir sahâbî, Allah Rasûlü’nün huzûruna gelmiş ve: 

“–Anne ve babamı geride ağlar durumda bıraktım ve hicret etmek üzere 

sana bey’at etmeye geldim” demişti. Rasûlullah � Efendimiz bu zâta şu mânidâr 

cevabı verdi: 
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“–Hemen onların yanına dön! Onları ağlattığın gibi yüzlerini tekrar gül-

dür!” (Ebû Dâvûd, Cihâd 31/2528; Nesâî, Bey`at 10) 

Peygamber Efendimiz’in şu müjde ve duası bir mü’min için ne büyük bir 

ganimettir: 

“Anne babasına iyilik edene ne mutlu! Allah Teâlâ onun ömrünü ziyâde-

leştirsin!”  (Heysemî, VIII, 137) 

Çocuklar, uzakta yaşıyorsa, anne babalarını ziyâret edip gönüllerini almalı, 

dualarını istemelidirler. Bilhassa yaşlandıkları zaman onlara hizmet, güzel söz ve 

ikram, evlâdların en büyük vefâ borcudur. Yüce Rabbimiz, evlatların anne babala-

rına karşı en ufak bir memnûniyetsizlik göstermesine bile müsâade etmemiştir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“Rabbin, yalnız kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilikte bu-
lunmayı emretmiştir. E ğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken 
ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı «öf» bile deme, onları azarlama! Đkisine 
de hep tatlı söz söyle! Onlara rahmet ve tevâzu kanatlarını ger ve: «Rabbim! 
Küçükken beni (merhametle) yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet ey-

le!» de!” (Đsrâ, 23-24) 

Zübeyr � âyetin “Onlara rahmet ve tevâzu kanatlarını ger” kısmını 

şöyle tefsir etmiştir: 

“Onların sevdiği ve istediği hiçbir şeyi yerine getirmekten kaçınma!” (Buhârî, 

el-Edebü’l-müfred, no: 9) 

Ebû Hüreyre � Zülhuleyfe’de otururdu. Evinden çıkıp gideceği zaman 

annesinin kapısında durur ve: 

“–Anneciğim Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun!” diye 

seslenirdi. Annesi: 

“–Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun yavrum!” 

karşılığını verirdi. Sonra Ebû Hüreyre �: 

“–Beni küçükken şefkatle büyütüp yetiştirdiğin gibi Allah da sana merha-

met eylesin!” derdi. Annesi de: 

“–Bana yaşlılığımda iyilik ve ihsanda bulunduğun gibi Allah da sana mer-

hamet eylesin, seni hayırla mükâfatlandırsın ve senden râzı olsun!” cevabını ve-

rirdi. Ebû Hüreyre Hazretleri evine döndüğü zaman da aynı şeyleri yapardı. (Buhârî, 

el-Edebü’l-müfred, no: 12, 14) 

Anne Babaya Hizmet Etmek 



 410 

Anne babaya hizmette bulunmak, çok fazîletli bir amel-i sâlihtir. Ebü’l-
Hasan Harakânî Hazretleri şöyle anlatır: 

“ Đki kardeş vardı, bir de anneleri. Gece nöbetleşe biri annelerinin hizmetiy-

le, diğeri de Allah’a ibadetle meşgûl olurdu. Đbâdetle meşgul olan kardeş, hâlinden 

memnundu, kardeşine: 

«–Bu gece ibadet hakkından benim için ferâgat eder misin?» dedi. O da: 

 «–Peki, öyle olsun» dedi. O gece ibadet eden kardeş başını secdeye koy-

du, bir rüyâ gördü. Bir ses: 

«–Kardeşini affetik, seni de onun hatırı için bağışladık» dedi. O: 

«–Ama ben Allah’a ibadette, o ise annemizin hizmetinde bulunuyor, ben 

onun ameli sâyesinde mi bağışlanıyorum?» dedi. Ses:  

«–Evet, öyle, zira senin yapmış olduğun ibadete Allah’ın ihtiyacı yok, hâl-

buki kardeşinin yaptığı işe annenin zaruri ihtiyacı var» dedi.” (Ferîdüddin Attâr, Tezkiretü’l-

Evliyâ, II, 250) 

 Anne babalarına hizmet ederek çokça sevap kazanma fırsatını kaçıran ki-

şiler, büyük bir hüsrân içindedirler. Nitekim Rasûlullah � tehdid ve îkâz mâhiye-

tinde şöyle buyurmuştur: 

“Anne-babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de 

cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun!” (Müslim, Birr, 

9, 10) 

Rasûlullah �, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın anne-babasına itaatsizlik 

eden kimselerin yüzüne bakmayacağını ve onların cennete giremeyeceğini haber 

verir. (Nesâî, Zekât, 69) 

Cenâb-ı Hak, anne baba gayr-i müslim bile olsa onlarla dünyada iyi ge-

çinmeyi, emirlerine itaat edip her isteklerini yerine getirmeyi, sadece Allah’a or-

tak koşmaya ve günah işlemeye zorladıkları takdirde sözlerini dinlememeyi emre-

der. (Lokman, 15) 

Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ g diyor ki: 

“ Đslâm’ı kabul etmemiş olan annem, Rasûlullah � zamanında yanıma 

gelmişti. Peygamber Efendimiz’in görüşünü almak için: 

«–Annem beni özleyip gelmiş. Ona iyi davranıp kendisiyle ilgileneyim 

mi?» diye sordum. Rasûlullah �: 

“–Evet, annene iyi davran!” buyurdu. (Buhârî, Hibe, 29; Edeb, 7-8; Müslim, Zekât, 50) 
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Ebeveynlerine karşı kötülük yapan ve kırıcı davrananların, nihayette kendi 

evlâtları tarafından aynı muâmeleye tâbî tutulduğu, çok sık rastlanan ibret manza-

ralarındandır. 

Anne babanın duası makbuldür. Onların hayır dualarını almaya gayret et-

meli, beddualarından da sakınmalıdır. Rasûlullah � Efendimiz şöyle buyurur: 

“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: Babanın çocuğuna 

duası; misâfirin ve mazlumun duası.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 29/1536; Tirmizî, Birr, 7/1905) 

“Babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir.” (Suyûtî, II, 

12/4199) 

Annenin duası ise babanınkinden daha tesirlidir. Bu yüzden hadiste zikre-

dilmeye ihtiyâç hissedilmemiştir. 

Anne baba vefat ettikten sonra evlatları vefâkâr davranarak arkalarından 

hayırlı ameller işlemeli, onların akraba ve dostlarına sahip çıkmalıdır. Peygamber 

Efendimiz’e: 

“–Yâ Rasûlallah! Annem-babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir 

iyilik var mı?” diye sorulduğunda: 

“–Evet, onlara dua ve istiğfârda bulunursun; vasiyetlerini yerine getirir-

sin; akrabalarını koruyup gözetirsin; dostlarına da ikramda bulunursun!” bu-

yurmuştur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 119-120/5142; Đbn-i Mâce, Edeb, 2) 

Sa‘d bin Ubâde � Efendimiz’e gelerek: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Annem vefat etti. Onun adına yapacağım hangi sa-

daka daha faziletlidir?” diye sordu. Allah Rasûlü �: 

“–Su!”  buyurdu. 

Bunun üzerine Sa‘d � bir kuyu kazdırdı ve “Bu, Saʻd’ın annesi içindir.” 

dedi. (Ebû Dâvûd, Zekât, 41/1681; Nesâî, Vesâyâ, 9; Đbn-i Mâce, Edeb, 8; Ahmed, V, 285; VI, 7)  

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah  � Mekke’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. De-

veye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebi ile başına 

sardığı bir de sarığı vardı. Birgün merkebinin üzerinde dinlenirken bir bedeviye 

rastladı. Ona: 

“–Sen falan oğlu falan değil misin?” diye sordu. O şahıs: 

“–Evet” deyince merkebini ona verdi ve: 

“–Buna bin!” dedi. Sarığını da uzatarak, “Bunu da başına sar!” dedi. Arka-

daşlarından biri: 
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“–Allah seni affetsin! Üzerinde dinlendiğin merkep ile başına sardığın sa-

rığı şu bedeviye verdin, (hâlbuki onlar daha az bir şeyle memnûn olurlar)” deyince 

Abdullah � şunları söyledi: 

“–Ben Peygamber � Efendimiz’i «Đyiliklerin en değerlisi, insanın babası 

öldükten sonra, baba dostunun âilesini kollayıp gözetmesidir» buyururken işittim. 

Bu zâtın babası, babam Hz. Ömer’in dostuydu.” (Müslim, Birr, 11-13; Ebû Dâvûd, Edeb, 120)
101

 

 

8. Đslâm ve Cihâd 

a. Cihâdın Mânâsı ve Çeşitleri 

Cihâd, sıkıntı, zahmet, güç; çaba ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için 

elden gelen bütün imkânları kullanmak mânâlarındaki “cehd” kökünden gelir. Bir 

kişi ya da toplumun, yüksek bir gâyeye ulaşabilmek için maddî ve manevî bütün 

gücünü iyi niyetle Allah yolunda kullanması demektir. 

Kişinin nefsini tezkiye ve terbiye ile uğraşması, Allah’ın emirlerini ihlâsla 

yerine getirmesi ve haramlarından kaçınması, müslüman kardeşine nasihatte 

bulunması, müslüman olmayan birine Đslâm’ı delilleriyle anlatıp iknâ etmesi hep 

cihaddır.102
 Müslümanın dinini, namusunu, canını, vatanını, malını mülkünü 

korumak, Đslâm’ı tebliğ etmek ve buna mâni olan engelleri ortadan kaldırmak için 

mücadele ve muharebe etmesi de cihaddır.103 

Bu durumda cihâd; kalp, dil, el, mal, can, kültür, ekonomi, silâh gibi her 

türlü vâsıta ile yapılabilir. Dolayısıyla cihâdı savaştan ibaret görmek, hakikati ifa-

de etmediği gibi cihâdın Kur’ân ve Sünnet’te verilen mânâ ve muhtevâsı bakımın-

dan da eksik ve yanlıştır. 

Đlginçtir ki Đslâm’da, hristiyan geleneğinde olduğu gibi “kutsal savaş” diye 

bir kullanım yoktur. Đslâm’a göre savaş hiçbir zaman kutsal olmamıştır; ya meş-

rûdur ya da değildir. Zira savaş istenen bir şey değildir. Rasûlullah �: 

“Dü şmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz; Allah’tan âfiyet dileyiniz! Fakat 

düşmanla karşılaşınca da sabrediniz (cepheden kaçmayınız)!” buyurur. (Buhârî, Cihâd, 

112; Müslim, Cihâd, 20) 

Đslâm, en büyük cihâdı; kişinin kendisini mânen geliştirmek, nefsinin lü-

zumsuz ve zararlı arzularını dizginleyerek rûhânî hayatını ulvîleştirmek için sar-

                                                 
101 Osman Nûri Topbaş, Faziletler Medeniyeti, II, 403-416; 
http://faziletlermedeniyeti2.darulerkam.altinoluk.com/ 
102 Tirmizî, Cihad, 2; Nesâî, Hac, 4; Ahmed, III, 456. 
103 Bkz. Nisâ, 95; Enfâl, 72; Tevbe, 20, 41, 44, 81, 88; Buhârî, Mezâlim, 33; Müslim, Îmân, 226; Ebû Dâvûd, 
Sünnet, 29. 
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fettiği gayret olarak görmüştür. Nitekim Allah Rasûlü �, zorlu bir seferden dönen 

gâzîlere: 

“–En hayırlı bir şekilde geldiniz. Şimdi küçük cihâddan en büyük cihâda 

döndünüz!” buyurmuştu. Onlar: 

“–En büyük cihâd nedir?” diye sordular. Rasûlullah �: 

“–Kulun, hevâsı ile mücâhedesidir” cevabını verdi. (Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr, s. 

198/374; Süyûtî, Câmi, II, 73/6107) 

Cihâdın mânâlarından biri de düşmanla savaşmaktır. Tarih boyunca hiç 

savaşmadan veya hiç sulh yapmadan varlığını sürdürebilmiş bir devlet yoktur. 

Farklı maksat ve hedeflerle yapılmış olsa da neticede savaş ve barış bir insanlık 

gerçeğidir. Đslâm, eşyanın tabiatında mevcut olan çatışma ve savaşı hiç yokmuş 

gibi saymaktansa onunla alâkalı kanunlar koyarak tahribatını asgarîye indirir. 

Bununla birlikte, bizzat kendi isminde “selâm” ve “silm,” yani “barış” ve 

“huzûr” mânâsı bulunan Đslâm’ın tek hedefinin umumî ve topyekûn barış olduğu-

nu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira insanlık, ancak barış içinde huzur ve saâdete nâil 

olabilir. Yine barış içinde birbiriyle tanışarak kardeşlik duygusunu tadabilir. 

Đslâm’da tek başına küfür, savaş ve ölüm sebebi olarak görülmemiştir. Zira 

ölüm gelinceye kadar her insana iman ve tevbe kapısı açıktır. Bir insan sırf kâfir 

olduğu için öldürüldüğünde onun müslüman olma imkânı elinden alınmış olur. 

Đslâm âlimlerinde hâkim olan kanaate göre savaşın sebebi, inanmayanların müs-

lümanlara karşı saldırısı, zulüm ve taşkınlık etmeleri, Đslâm’ın tebliğine mânî ol-

maları ve güce başvurmalarıdır. Bunun için de savaşa iştirak etmeyen kesimlere 

dokunulmamış, sırf Đslâm’ı benimsemediği için bir insanın öldürülmesi câiz gö-

rülmemiştir.104 

Diğer taraftan Đslâm, insanların baskı yoluyla dine girmesini kabul etmez. 

Hatta zor ve baskı ile gerçekleşen imanı ve küfrü geçersiz sayar. Böyle olunca 

Đslâm’ın kılıçla yayıldığı söylenemez. Bunun tarihî misallerinden biri Moğollar-
dır. Onlar, hicrî 656 senesinde Abbâsîleri yıkmış, müslüman dünyayı harap ederek 

tarihin en büyük vahşetini işlemişlerdi. Fakat bir müddet sonra büyük bir kitle 

hâlinde kendiliklerinden müslüman oldular. Bunu, kılıç zoruyla Đslâm’a girmek 

şeklinde anlamanın imkânı yoktur.105 

Yine, asırlar boyunca Đslâm hâkimiyetinde kalan bölgelerde diğer din men-

suplarının bugüne kadar dinlerini ve varlıklarını korumuş olmaları da çarpıcı bir 

hakîkattir. Buna karşılık başta Đspanya (Endülüs) ve Bosna örneği olmak üzere 

                                                 
104 Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, el-Cihâd fi’l-Đslâm, Beyrut 1997, s. 94 vd.; Muhammed Ebû Zehra, Đslâm’da Savaş 
Kavramı, trc. Cemal Karaağaçlı, Đstanbul 1985, s. 40-41. 
105 M. Hüseyin Fadlallah, Đslâm ve Kuvvetin Mantığı, trc. Vahdettin Đnce, Đstanbul 1997, s. 216. 
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gayr-i müslimler kendi bölgelerinde müslüman nüfusun varlığına tahammül ede-

memişlerdir. 

Bu itibarla Đslâm’da cihadı, müslümanların mal ve can emniyetini sağla-

yan, Đslâm’a ve Đslâm ülkesine yönelik saldırıları önleyen, müslümanların 

hukûkunu koruyan ve neticede Đslâm’ın akıl ve gönüllere nüfûzuna dolaylı olarak 

yardımcı olan bir vâsıta olarak tavsif etmek daha doğru olur. 

Đslâm hiçbir zaman zorla yayılmamıştır. Rahmet ve şefkat kahramanı olan 

Rasûlullah �, Mekke’yi fethettiğinde eline imkân geçmişken hepsini kılıçtan ge-

çirebileceği insanlara, “ Đnanırsanız sizi affederim” demek gibi bir baskı ve fırsat-

çılığı hiç düşünmemiştir. Hatta birçok ileri gelen müşriğe uzun mühletler vermiş, 

onlara “müellefe-i kulûb” statüsünde zekâttan büyük paylar ayırmıştır. 

 

b. Aslolan Sulhtür 

Đslâm, her şeyden evvel barışı tercih eder. Peygamber Efendimiz’in yirmi 

üç senelik tebliğ hayatının ilk on dört senesinde savaşa kesinlikle izin verilmemiş-

tir. Müslümanların, meselelerini konuşup anlaşarak ve sulh yoluyla halletmesi is-

tenmiştir. Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Ey îman edenler! Hep birden barışa girin! Sakın şeytanın peşinden 
gitmeyin! Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”  (Bakara, 208) 

“… Sulh dâimâ hayırlıdır...” (Nisâ, 128) 

“Bir kötülü ğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim affeder ve barışı 
sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zâlimleri sevmez.” (Şûrâ, 40) 

Bu sebeple Rasûlullah � hep sulh taraftarı olmuş, mecbur kalmadıkça sa-

vaşa girmemiştir. Bedir’de Kureyşlilerle karşılaştığında onlara birkaç defa elçiler 

göndererek sulh teklîfinde bulunmuştu. Ancak Ebû Cehil: 

“–And olsun ki Allah bize fırsat verdikten sonra öcümüzü almadıkça geri 

dönmeyeceğiz. Onlara hadlerini bildireceğiz…” diyerek müşrikleri harbe teşvîk 

etti. (Vâkıdî, I, 61-65)  

Rasûlullah � Hudeybiye’de sulhü sağlamak için çok büyük fedâkârlıklar 

yaptı ve: 

“Nefsimi kudret elinde tutan o Zât’a yemin ederim ki, Kureyş müşrikleri, 

Allah’ın, Harem’inde (çarpışmak, kan dökmek ve akraba haklarını çiğnemek gibi) 

işlenmesini yasakladığı şeylere tâzîm maksadıyla benden ne kadar müşkil talepte 
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bulunurlarsa bulunsunlar, (sulh için) muhakkak kabûl edeceğim!” buyurdu. (Buhârî, 

Şurût, 15; Ahmed, IV, 323-324) 

Hudeybiye Musâlahası’nın üzerinden iki sene geçmeden müşrikler anlaş-

mayı fecî bir ihânetle bozdular. Rasûlullah �, sefer hazırlığı için emir buyurdu. 

Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla büyük fethi savaşsız ve kansız bir şekilde netîcelen-

dirmek arzusundaydı. Bunun için birçok stratejik tedbirler aldı: 

Öncelikle, nereye gidileceğini gizli tutarak niyetini açıklamadı.106 Hatta en 

yakın dostu ve sırdaşı Ebû Bekir � bile Mekke’ye gidileceğini anlamamış, kızı 

ve Rasûlullah’ın zevcesi Hz. Âişe’ye sormuştu. O da: 

“−Bilmiyorum. Belki Benî Süleymlere belki Sakîflere belki de Hevâzinle-

re gitmek istiyor olabilir!” demişti. (Đbn-i Hişâm, IV, 14) 

Allah Rasûlü �, yolları tutturarak Mekke’ye hiçbir haber ve câsusun git-

mesine imkân vermedi ve şöyle dua etti: 

“Allah’ım! Yurtlarına ansızın varıncaya kadar, Kureyşlilerin câsus ve ha-

bercilerini tut, onları görmez ve işitmez kıl! Kureyşlilerin gözlerini bağla ki, beni 

birdenbire karşılarında bulsunlar.” (Đbn-i Hişâm, IV, 14) 

Düşmanın, Medîne’deki hummâlı faâliyetten şüphelenmemesi için, Sûriye 

taraflarına bir müfreze gönderdi. Medîne’den hareket ettiğinde, aksi istikâmetteki 

müttefik kabilelere uğradı, dâire biçiminde bir yol takip ederek hedefinin ne oldu-

ğuna dâir belirsizliği iyice artırdı.107 Peygamber Efendimiz sadece Mekke fethinde 

değil diğer seferlerinde de aynı şekilde hareket ederdi.108 Yine aynı maksatla, 

mîkat yeri olan Zülhuleyfe’de ihrâma girmeyerek seferin yönü husûsundaki gizli-

liği devam ettirdi.109 Mekke yakınlarına varınca her askere ayrı bir ateş yaktırarak 

sayıyı çok gösterdi. Neticede Mekke lideri Ebû Süfyan kalabalık bir orduyu âni-

den karşısında görünce şok oldu, biraz tereddüt geçirdikten sonra savaşa hazır-

lanmanın mümkün olmadığını anladı. Mekkelilerin muhalefetine rağmen sulhü 

kabul etti. Böylece binlerce insanın canı kurtarılmış oldu. 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullah �, düzenlediği toplam as-

kerî hareketlerde öyle bir merhamet siyaseti izlemiştir ki, bütün Arap Yarımada-

sı’nı idâresi altına aldığı hâlde, her iki taraftan da fazla kan dökülmesine meydan 

vermemiştir. Bizzat 29 gazveye katılmış, bunların 16 tanesinde fiilî olarak hiçbir 

çatışma çıkmamış, karşı tarafla anlaşmalar yapılmıştır. 13 gazvede ise fiilî çatış-

                                                 
106 Đbn-i Sa’d, II, 134. 
107 Prof. Dr. M. Hamîdullah, Đslâm Peygamberi, I, 264-265. 
108 Buhârî, Cihâd, 102. 
109 Nebî Bozkurt, DĐA, “Mekke” md. XXVIII, 557. Çünkü Mekke’ye gitmek isteyenlerin orada ihrâma girmesi 
gerekir. 
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maya girmek mecbûriyetinde kalmış ve sahih rivâyetlere göre bunların toplamında 

müslümanlardan yaklaşık 140 kişi şehit olmuş, düşmanlardan da 335 kişi ölmüş-

tür.110 

Rasûlullah �, birçok yeri, cephe açılmasına mahal vermeden, firâset ve 

basîret dolu bir ilm-i siyaset takib ederek Đslâm devletine bağlamıştır. Yine birçok 

yeri de sahip olduğu adâlet ve merhamete hayran kalan insanların hidâyete ermesi 

sûretiyle kendisine bağlamış, silâh kullanmaktan mümkün mertebe kaçınmıştır. 

Çoğu zaman siyaset ile diplomasiyi kuvvetli bir istihbâratla birleştirip düşmanı 

savaşmaktan vazgeçirmeye muvaffak olmuş ve böylece dökülen kanın asgarî se-

viyede kalmasını temin etmiştir. Savaşın müsbet neticelenmesi için ordu kuman-

danlarını gönderilen bölgeden seçmiş, hatta düşman kabileden olmasını bilhassa 

tercih etmiştir.111 

Peygamber Efendimiz’in bu anlayışı ile diğer inanç sahiplerinin anlayışı 

arasında küçük bir mukayese yapmak gerekirse karşımıza şu manzara çıkar: Haçlı 
orduları  Kudüs’e girdiğinde, teslim olan insanları dahi öldürmüşler, kadın, erkek, 

çocuk yaşlı demeden 70.000 müslümanı hunharca şehit etmiş, yahudileri de hav-

ralarda yakmışlardır.112 Haçlılara riyaset eden ve Kudüs kralı olan Godefroy de 
Bouillon, Papa’ya gönderdiği mektupta: 

“E ğer Kudüs’te bulunan düşmanlara ne yapıldığını bilmek isterseniz 

mâlumunuz olsun ki, Mabed-i Süleyman’ın dehlizinde ve Temple’de (Mescid-i 

Aksâ’da) bizimkiler Arapların kanları içinde atla geziyorlardı ve kan, atların diz 
kapaklarına kadar çıkmış bulunuyordu” demiştir.113 

Hâlbuki Selâhaddin Eyyûbî Hazretleri, 1187’de Kudüs’ü tekrar fethetti-

ğinde, hristiyan ordusundan tek bir esiri bile öldürmeye insâfı ve vicdânı elver-

memiş, yağmayı da tamamen yasaklamıştır. Esirleri katletmek şöyle dursun, ço-

ğunu tek kuruş bile fidye almadan serbest bırakmıştır.114 

Biraz daha yakına geldiğimizde medenî olduğunu iddiâ eden milletlerin 

başlattığı ve 4 sene devam eden I. Dünya Savaşı’nda yaralanan 21.000.000 kişi-

den 7 milyonu ölmüştür. 

Mr. B. H. Tawansend, 31 Ocak 1943 senesinde Hindistan’da yayımlanan 

günlük bir Đngilizce gazetede neşrettiği makalesinde II. Dünya Savaşı’nda yarala-

                                                 
110 Bkz. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, Đstanbul 1991; Dr. Elşad Mahmudov, Sebep ve 
Sonuçları Đtibâriyle Hazret-i Peygamber’in Savaşları, Đstanbul 2005. 
111 Bu hususta tafsilat için bkz. Elşad Mahmudov, Sebep ve Sonuçları Đtibâriyle Hz. Peygamber’in Savaşları, 
Đstanbul 2005. 
112 Gibbon, Historie de la décadence et de la chute de l’Empire romain, II, 670; Prof. Dr. A. Reşid Turnagil, 
Đslâmiyet ve Milletler Hukuku, s. 196. 
113 Prof. Dr. A. Reşid Turnagil, Đslâmiyet ve Milletler Hukuku, s. 196. 
114 Turnagil, a.g.e., s. 196-197, 201. 
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nanların 37.513.886 kişiden az olmadığını, ölenlerin ise 8.543.515 olduğunu kay-

detmiştir. 

Hiro şima Belediye Başkanı’nın 20 Ağustos 1949 tarihinde radyoda yaptı-

ğı konuşmaya göre, 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’da tek bir bombayla ölen Japon-

ların sayısı 210.000 - 240.000 arasındadır. 

Peygamber Efendimiz’in 23 senelik peygamberlik hayatında ölen insan 

sayısıyla bu rakamlar yan yana getirildiğinde, kimin Allah’ın kullarına daha bü-

yük bir merhamet ve muhabbetle yaklaştığı açıkça görülür. 

Peygamber Efendimiz’in bir âdeti de gece baskın yapmayıp sabahı bekle-

mesidir. (Buhârî, Ezân, 6; Müslim, Salât, 9) 

Yine Rasûlullah �, savaşa ilk başlayan olmaz, düşman başlarsa o zaman 

hücûm ederdi. Meselâ, Mekke’ye giren askerlerine: 

“Size karşı herhangi bir saldırı vâkî olmadıkça, hiç kimseye kılıç çekmeyi-

niz!”  emrini vermiştir. (Đbn-i Hişâm, IV, 28) 

Bütün bunlar Peygamber Efendimiz’in, savaş ve anlaşmazlıktan ne kadar 

nefret ettiğini, sulh ve sükûnetin temini için ne büyük gayretler sarfettiğini açıkça 

ortaya koymaktadır. Sulh arayışı ise bir insanın ne kadar sağlam bir karaktere ve 

büyük bir rûhî muvâzeneye sahip olduğunu gösterir. 

Daha sonra gelen müslümanlar da Allah Rasûlü’nün sünnetini devam et-

tirmiş, karşı tarafa sulh teklif edip mühlet vermişlerdir. (Tirmizî, Siyer, 1/1548) 

 

c. Đslâm Harp Hukuku 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sulhü temin edemeyip savaşmak zorunda kaldı-

ğında ise belli kâideler çerçevesinde savaşmayı ve insanlığı hiçbir zaman elden bı-

rakmamayı emrederdi. Herhangi bir askerî birliği sefere göndereceği zaman ku-

mandana, Allah’a karşı takvâlı, yanındaki müslümanlara karşı hayırlı olmasını ve 

iyi davranmasını tavsiye eder, sonra da şöyle buyururdu: 

“Allah’ın ismiyle, Allah’ın yolunda gazâ ediniz! Allah’ı tanımayanlarla 

çarpışınız! Ganimet mallarına hıyânette bulunmayınız! Zulmetmeyiniz. Müsle 

yapmayınız (kulak, burun gibi âzâları keserek işkence etmeyiniz). Çocukları öl-
dürmeyiniz!”  (Müslim, Cihâd, 3; Ahmed, V, 352, 358) 

Diğer rivâyetlerde Rasûlullah �: 
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“Çocukları, mabetlerine çekilip ibadetle meşgul olan kişileri,115 kadınla-

rı,116 yaşlıları117 ve savaş hârici işler için kiralanan kişileri 118 öldürmeyiniz! Kili-

seleri yakıp yıkmayınız, ağaçları köklerinden kesmeyiniz!119”  buyurmuştur. 

Peygamber Efendimiz’e, bir savaşta bazı çocukların öldürüldüğü haber ve-

rilince gazaplandı ve: 

“–Bazılarına ne oluyor ki bugün öldürmekte aşırı gidiyorlar, işi çocukları 

öldürmeye kadar vardırıyorlar?!” buyurdu. Oradakilerden biri: 

“–Yâ Rasûlallah! Onlar, müşriklerin çocukları değil mi?” diye sordu. Bu-

nun üzerine Rasûlullah �: 

“–Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil midir?”  buyurdu. 

Sonra da şöyle devam etti: 

“–Dikkat ediniz! Çocukları öldürmeyiniz! Dikkat ediniz! Çocukları öldür-

meyiniz! Her çocuk, Đslâm fıtratı üzere doğar, dili dönünceye kadar böyle gider. 

Sonra anne babası onu yahudi veya hristiyan yapar.” (Ahmed, III, 435) 

Đslâm askerleri savaş esnâsında istedikleri gibi vurup kıramaz, zulüm ve 

adâletsizlikte bulunamazlar. Belli bir disiplin ve muayyen kâideler çerçevesinde 

hareket etmek mecbûriyetindedirler. Bir misal verelim: 

Asırlarca pek çok ordulara kafa tutan Đstanbul surlarını binbir güçlükle 

aşan Fâtih şehrin ortasına kadar varmıştı. Birdenbire durdu. Etrafındakilere kısa 

bir hitabede bulundu: 

“Ey kahraman mücâhitler! Allah’a hamd ü senâlar olsun. Đşte bundan böy-

le sizler «Kostantıniyye Fâtihleri»siniz. Hz. Peygamber’in: 

«Kostantıniyye elbette fetholunacaktır; onu fetheden kumandan ne güzel 

kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir!»120 buyurduğu ve lisân-ı Pey-

gamberî’nin şereflendirdiği mübârek askerler siz oldunuz. Gazânız mübârek ol-

sun! Kesinlikle çocukları, din adamlarını, sizinle harp etmeyen ihtiyarları öl-

dürmeyin, kadınlara dokunmayın! Peygamber Efendimiz’in size lâyık gördüğü 
şerefin ehli olun!” dedi. 

Sonra atından indi, kıbleye döndü, yüzünü topraklara sürdü, bu nimeti 

kendisine lutfeden Allah’a şükür secdesine kapandı. Başını secdeden kaldırıp atı-

na bindi. Ayasofya kilisesine doğru yoluna devam etti. Şehir halkı korkudan kaça-
                                                 
115 Ahmed, I, 300; Taberânî, Kebîr, XI, 224/11562. 
116 Buhârî, Cihâd, 148; Müslim, Cihâd, 24, 25. 
117 Taberânî, Evsat, I, 48/135. 
118 Đbn-i Mâce, Cihâd, 30; Vâkıdî, III, 912. 
119 Abdürrazzak, Musannef, V, 220. 
120 Ahmed, IV, 335; Hâkim, IV, 468/8300. 
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cak delik arıyor, semâ başlarına yıkılmış gibi her taraftan feryatlar kopuyordu. 

Çünkü onlara Türklerin “Yırtıcı vahşî hayvanlar gibi, katı kalplere bile rahmet 

okutacak tıynette” olduğu telkin edilmişti. Kılıçların önüne çıkan her canlı mahlûk 

uçurulacak, katliâm yapılacak, bütün insanlarıyla birlikte koca şehir mahvolup gi-

decek zannediyorlardı. 

Nasıl korkmasınlar ki?! Bundan iki buçuk asır evvel haçlı ordularının, Đs-

tanbul’u yağmaladığı zaman yaptığı mezâlim, döktüğü kan, yaktığı hânumân se-

nelerce dillerde dolaşmış, hayâli bile tüyler ürpertici olmuştu. Hristiyanlığı koru-

mak için gelenler kendi dindaşlarına böyle yaparsa Türkler ne yapmazdı ki?! 

Ayasofya kilisesi kadın erkek, çoluk çocuk dolmuş, kapıları kapatılmıştı. 

Hazin sesler ve yürekleri dağlayan âh u figânlar dua için yükseliyordu. Fâtih kili-

senin önüne gelince râhip kapıların açılmasını emretti. Kapılar açıldı, yürükler da-

ha dehşetli bir korkuyla çarpmaya başladı. O hazin sesler boğazlarına tıkandı, dua-

lar bir anda kalplere hapsedildi. Fâtih derhal emretti: 

“Herkes ibadetine devam etsin, hiç kimse korkarak yerinden ayrılma-

sın!” 

Fâtih orada tekrar Yüce Mevlâmıza şükrederek secdeye kapandı. Başını 

secdeden kaldırınca râhibe şöyle dedi: 

“Herkes evine dönsün; malından, canından, ırzından emin olsun! Her-

kes işinin başına gitsin!” 

Biraz evvel korkudan çatlayacak hâle gelen kalpler bu sözleri işitince derin 

bir huzûra kavuştu. Fâtih şehrin her tarafına haberciler saldı: 

“Herkes işinin başına dönsün; malından, canından, ırzından emin ola-
rak yaşasın!”  diye nidâ ettirdi. 

Halk böyle bir şey beklemiyordu, çok şaşırmışlardı. Đnanmayacak oldular, 

fakat günler geçiyor kimsenin dinine, hürriyetine karışan olmuyordu. Adâlet gü-

neşi sînelere o tatlı harâretini bahşetmiş, herkesi huzur içinde yaşatıyordu. Bir 

müddet sonra artık hergün yüzlerce insan bu adâleti emreden dini kabul ediyor, 

herhangi bir baskıya maruz kalmadan müslüman oluyordu.121 

Müslümanlar fethettikleri şehirleri yakıp yıkmak bir tarafa bilâkis îmâr 

etmiş, içinde yaşayan gayr-i müslim halkına da maddî mânevî yardımlarda bu-

lunmuşlardır. Bunun sebebi Đslâm’ın insanları devamlı olarak infâka, hayra ve iyi-

liğe teşvik etmesidir. Nitekim bunun bir misâli yine Đstanbul fethinde yaşanmıştır: 

                                                 
121 Mustafa Runyun - Osman Keskioğlu, Fâtih Devrinde Đlim ve O devirde Yetişen Đlim Adamları, s. 21-23. 
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Đstanbul’un fethini müteâkip Sultan Fâtih’in hocası Akşemseddin Hazret-

leri askerlere şu hitabede bulundu: 

“–Ey kahraman Đslâm askerleri! Size ne mutlu ki Peygamber Efendimiz’in 

medhine mazhar oldunuz!.. Allah size pek çok ganimetler de lutfetti. Elde ettiği-

niz ganimetleri israf etmeyiniz, hayra ve iyi şeylere sarf ediniz! Bu memleket 
halkına infak ediniz! Sultan’ın sözlerini dinleyip ona itaat ediniz!”122 

Bu büyük âlim ve ârif zâtın sözünü dinleyen askerlerden kimi mektep, 

medrese, kütüphâne, câmi; kimi çeşme, hamam; kimi aşevi yaptırmış; kimi de fa-

kir fukaraya büyük infaklarda bulunmuştur. Daha önce haçlıların yağmasıyla ha-

rabeye dönmüş olan Đstanbul, müslümanların hayırhâh gayretleriyle tekrar can-

lanmış ve öncekinden daha güzel hâle gelmiştir. 

Đslâm hukukçuları ilk devirlerden itibaren savaşla alâkalı fıkhî hükümleri 

derleme ve tasnif faaliyetlerine başlamışlardır. Bu mevzûları işleyen ve Siyer adı 

verilen müstakil kitapların telifi hicrî 2. asra kadar gitmektedir. Bu eserler dünya 

literatüründe türünün ilk örnekleridir. Đmam Muhammed, Ebû Hanife’nin konuy-

la alâkalı görüşlerini esas alarak Kitâbü’s-siyeri’s-sağîr’i yazmıştı. Bir müddet 

sonra, yapılan bazı tenkitleri de dikkate alarak daha detaylı bir şekilde Kitâbü’s-

siyeri’l-kebîr isimli eserini kaleme aldı.123 Hanefî mezhebinin temel referansları 

oldukları için bu iki eser üzerine pek çok şerhler yazıldı. Osmanlı döneminde 

Muhammed Münîb Efendi es-Siyeru’l-kebîr’i tercüme ve şerh ederek 1244’te 

tab ettirdi. Bu eser müftüler ve tabur imamları tarafından subaylara ve askerlere 

münâsip vakitlerde tedrîs ettirilip anlatılırdı.124
 

Mohaç Savaşı’nda (1528) Türklere esir düşen ve kurtulduktan sonra Os-

manlı ülkesinde gördüklerini Türklerin Gelenek ve Görenekleri isimli kitapta top-

layan Macar asıllı Bartholomaus Georgievic şöyle der: 

“Savaş zamanında öyle sıkı bir disiplin vardır ki, hiçbir asker adâletsiz bir 

şey yapmaya cesaret edemez. Adâletsizlik yapan hiç acınmaksızın cezalandırılır. 

Gözcüler ve düzen sağlayıcılar vardır… Geçip gidilen yolların kıyısındaki bağ ve 

bahçelerde sahiplerinin izni olmaksızın, bir elma bile koparılamaz.” (O. B. Kula, Alman 

Kültüründe Türk Đmgesi, s. 164) 

Görüldüğü gibi Đslâm, öncelikle sulhü tercih etmekte, savaşa mecbur ka-

lındığında ise ölçülü, adâletli ve insâniyetli davranmayı, hiçbir zaman aşırıya git-

memeyi emretmektedir. Zirâ Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın! Ancak aşırı 
gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara, 190; Mâide, 2) 

                                                 
122 Mustafa Runyun, a.g.e., s. 18-19. 
123 Ahmet Yaman, Đslâm Hukûkunda Uluslararası Đlişkiler, Ankara 1998, s. 38. 
124 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Đstanbul 1333, II, 35. 
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d. Esirlere Muâmele 

Eski devirlerde milletlerarası ilişkileri düzenleyen hukukî teamüller ve ant-

laşmalar mevcut olmadığından savaşlarda keyfîlik hâkimdi. Muzaffer taraf muha-

rip-sivil, kadın-erkek, büyük-küçük demeden düşmanını imha etmeyi meşrû görü-

yor, bu arada esirler de en ağır muameleye mâruz kalıyordu.125 Meselâ Talmut’ta 

yalnız muharip esirler değil kadın ve çocuklar ile ele geçirilen hayvanların da öl-

dürülmesine hükmedilmiştir.126 

Đnsan var olduğu müddetçe savaş ve esirlik de devam edeceğinden dolayı 

Đslâm, realist davranarak esirliği zâhiren kaldırmak yerine şartlarını ıslah edip 

elinde esir bulundurmayı insanlara ağır bir yük hâline getirmiştir. Kur’ân-ı Ke-

rim’in pek çok yerinde, esir ve kölelere ihsân ile muâmele edilmesi emredilir.127 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Onlar kendi canları çekti ği, kendileri de muhtaç oldukları hâlde yi-
yeceklerini, sırf Allah’ın rızâsına nâil olabilmek için fakire, yetime ve esire 
ikrâm ederler ve «Biz size bunu sırf Allah rızâsı için ikrâm ediyoruz. Sizden 
ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, çetin ve belâlı bir günde 
Rabbimizden (O’nun azabına uğramaktan) korkuyoruz» (derler). Allah da on-

ları o günün şerrinden muhafaza eder, yüzlerine nur, gönüllerine sürur bah-
şeder.” (Đnsân, 8-11)  

Müfessirler bu âyeti açıklarken kâfir olmasına rağmen esire yemek yedir-

mede büyük sevap bulunduğunu ifade ederler. (Cessâs, III, 471; Ebû Bekir Đbnü’l-Arabî, IV, 1898) 

Diğer bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“… Savaş sona erince esirleri ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıve-
rin!” (Muhammed, 4) 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz de müslümanlara: 

“Esirlere hayırla muâmele ediniz!” buyurmuştur. (Heysemî, VI, 86) 

Đşte bu Đlâhî emirler sebebiyle müslümanlar, kendilerine her tüzlü zulmü 

revâ gören düşmanlarını esir ettiklerinde onlara aynı şekilde zulüm ve işkence et-

mezler. 

Esirlere Đyi Davranmak 

                                                 
125 Ahmet Özel, “Esir” mad., DĐA, XI, 382. 
126 Ali Mansûr, eş-Şeriatü’l-Đslâmiyye ve’l-kânûnü’d-düveliyyi’l-âm, Kâhire, 1390, s. 331; Abdüsselâm bin Ha-
san el-Edgîrî, Hükmü’l-esrâ fi’l-Đslâm, Rabat 1405, s. 44-57; Ahmet Özel, “Esir” mad., DĐA, XI, 382. 
127 Nisâ, 36; Nûr, 33; Đnsân, 8-11; Muhammed, 4. 
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Rasûl-i Ekrem Efendimiz muhtelif talimat, tavsiye ve tatbikatlarıyla esirle-

re iyi davranılmasını istemiş, onlara eziyet ve işkence edilmesini yasaklamış, ken-

disinden bilgi almak için bile esire baskı yapılmasının uygun olmadığına işaret 

etmiştir.128 Đslâm hukukçuları da aç ve susuz bırakmak gibi esire eziyet etmenin 

doğru olmadığını, bunun bir fayda sağlamayacağını ifade ederler. (Kâsânî, Bedâi‘u’s-

sanâi̒ , 1406, Dâru’l-Kütübi’l-Đlmiyye, VII, 120) 

Mus’ab bin Umeyr’in kardeşi Ebû Azîz, Bedir’de müşriklerin bayraktarlı-

ğını yapmıştı. Müslümanlara esir düştüğünde onlardan gördüğü şefkat ve merha-

meti şöyle anlatır: 

“Bedir Savaşı’nda ben de esir düşmüş, Ensâr’dan bir topluluğa teslîm 

edilmiştim. Bedir’den dönerken, sabah ve akşam yemekleri geldiğinde ekmeği 

bana verirler, kendileri kuru hurma ile idâre ederlerdi. Çünkü Allah Rasûlü �, 

esirlere güzel muâmelede bulunmalarını tavsiye etmişti. Onlardan birinin eline bir 

ekmek parçası geçse hemen onu getirip bana verirdi. Ben hayâ eder o ekmek par-

çasını onlardan birine iâde ederdim, ancak o ekmeği tekrar bana verir, kesinlikle 

el sürmezdi.” (Đbn-i Hişâm, II, 288; Heysemî, VI, 86) 

Esirlerden Ebu’l-Âs bin Rebi ve Velid bin Velid de, kendilerine aynı şe-

kilde muâmele edildiğini söylemişlerdir. Hatta Kureyş esirlerinden Yezid’in haber 

verdiğine göre Medine’ye gelirken, esirler hayvanlara binmiş, müslümanlar ise 

yaya yürümüşlerdir. (Vâkıdî, I, 119) 

Rasûlullah �, Bedir gazvesinde ele geçirilen esirleri topluca bir yerde 

tutmamış, bunları ashâb-ı kirâma birer birer dağıtarak misafir etmelerini ve 

ikramda bulunmalarını tavsiye buyurmuştur. (Đbn-i Hişam, II, 288) 

Yapılan istişâre netîcesinde bu esirler fidye karşılığında serbest bırakıldı. 

Fidye ödeyemeyecek durumda olanlar da karşılıksız serbest bırakıldı. Ancak bun-

lardan okur-yazar olanların her biri, on Medîneli çocuğa okuma-yazma öğretmek-

le vazîfelendirildi. Onlar da fidyelerini böylece ödemiş olacaklardı. (Ahmed, I, 247; 

Vâkıdî, I, 129; Đbn-i Sa‘d, II, 22) 

Huneyn Gazesi’nde Hevâzin kabilesinden çok sayıda esir ele geçirilmişti. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz Büsr bin Süfyân’a elbise sağlamasını emretti, Büsr de 

satın aldığı elbiseleri esirlere giydirdi. Rasûlullah �, esirler arasında bulunan 

süthala ve sütteyzeleri hatırına öncelikle kendisinin ve Abdulmuttalip oğullarının 

payına düşenleri, sonra da diğer ashab-ı kirâmın hisselerine düşen esirleri fidye 

almaksızın salıvermişti. Rasûlullah �, esirini karşılıksız bırakmak istemeyen 

müslümanlara fidyelerini bizzat kendisinin ödeyeceğini taahhüt etmişti. Bu şekil-

de 6000 esir karşılıksız serbest bırakılmış, ayrıca ganimet olarak alınan mallardan 

                                                 
128 Đbn-i Hişâm, II, 255; Vâkıdî, II, 514. 
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24.000 deve, 40.000 koyun ve 4.000 ukiyye (475 kg.) gümüş iâde edilmiştir. (Đbn-i 

Hişâm, IV, 135; Vâkıdî, III, 943, 950-954) 

Rasûlullah � daha pek çok savaşta aldığı esirleri karşılıksız serbest bırak-

mıştır.129
 

Hanîfe Oğulları’ndan Sümâme bin Üsâl � Yemâme halkının reisiydi. 

Birgün müslümanların eline esir düştü. Rasûlullah � onun yanına varıp: 

“–Ey Sümâme, sana ne yapacağımı düşünüyorsun?” buyurdu. O da: 

“–Hayır yapacağını düşünüyorum. Eğer beni öldürürsen müslüman kanı 

akıtmış birini öldürmüş olursun. Đyilikte bulunacak olursan bunun kıymetini bilip 

karşılığını verecek birine iyilik etmiş olursun. Eğer mal istiyorsan, iste, sana iste-

diğin her şey verilecektir!” dedi. 

Rasûlullah � Sümâme’nin yanından ayrıldı. Bu durum iki kere daha teker-

rür ettikten sonra Rasûlullah �: 

“–Sümâme’yi salıverin!” buyurdu. Sümâme hemen mescidin yakınındaki 

bir hurmalığa giderek oradaki suyla boy abdesti aldı, sonra mescide girdi ve: 

“‒Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve 

rasûlühû, Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünden senin yüzünden daha fazla nefret 

ettiğim bir yüz yoktu. Fakat şimdi senin yüzün bana yüzlerin tümünden daha se-

vimli oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret etiğim bir din yoktu. Fakat 

şimdi senin dinin bana dinlerin tümünden daha sevimli oldu. Vallahi senin mem-

leketinden daha fazla nefret ettiğim bir memleket yoktu. Fakat şimdi senin mem-

leketin bana memleketlerin tümünden daha sevimli oldu!” dedi. (Müslim, Cihâd, 59) 

Rasûlullah �, muhtelif vesilelerle esirleri serbest bırakmayı severdi. Me-

selâ Ramazan ayı girdiğinde bütün esirleri serbest bırakır, kendisinden bir şey is-

teyen herkese ihtiyâcını verirdi. (Đbn-i Sa‘d, I, 377) 

Đslâm’a göre yakın akraba olan esirler birbirlerinden ayrılmazlar. (Ahmed, V, 

422; Tirmizî, Buyû’, 52/1283) 

Esirlere kötü muamele yapılması yasaklandığı gibi esir alınan kadınların 

kişilik ve iffetleri de belirli bir hukukî düzenleme getirilerek emniyet altına alın-

mıştır. Hukukî bir statüye kavuşturulmadan önce esir kadınla cinsî münasebette 

bulunmak haramdır.130 

Đşkence Kesinlikle Yasaktır 

                                                 
129 Bkz. Müslim, Cihâd, 132, 133; Ebû Davud, Itk, 2/3931; Đbn-i Hişâm, IV, 32; Vâkıdî, II, 559, 560, 835; Đbn-i 
Sa‘d, II, 88, 142-143. 
130 Ahmet Özel, “Esir” mad., DĐA, XI, 385. 
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Đslâm, sadece insanlara değil bütün canlılara işkence etmeyi yasaklamıştır. 

Peygamber Efendimiz, askerlerine, düşman ölülerine işkence etmeyi (müsle) ya-

saklamıştır. Bazı azılı düşmanlarına işkence yapılmasını isteyenlere Rasûlullah �: 

“–Ben ona müsle yapmam! Eğer böyle bir şey yapacak olursam, peygam-

ber olmama rağmen Allah da beni aynı şekilde cezalandırır” buyurmuştur. (Đbn-i 

Hişâm, II, 293; Vâkıdî, I, 107) 

Rasûlullah � herhangi bir düşmanın veya zararlı bir hayvanın öldürülmesi 

gerektiğinde, bunun en hızlı ve en kolay şekilde yapılmasını emretmiş131 ve şöyle 

buyurmuştur: 

“Öldürme hususunda insanların en çekingeni ve şefkatli davrananı iman 

ehlidir.”  (Ebû Dâvûd, Cihâd, 110/2666) 

Savaşta öldürülen bir patriğin başı Medine’ye Hz. Ebû Bekir’e gönderildi-

ğinde bunu hoş karşılamamış, düşmanın da aynı şekilde davrandığı söylenince: 

“–Farslar’la Bizanslılar’ı mı örnek alacağım?” diye çıkışmıştır. (Beyhakî, es-

Sünenü’l-kübrâ, IX, 132; Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 99) 

Yine Đslâm âlimleri, düşman elindeki müslüman rehinelerin öldürülmesi 

hâlinde mukabele yoluyla gayr-i müslim rehinelerin öldürülemeyeceğini ifade et-

mişlerdir. (Đbn-i Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Kâhire 1386, IV, 265) 

Müslümanlar tarih boyunca savaş esirlerini öldürmekten hoşlanmamışlar-

dır. Dâimâ; “Fetih ve zafer alâmetleri görüldükten sonra hiçbir şekilde öldür-

mek câiz değildir. Esir etmek gerekir. Esir etmekte faydalar, öldürmekte ise yeni 
ölümler ihtimâli vardır. Fetih ve zafer nimetinin şükrü affetmekle olur!” pren-

sibini tatbik etmişlerdir.132 

Đslâm devletler hukukunda iç hukuk gibi maddî müeyyide yanında manevî 

müeyyide de vardır. Yani ister idareci ister asker olsun her müslüman âhirette he-

saba çekilecektir. Bunun yanında Kur’ân-ı Kerîm, düşmana duyulan kin ve nefre-

tin onlara karşı haksız davranışlara sevketmemesi yolunda ısrarlı talimatlarda bu-

lunur.133 Bütün bunlar müslümanların tarih boyunca esirlere mümkün olan en in-

sanî muameleyi yapmalarının temel dayanağını teşkil eder. 

 

9. Đslâm’ın Kölelik Sistemine Bakışı 

                                                 
131 Müslim, Sayd, 57; Tirmizî, Diyât, 14/1409; Ebû Dâvud, Edâhî, 11-12/2815. 
132 Defterdar Sarı Mehmet Paşa, Nesâyihu’l-vüzerâ ve’l-ümerâ / Devlet Adamlarına Öğütler, trc. Hüseyin Ragıp 
Uğural, Đstanbul 1987, s. 34; Dr. Nihat Engin, Osmanlı Devletinde Kölelik, s. 65-67. Esirlere iyi davranmakla 
ilgili başka misaller için bkz. Osman Nûri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI, s. 59, 250. 
133 Mâide, 2, 8. 
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Kölelik müessesesinin başlangıç tarihi olarak belirli bir zaman dilimini 

göstermek mümkün değildir. Zaman zaman insanlar bu konuda o kadar ileri git-

mişlerdir ki meselâ Romalılar döneminde kölelerin sayısı hürlerin üç misline 

ulaşmıştır. Hatta Paulus Aemilus’un 150.000 köleyi bir tek seferin sonunda sattır-

dığı kaydedilir.134 Mal gibi alınıp satılan bu kölelere âdetâ hayvan muamelesi ya-

pılırdı. Mâlikleri onlar üzerinde mutlak hak sahibi idiler. 

Đslâm geldiğinde kölelerin durumu içler acısıydı. Đslâm içtimâî hayata iyice 

yerleşmiş olan köleliği birden kaldırmayıp tedrîcen (derece derece) kaldırma yo-

luna gitti. O zamanki şartlar düşünüldüğünde bu metod maslahata daha uygundu. 

Kölelik birden kaldırılsaydı insanlar bunu gözlerinde büyüterek kabul etmezlerdi. 

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm, köle âzâd etmeyi aşılması çok zor sarp bir yokuş olarak 

tavsif ederek kendisine doğru ve eğri yol gösterildiği hâlde bunu başaramayan in-

sanlara sitem etmiş, köle âzâd etmenin mükâfâtının da zorluğuyla müsâvî olarak 

büyük olacağını haber vermiştir.135  

Bunun yanında sosyal ve ekonomik hayat kölelerin varlığına dayalıydı. 

Köleliğin birden kaldırılması sosyal ve ekonomik birçok probleme yol açacaktı. 

Hayatta hiç hürriyeti tatmamış olan köleler birden serbest kalınca ne yapacaklarını 

şaşıracak, belki eski efendilerine başvurup yeniden köle olmayı isteyeceklerdi. 

Ancak Đslâm, bu süreçte köleliğin istismârını ve kötü yönde kullanılmasını 

önlemek için bu husûsu ciddî birtakım kurallara bağlayarak tanzîm etmiştir. 

Kölelik Kapılarını Kapattı Hürriyet Kapılarını Açtı 

Đslâm, evvelâ insanların köleleştirilmesi kapısını kapatmıştır. Cenâb-ı Hak, 

harp esirlerinin köle yapılmayıp, karşılıksız veya fidye ile salıverilmesini tavsiye 

etmiştir. (Muhammed, 4) 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: «Ben kıyamet günü şu üç insanın hasmıyım: 

Benim ismimi kullanarak ve bana yemin ederek söz verip de sözünden cayan kişi. 

Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi. Ücretle bir işçi tutup işini gör-

dürdükten sonra ücretini vermeyen kişi.»”  (Buhârî, Büyû, 106; Đcâre, 10; Đbn-i Mâce, Ruhûn, 4) 

Đkinci olarak Đslâm, ilk günlerinden itibaren kölelerin âzâd edilmesini ısrar-

la teşvik ve tavsiye etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de insanların köleleştirilmesine dâir 

tek bir âyet bulunmaz. Ancak kölelerin âzâd edilmesi her vesileyle teşvik ve em-

redilir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

                                                 
134 Ahmet Özel, “Esir” mad., DĐA, XI, 382. 
135 Beled, 10-13; Buhârî, Keffârât 6; Itk 2; Müslim, Itk, 22-23; Îmân 136. 
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“ (Salih kişiler) kendileri de çok sevdikleri ve ihtiyaçları olduğu hâlde, 

mallarından yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, 
köle ve esirlerin hürriyetlerine kavuşturulması uğunda seve seve infâk eder-
ler.” (Bakara, 177)

136
 

Rasûlullah � daha peygamber olmadan önce Zeyd bin Hârise’yi âzâd et-

ti. (Đbn-i Hişâm, I, 266; Đbn-i Sa‘d, III, 40) 

Đnsanın ve hürriyetin kıymetini en iyi bilen Rasûlullah �, eline geçen bü-

tün köleleri çeşitli vesilelerle azat etmiştir. Peygamber Efendimiz’in köle âzadı ile 

alâkalı hadis-i şerifleri, mühim ve çok sayıda olduğundan hadis kitaplarımızda 

müstakil birer bölüm teşkil ederler (Itk  veya Atâk : Köle Âzâd Etmek). Fıkıh eser-

leri de mevzû ile alâkalı ahkâm üzerinde bütün tafsîlatıyla dururlar. 

Rasûlullah � hadis-i şeriflerinden birinde şöyle buyurur: 

“Kim müslüman bir köleyi âzat ederse, Allah Teâlâ onun her uzvuna karşı-

lık âzat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden kurtarır…” (Buhârî, Keffârât, 6; Müslim, Itk, 

22-23; Tirmizî, Nüzûr, 14) 

Saîd bin Mercâne şöyle der: 

“Ben bir defasında dostum Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin’in yanında bu 

hadis-i şerifi zikretmiştim. Peygamber Efendimiz’in torunu olan Zeynelâbidîn 
Hazretleri hemen kalkıp çok kıymetli bir kölesini âzâd etti. Hâlbuki Abdullah bin 

Câfer bu köle için onbin dirhem veya bin dînâr vermişti de satmamıştı.” (Buhârî, Itk, 1; 

Müslim, Itk, 24) 

Ebû Zer �: 

“–Yâ Rasûlallah! Hangi köleyi âzat etmek daha faziletlidir?” diye sordu-

ğunda: 

“–Sahibi yanında en kıymetli ve fiyatı en yüksek olanı” cevabını almıştır. 
(Buhârî, Itk, 2; Keffârât, 6; Müslim, Îmân, 136; Đbn-i Mâce, Itk, 4) 

Hz. Ebû Bekir’in Sa‘d isminde bir hizmetçisi vardı. Sa‘d, Peygamber 

Efendimiz’e hizmet eder, Efendimiz de onun hizmetlerini beğenirdi. Allah Rasûlü 

� birgün: 

“–Ey Ebû Bekir, Sa‘d’ı âzâd et!” buyurdu. Ebû Bekir �: 

“–Yâ Rasûlallah! Ondan başka hizmetçimiz yok!” dedi. Rasûlullah �: 

                                                 
136 Diğer âyetler için bkz. Nisâ, 92; Mâide, 89; Tevbe, 60; Mücâdele, 3; Beled, 11-13. 
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“–Sa‘d’ı âzâd et, sana nice hizmetçiler gelir, Sa‘d’ı âzâd et, sana nice 

hizmetçiler gelir” buyurdu. (Ahmed, I, 199; Hâkim, II, 232/2848; Heysemî, IV, 241)  

Birgün Rasûlullah � yolda ağlamakta olan bir câriye gördü ve: 

“–Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. Câriye: 

“–Yâ Rasûlallah! Yanlarında çalıştığım âile bana iki dirhem verip un al-

maya göndermişti, parayı kaybettim!” dedi. 

Nebiyy-i Ekrem � yanında kalan son parasını ona verdi. Dönüp giderken 

kızcağızın hâlâ ağlamakta olduğunu gördü. Yanına çağırıp: 

“–Niçin ağlıyorsun, dirhemleri aldın?!” buyurdu. Kızcağız: 

“–Geciktiğim için beni döverler diye korkuyorum!” dedi. 

Allah Rasûlü � onunla birlikte, hizmet ettiği eve kadar gidip selâm verdi. 

Evdekiler Efendimiz’in sesini tanıdıkları hâlde cevap vermediler. Ancak üçüncü 

selâmında “Ve aleyküm selâm” diyerek büyük bir sevinçle dışarı çıktılar. Rasûlul-

lah �: 

“– Đlk selâmı duydunuz mu?” buyurdu. 

“–Evet, duyduk yâ Rasûlallah, ancak çokça selâm verip bizi bereketlen-

dirmenizi arzu ettik. Sizi buraya kadar getiren nedir, annemiz babamız size fedâ 

olsun?!” dediler. Rasûlullah �: 

“–Bu kızcağız sizin kendisini dövmenizden korktu” buyurdu. Câriyenin sa-

hibi hemen: 

“–Mâdem siz onunla birlikte buraya kadar teşrîf ettiniz, mâdem sizin bura-

ya gelmenize vesîle oldu, o artık Allah için hürdür!” dedi. Buna çok sevinen 

Rasûlullah � onları hayırla ve cennetle müjdeledi. Sonra da: 

“…Allah’a hamd olsun! Bütün bunları kudretiyle bizlere lutfeden O’dur” 

buyurdu. (Heysemî, IX, 13-14)
137 

Rasûlullah � Tâif  kuşatması esnâsında kaleden çıkıp kendisine katılan 

kölelerin âzâd edileceğini ilan etmişti. Bunun üzerine 20 kadar köle kaleden çıka-

rak müslüman oldu ve hürriyetine kavuştu. Rasûlullah �, geçimleri için her birini 

                                                 
137 Bu engin merhametin Đslâm târihindeki nâdide misâllerinden biri de şudur: II. Mahmûd’un âilesi Bezmiâlem 
Vâlide Sultan, Şam’da bir vakıf tesis etmiştir ki, vakfiyesinin bir maddesi de; çalışan hizmetkârların yanlışlıkla 
kırdıkları eşyâları veya bilmeyerek verdikleri zâyiâtı tazmin etmektir. Gâye, onların hakârete mâruz kalıp da 
kalplerinin kırılmaması, haysiyetlerinin rencide edilmemesidir. 
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müslümanlardan hâli vakti yerinde olan bir âileye verdi ve bunlara Kur’ân ile 

Sünnet-i Seniyye’yi öğretmelerini emretti. (Vâkıdî, III, 931-932) 

Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: 

“Her kim ortak olduğu bir köledeki kendine ait payı âzâd ederse, şâyet kö-

lenin bedeli kadar malı bulunuyorsa kölenin tamâmını hürriyete kavuşturması 

üzerine vâcib olur. Âdil bir kıymetle kölenin bedeli tayin edilip diğer ortaklara 

hisseleri verilir ve âzâd edilen şahsın yolu açılarak serbest bırakılır.” (Buhârî, Şirket, 

14; Itk, 4) 

“…Şayet âzâd eden kişinin kâfî miktarda malı yoksa, köle (diğer ortağın 

payını kazanması için) kendisine ağır gelmeyecek şekilde çalıştırılır.”  (Buhârî, Şirket, 

14; Itk, 5) 

Đslâm’da bir kısım amellerin sevâbının büyüklüğünden bahsedilirken; “Kö-

le âzâd etmek gibidir!” denilerek insanları hürriyete kavuşturmanın ne kadar 

fazîletli bir amel olduğu her fırsatta hatırlatılır.138
 

Büyük bir günah işleyen kişiye, durumu müsaitse köle âzâd edip bunu ve-

sile edinerek Allah’tan af dilemesi tavsiye edilir. Yine sıkıntı, belâ ve mûsibetler-

den kurtulmak için; Güneş ve Ay tutulması esnâsında; yakıcı rüzgârlar ve zelzele-

ler gibi tabiî âfetler vukû bulduğunda, önceden vefat eden kişilerin rûhunu şâd et-

mek için hep köle âzâdı tavsiye edilir. (Buhârî, Itk, 3; Muvatta’, Itk, 13, 14) 

Köle âzat etmenin cehennemden kurtuluş sebebi ve âzâd edeni cennete gö-

türecek bir amel olduğunu ve en faziletli işlerin başında geldiğini öğrenen 

sahâbîler, köleleri hürriyetlerine kavuşturma yarışına girmişlerdir. Nitekim 

Đslâm’ın ilk yıllarında hâli vakti yerinde olan Hz. Ebû Bekir pek çok köleyi âzâd 

etmiştir. (Đbn-i Hişâm, I, 341; Taberî, Tefsîr, XXX, 279 [Leyl, 5-7]; Suyûtî, Lübâb, s. 257-258) 

Đbn-i Hacer, Şerhu’l-Minhâc’da Abdurrahman bin Avf ’ın toplam otuz 

bin köleyi âzâd ettiğini, bir günde sekiz bin köle âzâd ettiğini sahih yollardan ha-

ber verir.139
 

Hz. Ömer, Peygamber Efendimiz’in tavsiyesi üzerine en kıymetli arâzile-

rini insanların hayrına vakfetmiş, koyduğu şartlar arasında “köle âzâdı”na mühim 

bir yer vermiştir. (Buhârî, Şurut, 19; Vasâyâ, 28; Eyman, 33; Müslim, Vasiyet, 15) 

Rus yazarı Đvan Peresvetov, 1547 yılında yazdığı eserinde Fâtih Sultân 
Mehmed’in son derece câlib-i dikkat bir uygulamasından bahseder. “Kral Kons-

tantin zamanında en değerli insanlar kralın soylularının elinde özgürlüklerini yi-

tirmiş, köleleştirilmi şlerdi” diyerek söze başlayan yazarın ifadesiyle Türk 

pâdişâhı: 
                                                 
138 Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5077; Nesâî, Cihâd, 26; Ahmed, II, 3; II, 360. 
139 Bkz. Đbn-i Allân, Delîlü'l-fâlihîn, IV, 159. 
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“–Yalnızca Allah bizim üzerimizdedir ve hepimiz O’nun kulu kölesiyiz” 
diyerek kölelik kayıt defterleri ile belgelerin kendisine teslim edilmesini ve ya-

kılmasını emretmiştir.140 

Keffârette Đlk Tercih Köle Âzâdı 

Đslâm, köle âzâdını teşvik etmekle kalmayıp bunu pek çok vesileyle mec-
bûr tutmu ştur.  Meselâ bir insan hatâ işlese ve kazâ ile bir adam öldürse, bu du-

rumda Đslâm ona keffâret olarak ilk önce köle âzâd etmeyi emreder. Bundan anla-

şılıyor ki, bir insanın köle olması âdetâ ölmesine denktir, âzâd edilmesi de sanki 

hayata kavuşturulması gibidir. Yine bir müslüman yemin etse, zıhâr141 yapsa, oruç 

bozsa bunlara keffâret olarak ilk önce köle âzâd etmesi istenir.142
 

Bunun yanında Đslâm, devlet gelirlerinden ve zekât mallarından bir kısmı-

nın köle âzâdına ayrılmasını emretmiştir.143 

Mükâtebe: Kölenin Efendisiyle Anlaşması 

Köle, belli bir miktar üzerinden anlaşma yaparak (mükâtebe) hürriyetine 

kavuşmak için müracaat ederse, efendinin bu talebi kabul etmesi ve hatta bu bede-

li öderken kölesine maddî yardımda bulunması istenmiştir.144 Bu durumda köleye 

çalışıp kazanma imkânı verilir, o da gerek kazanarak gerekse müslümanlardan al-

dığı yardımlarla, anlaştığı bedeli ödeyip hürriyetine kavuşur. Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurur: 

“… Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâte-
be yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) 

görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın! Allah’ın size vermiş olduğu malından 
siz de onlara verin!..” (Nûr, 33) 

Nitekim Selmân-ı Fârisî ile Ebü’l-Müemmil ’in kitabet bedeli Rasûlullah 

� Efendimiz ve ashabın yardımıyla karşılanmış, Berîre’nin her yıl 1 ukıyye (40 

                                                 
140 Altan Aykut, “Đvan Peresvetov ve Sultan Mehmet Menkıbesi”, Belleten, Ankara 1983, XLVI, sy. 184, s. 866. 
141 Zıhâr : Kocanın karısını, nikâhı kendisine ebediyyen haram olan kadınlardan birisinin bakılması câiz olmayan 
sırtı, karnı, uyluğu gibi bir yerine benzetmesidir. Bu benzetmeye zıhâr denilmesi bunun çoğu kez “Sen bana 
annemin sırtı gibi haram ol!” diye “zahr”a, yani sırta nisbetle yapılması sebebiyledir. Câhiliye döneminde zıhar 
bir nevî talâk (boşama) sayılmaktaydı. Đslâm bu tür talâkı yasaklamış, zıhâr yapanların keffâret vererek hanımla-
rına dönmelerini istemiştir. (Mücâdele, 3) 
142 Nisâ, 92; Mâide, 89; Ebû Dâvûd, Talâk, 16-17/2213. 
143 Tevbe, 60. 
144 Mükâtebe sözleşmesi yapan köle/câriye, efendisinin mülkiyetinden çıkmamakla birlikte sözleşmenin yapıl-
dığı andan itibaren kendi adına çalışma, hukukî tasarruflarda bulunma, mallarının sahibi olma, çalışıp kazanç 
elde edebilmesi için yolculuğa çıkma hak ve salâhiyetlerini elde eder. Efendisinin onun üzerindeki tasarruf yetki-
si sona erer, artık onu rehin veremez, ücretini almak üzere işçi yapamaz, kendisine hizmet etmeye, işçi olarak 
çalışmaya zorlayamaz, câriye ise istifraş edemez, malına ve canına verdiği zararı tazmin eder. Mükâtebin kitabet 
esnasında satın aldığı câriyesinden doğan çocuğu da kendisine tâbi olarak hür olur. Mükâteb alım satım, kirala-
ma, rehin alıp verme vb. hukukî tasarruflarda bulunabilirse de bağış, vasiyet, vakıf gibi teberru mahiyetinde olan 
tasarruflar ve evlenme konusunda kısıtlılığı, taahhüt ettiği bedeli tamamen ödeyinceye kadar devam eder. (Prof. 
Dr. Fahrettin Atar, “Mükâtebe” mad., DĐA, XXXI, 533) 
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dirhem) olmak üzere toplam 9 ukıyye altın tutarındaki kitabet bedeli Hz. Âişe g 

tarafından ödenmiş, Cüveyriye bint-i Hâris’in kitabet bedelini de Rasûlullah � 

vermiştir.145
 

Đslâm, hür erkekten çocuk doğuran bir câriyenin ve çocuğunun hür olması 

prensibini getirmiştir.146 Bütün bunlar o devrin içtimâî ve siyasî şartları dikkate 

alındığında çok mühim gelişmelerdir. 

Hatta Đslâm âlimleri zorlamayla, sarhoşken ve şaka yoluyla köle âzâd et-

meyi bile geçerli saymışlardır. Diğer bir husus da şudur, beşerde aslolan hürriyet 

olduğu için, bir kişi hâkime mürâcaat edip hür olduğunu iddia etse hâkim, bu id-

diayı yalanlayan kimse bulunmadıkça, diğer muâmelelerde olduğu gibi delil ara-

maksızın hemen hür olmasına hükmeder.147 

Köle âzadı üzerinde bu kadar ısrarla durulması ve ona büyük mükâfâtlar 

verilmesi, insanoğlunun Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu ve Allah’a kul 

olarak yaratılan insanın kula kulluktan kurtarılmasının ehemmiyetini gösterir. 

Köleye Đyi Davranmayı Emretti 

Đslâm, köleliğin yolunu kapatmış, önceden beri köle olanları kurtarmak 

için büyük bir gayret sarfetmiş, bütün bunlara rağmen köle olarak kalan insanların 

ise hâllerini ıslâh etmiştir. Köleye kötü muamele yapılmasını, ağır işlerde çalıştı-

rılmasını ve aşırı yorulmasını kesinlikle yasaklamıştır. Öldürülenlerin kısas yoluy-

la haklarının alınmasını, bekâr olanların evlendirilmesini emretmiştir.148 Köle sa-

hibine dâimâ; “Yediğinden yedir, içtiğinden içir, giydiğinden giydir, oruçluyken 

fazla yük ve iş yükleme, ihtiyaçlarını karşıla!” telkîninde bulunmuştur. Đslâm, kö-

leler için öyle haklar getirmiştir ki, bunlara riâyet edildiğinde neredeyse köle al-

mak bir nevî köle olmak mânâsına gelmiştir. 

Cenâb-ı Hak: 

“Ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın!” buyurur. (Nisâ, 36) 

Rasûlullah � de şöyle buyurmuştur: 

                                                 
145 Buhârî, Mükâteb, 3, 4; Müslim, Itk, 6; Ebû Dâvûd, Itâk, 2; Ahmed, V, 443, 444; Aynî, Umde, XIII, 116. 
146 Nikâh akdi, ikisi de hür olan erkekle kadının şartlarına uyarak yaptığı, âile kurma ve cinsî yönden birbirinden 
faydalanma konulu bir sözleşmedir. Câriyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, gani-
met veya bağış yoluyla elde etme...) bir hukûkî işlemdir ve bu hukûkî işlem, sahibi ile câriye arasında karı-koca 
gibi yaşama hakkını da vermekte, nikâh akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir. Şu 
hâlde “Câriyelerle nikâhsız cinsel temas yapılırdı” gibi bir söz saptırma niyeti veya cahillikten kaynaklanmakta-
dır. (http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0269.htm) 

147 Bkz. Đ. Hakkı Đzmirli, Anglikan Kilisesine Cevap, sad. Fahri Unan, Ankara 2004, s. 109-110.  
148 Bakara, 178; Nûr, 32. Bir kişi, kölesi ile câriyesini evlendirmişti. Daha sonra onları boşanmaya zorladı. Köle, 
durumu Allah Rasûlü’ne arz etti. Bunun üzerine Rasûlullah J duruma müdâhale ederek bu haksızlığa mânî 
oldu. (Đbn-i Mâce, Talâk, 31; Taberânî, Kebîr, XI, 300) 
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“Onlar sizin kardeşlerinizdir; yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin!”  

(Müslim, Eymân, 36-38) 

 “Birinize hizmetkârı yemeğini getirince, onu beraber yemek üzere 

sofrasına oturtmayacaksa, hiç olmazsa bir iki lokma veya yiyecek bir iki şey 

versin. Zira yemeğin harâretini ve zahmetini o çekmiştir.”  (Buhârî, Et‘ime, 55; Tirmizî, 

Et‘ime, 44) 

“Onlara, evlâtlarınıza ikrâm ettiğiniz gibi iyilikte bulunun!” (Đbn-i Mâce, Edeb, 

10) 

“Kölenin, efendisi üzerinde üç hakkı vardır: Namaz kılarken acele ettir-

memesi, yemekten kaldırmaması ve onu iyice doyurması.”  (Heysemî, IV, 237) 

Rasûlullah � bizzat kendisi, köleler, hizmetçiler ve fakirlerin arasına girer, 

onlarla konuşur, dâvetlerine icâbet eder, hastalarını ziyâret eder ve cenâzelerine 

katılırdı. Köleler arpa ekmeğine bile dâvet etseler bunu küçümsemez, icâbet eder-

di. (Heysemî, IX, 20) 

Peygamber Efendimiz’in kölelere karşı merhameti o hadde varmıştı ki, bir 

kimsenin onlar hakkında; «kölem, câriyem» demesine dahî gönlü râzı olmaz, 

«oğlum, kızım» diye hitâb edilmesini emir buyururdu. (Müslim, Elfâz, 13-15; Ebû Dâvud, 

Edeb, 83/4975, 4976) 

Câhiliyede insan yerine konulmayan her hangi bir hizmetçi kadın (câriye), 

artık Peygamber Efendimiz’in karşısına çıkarak kendisiyle husûsî görüşme talep 

edip derdini anlatabiliyordu. (Buhârî, Edeb, 61) 

Eskiden, âzâd edilmiş kölelere mevâlî denilir ve hürlerle aralarında bir sta-

tü farkı gözetilirdi. Rasûlullah � bu farkı ortadan kaldırmak maksadıyla âzâd etti-

ği kölesi Zeyd’i halasının kızı Zeyneb ile; Zeyd’in oğlu Üsâme’yi de Kureyşli bir 

âilenin kızı Fâtıma bint-i Kays ile evlendirmiştir.149 

Yine Rasûlullah � Muhâcirler ile Ensâr arasında kardeşlik akdi yaparken 

âzâdlı-hür ayrımını ortadan kaldırmıştır. Muâhât denilen bu hâdisede Rasûlullah 

� köle kökenlilerden Bilâl’i, Abdullah bin Abdurrahman ile;150
 Selmân-ı 

Fârisî’yi, Ebû’d-Derdâ ile;151 Sâlim’i, Muâz bin Mâiz ile;152 Ammâr’ı da Huzeyfe 

el-Yemânî ile153 kardeş ilân etmiştir �. O zamanın müşrikleri de zaten buna itiraz 

ediyorlardı. “Köleler bizimle aynı seviyede mi olacak?” diye kendilerini üstün gö-

rüp Đslâm’dan uzaklaşıyorlardı. 

                                                 
149 Müslim, Talâk, 36; Tirmizî, Nikâh, 38; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, I, 564. 
150 Đbn-i Sa‘d, III, 233, 234. 
151 Buhârî, Edeb, 67. 
152 Đbn-i Abdi’l-Berr, II, 567. 
153 Hâkim, III, 435. 
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Allah Rasûlü � mevâliye devlet kademelerinde vazîfe dahî vermiştir. Ni-

tekim Zeyd ile oğlu Üsâme’yi muhtelif zamanlarda ordu kumandanı olarak tâyin 

etmiştir.154
 Diğer taraftan Hz. Ebû Bekr’in azatlısı Bilâl-i Habeşî, Peygamber 

Efendimiz’e müezzinlik vazifesi yanında çoğu zaman beytü’l-mal sorumlusu ola-

rak elçileri ağırlamak ve onlara ikramda bulunmak gibi vazifeler ifâ etmiştir.155 

Zira Efendimiz liyâkate ehemmiyet veriyordu. Bu sebeple şöyle buyurmuştu: 

“Size, Allah’a karşı takvâ sahibi olmanızı, O’na çok saygı duymanızı, ba-

şınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim.” 
(Ebû Dâvûd, Sünnet 5/4607; Tirmizi, Đlim 16; Đbn-i Mâce, Mukaddime 6) 

Böylece bu sahâbîlerin hayatları, Đslâm’ın bereketiyle Hz. Yûsuf gibi “kö-
lelikten sultanlığa” şeklinde bir seyir takip etmişti. 

Müslümanlar, hizmetçi ve kölelerin eğitimiyle de meşgul olmuşlardır. On-

ların bu güzel tavrı, sahabe döneminden itibaren hizmetçi ve köle kökenli kimse-

lerden nice âlimlerin yetişmesini sağlamıştır. Selmân-ı Fârisî, Bilâl-i Habeşî, Đk-

rime, Nâfî, Mücâhid, Hasan-ı Basrî, Đbn-i Sîrin, Sultan Gazneli Mahmûd, Kâfûr-ı 

Đhşidî, Sadrazam Mahmûd Paşa, Yâkût-i Hamevî gibi Đslâm medeniyetindeki pek 

çok meşhur şahsiyet bunlardandır.156 Đbn-i Abbâs �, kölesi Đkrime ’yi ayağından 

bağlayarak ilim öğrenmeye zorlamış, neticede onu günümüzde bile ilminden isti-

fade edilen ender âlimler seviyesine yükseltmiştir. (Buhârî, Husûmât, 7; Dârimî, Mukaddime, 46) 

Đslâm insanlara öyle bir anlayış kazandırmıştır ki, müslümanlar hizmetçile-

riyle birlikte yolculuk yaparken binitleri bir tane ise ona nöbetleşe binmişlerdir. 

Meselâ Hz. Ömer Kudüs’e giderken böyle yapmış, Đbrahim Hakkı Erzurûmî de 

aynı ahlâk-ı hamîdeyi tatbîk etmiştir. 

Köleye Kötü Davranmayı Şiddetle Yasakladı 

Peygamber Efendimiz, hangi seviyede olursa olsun insan gönlünün incin-

mesini aslâ istemezdi. Şöyle buyururdu: 

“Köle ve hizmetçilerine kötü muâmelede bulunan kimse cennete giremez!” 

(Tirmizî, Birr, 29/1946; Ahmed, I, 7) 

Birgün Rasûlullah �, Ebû Zer’in -gafleten- kölesine sert davrandığına şa-

hit oldu. Çok üzüldü ve:  

“–Ey Ebâ Zer! Sen hâlâ câhiliye âdeti üzere misin!” buyurdu. Devamla: 

“Allah’ın yarattığına zarar verme! Meşrebine uymuyorsa onu âzâd et; fazla yük 

yükleme; yüklediğinde ise ona yardımcı ol!” buyurdu. (Buhârî, Îmân, 22; Müslim, Eymân, 38; 

Ebû Dâvûd, Edeb, 123-124) 

                                                 
154 Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 17; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, I, 564. 
155 Đbn-i Sa‘d, I, 246, 294, 298, 323; Đbn-i Hacer, el-Đsâbe, I, 165. 
156 Bkz. Đ. Hakkı Đzmirli, Anglikan Kilisesine Cevap, s. 109.  
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Tâbiîn fakihlerinden Hayseme bin Abdurrahman diyor ki, birgün ashâb-ı 

kirâmdan hocam Abdullah bin Amr ile oturuyorduk. Yanına kâhyası geldi ve ona: 

“−Kölelerin yiyeceklerini verdin mi” diye sordu. Kâhya: 

“−Hayır, vermedim” deyince: 

“−Öyleyse hemen git, yiyeceklerini ver. Çünkü Rasûlullah �: 

 «Kölelerinin nafakasını ihmâl etmek, insana günah olarak yeter” buyur-

muştur” dedi. (Müslim, Zekât, 40) 

Đslâm, başta köle ve hizmetçiler olmak üzere zayıf insanlar hakkında şu 

düşünceyi hiçbir zaman hatırdan çıkarmamayı tavsiye eder: “ Şu anda onlar hiz-

metçi mevkiindeler. Ancak onlar efendi biz hizmetçi olabilirdik. O hâlde kendi-

mize nasıl davranılmasını istiyorsak onlara da öyle muâmele edelim.” 

Allah Rasûlü �, ashâbından, kölelerin kusurlarını dâimâ affetmelerini is-

terdi. Öyle ki: 

“–Hizmetçimizin kusurlarını ne kadar affedelim?” diye soran sahâbîye: 

“–Onu her gün yetmiş defa affediniz!” cevabını vermiştir. (Ebû Dâvûd, Edeb, 123-

124/5164; Tirmizî, Birr, 31/1949) 

“Kim, i şlemediği bir suçtan dolayı kölesini döver veya sebepsiz yere tokat-

larsa, bunun keffâreti o köleyi âzâd etmesidir.” buyururdu. (Müslim, Eymân, 30, 32) 

Ebû Mes’ûd el-Bedrî � şöyle anlatır: 

Kölemi kamçı ile döverken arkamdan: 

“−Ey Ebû Mes‘ûd, bilesin ki…” diye bir ses duydum. Ancak kızgınlığım-

dan sesin sahibini tanıyamadım, sözün devamını da anlayamadım. Yaklaşınca bir 

de ne göreyim Rasûlullah � değil mi! Bana: 

“−Ey Ebû Mes’ûd! Senin bu köleye gücün yetiyor ancak bilesin ki Allah’ın 

gücü sana bundan daha fazla yeter!” buyuruyordu. Hemen: 

“−Bundan böyle bir daha asla köle dövmeyeceğim” dedim. Sonra: 

“−Ey Allah’ın Rasûlü! Allah rızâsı için bu köleyi âzat ettim” dedim. 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz: 

“−Beri bak! Eğer böyle yapmasaydın seni mutlaka ateş yakardı ya da ce-

hennem ateşi seni sarardı” buyurdu. (Müslim, Eymân, 34, 35) 
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Rasûlullah �, son ânına kadar zayıfları ve köleleri düşünmüş, son nefesle-

rini kölelerin hakkını muhafaza için harcamıştır. Ümmü Seleme vâlidemiz şöyle 

der: 

“Rasûlullah � Efendimiz’in son vasiyetlerinden biri: 

«Aman namaza dikkat ediniz! Aman namaza dikkat ediniz! Emriniz altın-

daki kişilerin haklarına riâyet ediniz!» sözleri oldu. Allah Rasûlü � bu sözleri o 

kadar tekrarladı ki, mübârek lisânı söyleyemeyecek hâle gelince, bunları içten içe 

tekrar etmeye başladı.” (Ahmed, VI, 290, 315) 

Hâsılı Đslâm, getirdiği prensiplerle köleyle efendiyi birbirine yaklaştırdı, 

kölenin hür insanlardan fazla bir farkı kalmadı. Neticede Đslâm, bir zulüm müesse-

sesi hâline gelmiş bulunan köleliği, “ancak isimden ibâret” bırakarak, zamanla ta-

biî bir sûrette ortadan kalkmasını sağladı. Đslâm’ın getirdiği merhamet ve şefkatin 

bir bereketi olarak kölelik zamanla ehemmiyetini yitirdi. Birçok sahâbî, kul hakkı 

endişesiyle kölelerini kısa zamanda âzâd ettiler. Bilhassa Hz. Ömer, köleliğin or-

tadan kalkması için büyük bir mücâdele verdi ve bir takım tedbirler aldı. Memur-

larının, hastalanan köleleri ziyâret etmediklerini haber aldığında onları vazifeden 

azlederdi. Her cumartesi Medîne’nin kenar semtlerine gider, herhangi bir köleyi 

gücü yetmeyeceği bir işte çalışırken görürse, ondan bu işi alırdı. (Muvatta’, Đsti’zân, 41) 

Yine Hz. Ömer � Mısır ve Irak gibi memleketlerde hiç kimsenin esir ve 

köle muâmelesi görmesine müsâade etmedi. Bu hususta yapılan ısrarları da dikka-

te almadı. Bir defasında Đslâm askerleri tarafından Mısır’dan getirilen köleleri ser-

best bırakarak tekrar memleketlerine göndermiştir. Zira Hz. Đsmâil’in annesi Hz. 

Hacer g ile Peygamber Efendimiz’in hanımı Mâriye g Mısırlı idiler ve bütün 

müslümanların Mısırlılarla iki yönlü akrabalık bağı vardı. Hz. Ömer � nihayet 

Arabistan’da köleliği tamamen kaldırmaya muvaffak oldu.157
 

Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki, Đslâm, köleliği kaldırmak için bütün 

tedbirleri almış, her türlü çareye başvurmuş ve bunu bir insanlık ideali hâline ge-

tirmiştir. Köleliğin giriş kapılarını imkân nisbetinde kapatmış, çıkış kapılarını so-

nuna kadar açmış ve kölelerin hürriyete kavuşturulmasını her fırsatta teşvîk etmiş-

tir. Bunun yanında Đslâm köleler için de bir hukûkî yapı getirmiştir. Bu durum, in-

sanlık tarihinde ilk ve yegâne oluşunun yanında, köleyi bir insan olarak görüp 

hakları bulunduğunu herkese kabul ettirmesi ve pratik hayata yansıtması açısından 

çok mühimdir. Böyle bir gelişme, köle ve câriyelerin birer mal sayıldığı o günün 

değil, günümüzün şartlarında bile asla küçümsenemeyecek bir ehemmiyete sahip-

tir. 

                                                 
157 Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi, Hazreti Ömeru’l-Fâruk -radıyallahu anh-, Đstanbul ts., s. 158-160. 
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Đslâm’da köleliğe ait hükümlerin mevcûdiyetinin bir hikmeti de, insanoğlu 

var oldukça ortadan kalkması imkânsız bulunan harpler ve bunların tabiî bir neti-

cesi olarak mevcut olagelen harp esirleridir. Đslâm nizâmının en belirgin vasfı şef-

kat ve merhamet olduğu için, harp esirlerinin hür insanlar seviyesine yükseltilme-

sini ister. Savaşta esir düşmüş ve bir şekilde öz yurduna dönememiş olan insanlara 

sığınacak bir çatı sağlar. Diğer bir hedef de bu insanları eğitmek ve onlara kültür-

lerini artırmaları için en iyi şartları sağlamaktır. Yoksa Đslâm’ın gâyesi, bizden 

farklı olmayan zavallı insanları sömürmek değildir.158
 

Şu da acı bir gerçektir ki, bugün dünyanın birçok yerinde açlar, açıklar, iş-

sizler, evsizler, güçsüzler var ve bunların bir kısmı, eski köle ve câriyeler gibi kul-

lanılıyor. O hâlde insanlık köleliği kaldırmakla yapması gerekenin ancak küçük 

bir kısmını yapmış oldu. Đslâm’ın hedefi bütün dünyada insana yaraşır bir özgür-

lük ve adâletin tahakkuk etmesidir. Bu sebeple zekâtı, infâkı, cömertliği, yardım-

severliği ısrarla teşvik etmektedir. Zira o yoksul insanları kurtarmadıkça bütün 

müslümanlar büyük bir vebal altındadır. Dine inanmayanların da hiç değilse hak-

sız yere akan kandan, gözyaşından ve çekilen ızdıraplardan dolayı vicdanları sız-

lamalıdır. 

 

10. Đslâm Terörü Kaldırmak Đçin gelmiştir 

Đsminde selâmet ve barış mânâları olan Đslâm, ilk günden itibâren her türlü 

terör ve anarşizme karşı tavır almış ve dâimâ, kâfir olsun mü’min olsun bütün in-

sanların, hayvanların, nebâtâtın ve hatta cansız varlıkların bile hak ve hukûkuna 

riâyeti emretmiştir. 

Kullarını çok seven ve onların iki cihânda da cennet hayatı yaşamasını is-

teyen Cenâb-ı Hak, fertlerin temel haklarına, can ve mal güvenliğine, toplumda 

huzur ve âsâyişin sağlanmasına büyük bir ehemmiyet atfetmiş, yeryüzünde boz-

gunculuk yapmayı, çevre ve kamu düzenini ihlal etmeyi ve eşkiyalık yapmayı 

şiddetle yasaklamış, bunun için birtakım dinî, ahlâkî ve bazen de cezâî müeyyide-

ler koymuştur. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“…Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama! Şüphesiz ki Allah, bozgun-
cuları sevmez.” (Kasas, 77) 

Dolayısıyla bir müslümanın fitne ve karışıklığın hâkim olduğu ortamlardan 

uzak durması, böyle yerlerde hiçbir rol almaması îcâb eder. Rasûl-i Ekrem � şöy-

le buyurur:  

                                                 
158 Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 115. 
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“ Đleride öyle fitneler olacak ki o vakitte oturan kimse ayakta durandan, 

ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacaktır.”  

Efendimiz’in bu sözü üzerine Sa‘d bin Ebî Vakkas �: 

“–Yâ Rasûlallah! (Müslüman) bir adam evime girip, öldürmek için bana 

elini uzatsa ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?” deyince, Rasûlullah �: 

“–Âdem’in oğlu (Hâbil) gibi ol!”  buyurmuştur. (Tirmizî, Fiten, 29/2194; Ebû Dâvûd, Fi-

ten, 2) 

Yani müslüman zâlim veya mazlûm olma durumunda kalıp üçüncü bir yol 

bulamadığında mazlûm olmayı tercih etmeli, kesinlikle zulme meyletmemelidir. 

Peygamber Efendimiz’in işâret ettiği hâdise Kur’ân-ı Kerim’de şöyle anlatılır: 

“Onlara, Âdem’in iki o ğlunun haberini hakkıyla anlat: Hani birer 
kurban takdîm etmişlerdi de birisinden kabûl edilmiş, diğerinden kabûl 
edilmemişti. (Kurbanı kabûl edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden):  

«–And olsun, seni öldüreceğim!» dedi. Diğeri de:  

«–Allah ancak takvâ sahiplerinden kabûl eder» dedi (ve ekledi:) «And 
olsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan (bile) ben sana, öldürmek için 

elimi uzatacak değilim. Ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!» ”  (Mâi-

de, 27-29) 

Đslam’a göre, savaş hâli dışında, kâfir bile olsa, insanların malı, canı, ırzı 

haramdır. Kurân-ı Kerim’in getirdiği hükme göre, masum bir kişinin öldürülmesi 

bütün insanlığın öldürülmesi kadar büyük bir cinayettir. Tek bir ferdin hukuku, 

bütün insanların hukuku kadar aziz ve muhteremdir. (Mâide, 32) 

Teröre Verilen Ceza 

Đslâm’ın en ağır cezayı verdiği suç; eşkıyalık, yol kesme, silahlı gasb ve 

yağma suçudur (hırâbe). Kamu düzeninin, emniyet ve âsâyişin sağlanması, kişile-

rin mal ve canlarının, seyahat hürriyetlerinin muhafazası Đslâm’ın esas maksatları 

arasında yer aldığından, bu suçu işleyenlerin en ağır dünyevî müeyyidelerle ceza-

landırılması emredilir ve âhiretteki azaplarının ise daha şiddetli olacağı haber veri-

lir.  (Mâide, 33) 

Tatbik edilen cezanın tesirli, önleyici ve caydırıcı karakterde olması insan-

ları cezalandırma fikrinden ziyâde toplumdaki potansiyel suçları önleme ve böyle-

ce alınacak diğer tedbirlerle birlikte toplumda suçlu sayısını azaltma gâyesine 

mâtuftur. Yâni Đslâm’ın gayesi suçluları cezalandırmak değil, toplumda suç vasa-

tının oluşmasına mânî olarak insanların emniyet ve huzur içinde yaşamasını sağ-
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lamaktır. Bu sebeple âyette henüz yakalanmadan kendi isteğiyle eşkiyalığı bırakıp 

teslim olanların affedileceği bildirilmi ştir. 

Âyet-i kerimede bu suçun “Allah ve Rasulü’ne karşı savaş açma” şeklinde 

ifâde edilmesi, onun ne kadar ağır ve kötü bir günah olduğunu vurgulamak içindir. 

Đnsan başkasına zarar veremeyeceği gibi kendisine zarar vermesi de şiddet-

le yasaklanmıştır.159 Zira Allah’ın verdiği can insana bir emânettir ve onu almaya 

Allah’tan başka kimsenin hakkı yoktur. Bu husustaki bir müdâhale, Cenâb-ı 

Hakk’ın gazabını celbeder. Nebiyy-i Ekrem � şöyle buyurmuştur: 

“Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse, o cehennemde devamlı ve 

ebedî olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, 

zehirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedî olarak onu içer. Kim de ken-

disini bir demir ile öldürürse, demirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde 

ebedî olarak o demiri karnına saplar.” (Buhârî, Tıbb, 56; Müslim, Îmân, 175; Tirmizi, Tıbb, 7/2044-

2045) 

Bu hadiste, intihar eden kimsenin cezasının ebediyyen devam edeceği üst 

üste üç tekid ile ifade edilmiştir. Bu üslup, çok nâdir rastlanan bir tehdît ihtivâ et-

mektedir. 

Đnsanları öldürmek bir tarafa onlara lânet etmek bile Đslâm’ın hoş görme-

diği bir davranıştır. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Çokça lânet eden kimseler, kıyamet günü ne şefaat ne de şahitlik edebilir-

ler.”  (Müslim, Birr, 85, 86; Ebû Dâvûd, Edeb, 45) 

“ Đmanı sağlam (sıddîk) bir kişinin çokça lânet edici olması yakışık al-

maz.” (Müslim, Birr, 84) 

Allah Rasûlü � dâimâ yumuşaklığı ve merhameti tavsiye etmiş, şiddeti, 

kabalığı ve zorbalığı hep zemmetmiştir. Şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ beni cömert ve güzel ahlâk sahibi bir kul olarak yarattı, zor-

ba ve inatçı bir zâlim kılmadı.” (Ebû Dâvûd, Et‘ime, 17/3773) 

“Allah Teâlâ beni şiddet uygulayan (muannif) birisi olarak göndermedi, 

bilâkis muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi.” (Ahmed, III, 328) 

“Bize karşı silâh taşıyan bizden değildir.”  (Ahmed, II, 185) 

Đnsanlara doğru silâh tutmak, silâhla şaka yapmak gibi hareketlerin ne ka-

dar zararlı olduğu mâlumdur. Rasûlullah � bu tür ihtiyatsız hareketleri şiddetle 

                                                 
159 Nisâ, 29, 93; Bakara, 195; Buhârî, Cenâiz, 84, 182; Meğâzî, 38; Kader, 5; Edeb, 44, 73; Eymân, 7; Müslim, 
Îmân, 175-178. 
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yasaklamıştır. Düşman korkusu gibi herhangi bir zaruret yokken, insanların kala-

balık olduğu yerlerde, çarşılarda, bayramlarda silâh taşımak tehlikeli ve yanlış bir 

harekettir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur: 

“Sizden biri silâh ile bir kardeşine işâret etmesin! Çünkü o bilmez, belki 

şeytan silâhı elinde boşandırır da, bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır 

gider.” (Buhârî, Fiten 7; Müslim, Birr 126) 

“Bir ki şi kardeşine demirle işâret ederse, onu elinden bırakıncaya kadar 

melekler kendisine lânet eder. Bu, anne baba bir kardeşi olsa bile.” (Müslim, Birr, 125; 

Tirmizî, Fiten, 4) 

“Yanında ok varken mescidlerimize veya çarşı-pazarımıza uğrayan kimse, 

müslümanlardan herhangi birine onlardan bir zarar gelmemesi için, okunun 

ucundaki demiri eliyle tutsun!” (Buhârî, Salât, 66; Fiten, 7; Müslim, Birr, 120-124) 

Câbir  � şöyle der: 

“Rasûlullah �, kınından çıkmış kılıcı elden ele vermeyi yasakladı.” (Ebû 

Dâvûd, Cihâd, 66; Tirmizî, Fiten, 5) 

Đslâm Zor Kullanmayı Yasaklar 

Đslâm’ı yaymak adına insanlara zor kullanmak onun yapısına ve karakteri-

ne uymaz. Pek çok âyet-i kerimede Peygamberimiz’e ve diğer peygamberlere 

apaçık tebliğden başka bir vazife düşmediği ifade edilir.160 Âyet-i kerimelerde 

şöyle buyrulur: 

“ (Rasûlüm), hatırlat ve öğüt ver! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. On-

ların üzerinde bir zorba değilsin.”  (Ğâşiye, 22) 

“ (Rasûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette 

îman ederdi. O hâlde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?” (Yûnus, 

99. Krş. Ra‘d, 31) 

Bu sebeple tarih boyunca müslümanlar hiç kimseyi Đslâm’a girmeye zor-

lamamış, ellerindeki esirleri bile bu hususta serbest bırakmışlardır. Mısır’ın fethi-

ne iştirak etmiş olan Ziyâd bin Cez’ şöyle anlatır: 

“...Elimizdeki Mısırlı savaş esirlerini bir araya topladık; hristiyan olan kar-

şı taraf da geldiler. Biz esirleri, Đslâm’ı veya hristiyanlığı tercih etmesi hususunda 

serbest bıraktık. Birisi Đslâm’ı seçtiğinde biz fetih esnâsında getirdiğimizden daha 

kuvvetli bir sesle tekbir getiriyor ve onu yanımıza alıyorduk. (Artık o bizimle aynı 

hak ve vazifelere sahip oluyordu.) Hristiyanlığı seçen olunca onu da serbest bıra-

kıyorduk ve hristiyanlar bağırarak onu yanlarına alıyorlardı; biz de cizyesini bağ-

                                                 
160 Âl-i Đmrân, 20; Mâide, 92, 99; Ra‘d, 40; Đbrahim, 52; Nahl, 35, 82 vs. 
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lıyorduk. Ancak buna sanki içimizden biri onlara katılmış gibi çok üzülüyor-

duk...” (Taberî, Târih, Beyrut 1407, I, 512, [20. Sene]) 

Toynbee şöyle der: 

“Asya’ya Araplar ve Türkler yerine Batı hristiyanları hâkim olsaydı, bu-

gün Yunan kilisesinden hiçbir iz kalmazdı. Ve müslümanların orada Hristiyanlığa 

gösterdiği müsamahayı bunlar Đslâm’a asla göstermezlerdi.” (Arnold Toynbee, Tarih Açısın-

dan Din, Đstanbul 1978, s. 285) 

Cenâb-ı Hak, Firavun gibi zâlim bir insana bile “leyyin lisân” ile yumuşak 

söz söylenmesini emretmiştir. (Tâhâ, 43-44) 

Dolayısıyla müslümanların, dinlerinden kaynaklanan bir terör faaliyetine 

katılmaları mümkün değildir. Bazı insanlar terör faaliyetlerini Đslâm’ın bir emriy-

miş gibi gösteriyorlarsa bu iddia ya Đslâm’ı kötülemek için kasıtlı yapılan bir 

hıyânet veya cehâletle işlenen bir cinâyettir. 

Đslâm Aşırıya Gitmeyi Yasaklar 

Đslâm Hukûku’nda gâye kadar ona ulaştıran yolun da meşrû olması şarttır. 

Bu sebeple Kur’ân mü’minlere, savaşmak mecbûriyetinde kaldıklarında nasıl dav-

ranmaları gerektiğini açıklar ve bu hususta çok sıkı kâideler koyar. Âyet-i kerime-

de şöyle buyrulur: 

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın! Ancak aşırı 
gitmeyin! Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara, 190) 

Âyetin “sizinle savaşanlar” kısmı “muhârip statüsünde olanlar” demektir. 

Demek ki muharip olmayanlar yani savaşma statüsünde olmayanlarla savaşılma-

yacaktır. Zira hukûken, inancı ne olursa olsun bir kişiyi öldürmeye cevaz vermek 

için, sıcak savaş ânında muharip vasfını hâiz bir kişinin fiilî bir zarar verme az-

minde olması şarttır. (Merginânî, Hidâye, Đstanbul 1986, II, 138) 

Peygamber Efendimiz’in savaşlarının hepsi de ya müslümanlara karşı ya-

pılan saldırıları püskürtmek ya da istihbaratla tesbit edilen saldırı hazırlıklarını 

bozmak içindi. Đlk büyük savaşın yapıldığı Bedir’e giden Peygamber Efendi-

miz’in niyeti harp değildi. Hicret eden müslümanların gasbedilen mallarıyla zen-

ginleşen ve kazancıyla yine müslümanların aleyhine ordu hazırlanacak olan bir 

kervanı durdurmaktı. Kervan yol değiştirip kurtuldu. Ancak Mekke’den çıkıp 400 

kilometre yol gelerek tâ Medîne yakınlarına konan müşrik ordusu, defalarca teklif 

edilen sulhü kabul etmeyince mecbûren harbe girildi ve zaferle çıkıldı. (Vâkıdî, I, 61-

65) 

Uhud ve Hendek, Medîne hurmalıklarında yapılan savaşlardır. Müşrikler 

saldırgan bir tavır içindeydi. Müslümanların kökünü kazımak için Medîne’nin 
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üzerine sağdan soldan ordular yığıyorlardı. Allah Rasûlü � ise Medîne’de 

müdâfaa harbi yapıyordu. Rasûlullah �, şehrin çevresine hendek kazdırarak can 

kaybını sıfıra indirdi. 

Mûte ve Tebük, şehit edilen elçinin hakkını almak ve muhtemel bir saldı-

rıyı bertarâf etmek için yapılan müdâfaa harpleridir. Hatta Tebük’te herhangi bir 

çatışmaya girilmemiş, bir takım anlaşmalar yapıldıktan sonra dönülmüştür. Mek-
ke’nin fethi,  müşriklerin anlaşmaya ihânet etmeleri neticesinde gerçekleşmiştir. 

Bir de hicret eden müslümanların gasbedilmiş haklarının geri alınmasıdır. Diğer 

savaşlar da bu şekilde saldıran veya saldırıya hazırlanan düşmanı durdurmak için 

yapılmıştır.  

Harp hâlindeyken bile kadın, çocuk, yaşlı ve savaşa katılmayan erkeklerin 

öldürülmesine izin vermeyen Đslâm, savaş hâricindeki masum insanları öldürmeye 

nasıl müsâade edebilir?!. 

Suçun Şahsîliği 

Đslâm’ın getirdiği prensiplerden biri de bir kişinin suçunu bir başkasının 

çekmeyeceğidir. Cenâb-ı Hak bu hükmü defalarca tekrar etmiştir: 

“Hiçbir günahkâr ba şkasının günahını çekmez.” (En‘âm, 164; Đsrâ, 15; Fâtır, 18; 

Zümer, 7; Necm, 38) 

Rasûlullah � de: 

“Dikkat edin, evlât babasının suçu yüzünden öldürülmez!” buyurmuştur. 
(Dârakutnî, III, 45/186; Hâkim, II, 668/4219; Đbn-i Hibbân, Sahîh, XIV, 517/6562) 

Rasûlullah � başlarına Medineli Âsım bin Sâbit’i komutan tayin ettiği on 

kişiden oluşan bir kâfileyi irşad ve istihbârât için vazifelendirmişti. Lihyân Oğul-

ları, yüze yakın okçuyla bunların sekizini şehîd ettiler. Hubeyb ile Zeyd bin De-
sine de esir düştü. Bunları götürüp Mekke’de sattılar. Hubeyb’i, Bedir Gazve-

si’nde öldürdüğü Hâris bin Âmir’in oğulları satın aldı. Hubeyb, kendisini şehit et-

tikleri güne kadar onların elinde esir olarak kaldı. 

Bu esâret günlerinde Hubeyb, traş olmak için Hâris’in kızından ustura is-

tedi. O da usturayı üç yaşlarında bulunan oğlunun eline tutuşturup, “Git bunu esire 

ver!” dedi. Hâdisenin devamını kadın şöyle anlatır: 

“Çocuk usturayı esire götürdü. Ben «Aman Allah’ım ben ne yaptım!» diye 

telaşla çocuğun arkasından koştum. Vardığımda çocuğu Hubeyb’in kucağına 

oturmuş onunla sohbet ederken gördüm ve bir çığlık attım. Hubeyb bana baktı: 
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«–Çocuğu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Ben aslâ böyle bir şey yap-

mam! Haksız yere cana kıymak bizim hâl ve şânımızdan değildir. Sanki beni öl-

dürecek olan siz misiniz?» dedi.” 

Hubeyb ile Zeyd’i Mekke’ye on kilometre mesafedeki Ten‘im’e götürüp 

mızraklayarak fecî bir şekilde şehit ettiler. (Buhârî, Meğâzî, 28, 10; Cihad, 170; Đbn-i Hacer, Đsâbe, I, 

418) 

Hukukta cezalar ve suçlar şahsîdir. Dolayısıyla zâlimlerin yanında maz-

lumların da öldürüldüğü katliamları Đslâm şiddetle yasaklar. Nitekim Cenâb-ı Hak 

suçsuz insanlara bilmeden zarar vermemeleri için gâlip durumdaki müslümanları 

savaştan uzak tutmuş ve Mekke’nin fethini iki sene geçiktirmiştir. (Fetih, 24-25) 

Canlılara Şefkat ve Merhamet 

Đnsanlar bir tarafa Đslâm hayvanların dahî hukûkunu muhafaza etmiştir. 

Kur’ân-ı Kerim’de Süleyman Peygamber’in muhteşem ordusunun karıncaları ez-

memek için nasıl hassas davrandığından bahsedilir. (Neml, 18) 

Ebû Vâkıd � şöyle anlatır:  

“Rasûlullah � Medine’ye geldiği zaman, insanlar diri olan devenin hörgü-

cünü kesiyor, koyunların da butlarından koparıp yiyorlardı. Bunu gören Rasûlul-

lah �:  

«–Hayvan diri iken ondan kesilen bir şey meyte (lâşe) hükmündedir, ye-

nilmez» buyurdu.” (Tirmizî, Sayd, 12/1480) 

Bir keresinde Hz. Âişe vâlidemiz hırçın bir deveye binmişti. Hayvanı 

sâkinleştirmek için onu sert bir şekilde ileri geri götürmeye başladı. Allah Rasûlü 

� kendisine: 

“–Hayvana yumuşak davran! Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı 

güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir”  buyurdu. (Müslim, 

Birr, 78, 79) 

Bir defâsında da şöyle buyurdu: 

“Kim bir serçeyi boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse, kıyâmet günü 

o serçe feryâd ederek Allah’a:  

«–Yâ Rabbî! Falan kişi beni lüzumsuz yere öldürdü, herhangi bir fayda 

için öldürmedi» der.” (Nesâî, Dahâyâ, 42) 

Rasûlullah � bir gün Mekke’ye gitmek üzere ihramlı olarak yola çıkmıştı. 

Ruveyse ile Arc arasındaki Üsâye mevkiine geldiğinde, gölgede kıvrılıp uyumak-

ta olan bir ceylan gördü. Ashâbından bir kişiye, herkes geçinceye kadar ceylanın 



 442 

yanında bekleyip kimseye hayvanı tedirgin ve rahatsız ettirmemesi husûsunda 

tâlîmât verdi. (Muvatta’, Hacc, 79; Nesâî, Hacc, 78) 

Canlı bir hayvanı hedef olarak dikip ona atış yapmayı şiddetle yasakladı. 
(Buhârî, Zebâih, 25; Müslim, Sayd, 59) 

Değil hayvanlar, bitki örtüsü bile Đslâm’ın merhamet ve hassasiyetinden 

nasip almıştır. Tabiat örtüsü ve meyveli ağaçlara zarar verilmemesi, Peygamber 

Efendimiz’in ve ilk halifelerin savaş tâlîmâtlarında yer almıştır. (Vâkıdî, III, 1117) 

Đslâm, hac esnâsında insanlarla tartışmayı, hayvan avlamayı, herhangi bir 

ot veya ağaç yaprağı koparmayı, hatta insanın kendi saç ve sakalından bilerek bir 

tel bile koparmasını yasaklayarak müslümanları tamamen zararsız bir hayata alış-

tırmaktadır. 

Hâl böyleyken bir kısım insanlar; af, merhamet ve barış dini olan Đslâm’ı 

günümüzdeki insanlık fâcialarından biri olan terör kelimesiyle birlikte zikretmek-

tedir. Her hususta insanı ihyâ eden Đslâm ile kalbsizlik ve vicdansızlık üzerine ku-

rulmuş olup insanlığı perişân eden ve ahlâk, şefkat, merhamet gibi ulvî hisleri hiç 

tanımayan terör ve anarşizm nasıl bir araya gelebilir! Bu yanlışı yapan insanlar 

eğer hak ve hakikat peşinde iseler ellerini vicdanlarına koyup bir daha düşünmeli-

dirler. Đslâm’ı tam olarak bilmiyor, kulaktan dolma bilgilerle ve önyargılarla hare-

ket ediyorlarsa, bunun daha büyük bir gaflet ve hatâ olduğunu fark etmelidirler. 

 

11. Đslâm’da Çevre, Temizlik ve Su 

a. Çevre 

Cenâb-ı Hak, çevremizdeki her şeyi insanoğlunun istifadesine arzettiğini 

haber verir. Bunların şükrünü hakkıyla edâ edebilmek için çevremize emanet ve 

mesuliyet şuuru ile yaklaşmamız gerekir. Çevrenin hor kullanılması, tahrip ve is-

raf edilmesi; zararı yine kendimize dönecek olan bir nankörlüktür. Cenâb-ı Hak 

şöyle buyurur: 

“Allah’ın buyruklarını umursamayan şu insanların yaptığı hatalar 
yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve 
isabetli tutuma dönsünler diye Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini on-
lara tattırır.”  (Rûm, 41) 

Hâlbuki Cenâb-ı Hak: “Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu, sakın 
dengeyi bozmayınız!” buyurur. (Rahmân, 7-8) Bu ilâhî emri dinlemeyen insanlar ne-

ticede zararı kendileri çekerler. 
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Müslüman, gönlündeki huzûru ve güzelliği tabiata da yansıtarak insanlara, 

hayvanlara, bitkilere ve hatta cansız varlıklara bile iyi davranır. Hiçbir varlığı in-

citmemeye dikkat eder. Bir gün Rasûlullah � Efendimiz’in yanından bir cenâze 

geçmişti. Efendimiz �: 

“Rahata ermiş ya da kendisinden kurtulunmuş”  buyurdu. Sahâbîler: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, «Rahata ermiş ya da kendisinden kurtulunmuş» ifa-

desinden kasdınız nedir?” diye sordular. Rasûlullah �: 

“–Mü’min bir kul vefât ettiğinde dünyanın yorgunluğundan ve sıkıntıla-

rından rahatlayıp Allah’ın rahmetine kavuşur. Günahkâr ve kötü biri öldüğünde 

ise insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata erer-

ler” buyurdu. (Buhârî, Rikâk, 42; Nesâî, Cenaiz, 48; Ahmed, V, 296, 302, 304) 

Demek ki cansız zannettiğimiz varlıklarda bile bir şuur vardır. O hâlde in-

san, her yerde ve her hâlukârda başkalarını rahatsız edici şeylerden şiddetle ka-

çınmalıdır. Kırları, suları, havayı ve tabiî manzarayı kirletmek, yerlere çöp ve pis-

lik atmak insanlık şeref ve haysiyetine yakışmayan bir davranıştır. Hem kendimizi 

hem de başkalarını düşünmemektir. Hâlbuki müslümanlar, kirlettiği yerlerden 

başkalarının huzursuz olacağını ve tabiatın güzelliğinin bozulacağını düşünür; ye-

nilen çekirdek, fındık, fıstık kabuklarını; şişe, konserve kutularını; kâğıt, paket ar-

tığı gibi kirletici şeyleri caddelere, sokaklara, piknik yerlerine atmazlar. Bu, 

mü’min olmanın ve kemâle ermenin bir şartıdır. Zira Peygamber Efendimiz, in-

sanlara eziyet verecek, gelip geçerken rahatsız edecek bir dalın, bir dikenin bile 

kaldırılmasını, imanın bir şubesi olarak kabul etmiş,161 insanlara eziyet edenleri 

Allah’ın sevmediğini haber vermiştir. 

Rasûlullah � bir gazveye çıkmıştı. Askerler bir ara konak yerlerini daralt-

tılar ve yolu kestiler. Bunun üzerine Nebî � bir sahâbî gönderip askerler arasında 

şöyle nidâ ettirdi: 

«–Kim bir yeri daraltır veya bir yolu keser (veya bir mü’mine ezâ verirse) 

onun cihâdı yoktur.»”  (Ebû Dâvûd, Cihâd, 88/2629; Ahmed, III, 441) 

Yani cihâdın sevâbını alamaz. Bu bakımdan rastgele yerlere çöp atmak, 

tükürmek, araba park etmek, insanların gelip geçmesini zorlaştıracak malzemeler 

koymak gibi her türlü eziyet verici davranıştan sakınmak gerekir. Rasûlullah � 

diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 

“…Yol üzerinde namaz kılmaktan ve oralara konaklamaktan sakının! 

Çünkü oralar yılanların ve yırtıcı hayvanların geçtiği yerlerdir. Yol üstüne abdest 

                                                 
161 Müslim, Îmân, 58. 
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bozmaktan da sakının! Zira bu tür davranışlar kişiyi lânete mâruz bırakacak ka-

balıklardır.”  (Ahmed, III, 305; 381) 

“Lânete mâruz kalacağınız üç şeyi yapmaktan sakının: Pınar başlarına, 

yol ortasına ve insanların gölgelendiği yerlere abdest bozmayın!” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 

14/26; Đbn-i Mâce, Tahâret, 21) 

Peygamber Efendimiz’in bu muhteşem tâlimâtında sadece insanın değil 

tabiattaki bütünlüğün görülüp büyük bir âhenkle muhafaza edildiği, çevre ve 

yabânî hayatın dahi derin bir incelik ve dikkatle korunduğu görülmektedir. 

Canlılara bu kadar değer veren Đslâm, tabiatıyla ağaca ve yeşil çevreye de 

çok ehemmiyet verir. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fidan bulunsa, kıyamet kop-

madan onu dikebilirse bunu hemen yapsın!” (Ahmed, III, 191, 183) 

Ebu’d-Derdâ � Şam’da ağaç dikiyordu. Birisi yanına yaklaşarak: 

“–Sen, Hz. Peygamber’in dostu olduğun hâlde ağaç dikmekle mi meşgul 

oluyorsun?” diye gördüğü hâl karşısındaki şaşkınlığını ifade etti. Ebu’d-Derdâ � 

ona şu cevabı verdi: 

“–Dur bakalım, hakkımda böyle acele hüküm verme! Ben Peygamber � 

Efendimiz’i şöyle buyururken işittim: 

«Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah’ın 

mahlûkâtından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka 

olur.»”  (Ahmed, VI, 444. Bkz. Müslim, Müsâkât, 7) 

Yine Rasûlullah � şöyle buyurmuştur: 

“Kim bir sidre ağacını (lüzumsuz yere) keserse, Allah onun başını cehen-

neme uzatır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 158-159/5239) 

“Yerde bitmiş olan hiçbir nebat yoktur ki, onu, nezaretçi bir melek kanat-

larıyla korumuş olmasın. Bu durum bitkinin hasad edilmesine kadar devam eder. 

Kim bu bitkiyi basıp ezerse o melek kendisine lânet eder.” (Ali el-Müttakî, Kenz, III, 

905/9122) 

Peygamber Efendimiz, Mekke’nin yanında Medine ve Tâif  bölgelerini de 

harem ilan ederek oralarda ağaç kesmeyi, bitki örtüsünü tahrip etmeyi ve avlan-

mayı yasaklamış162 ve şöyle buyurmuştur: 

                                                 
162 Ebû Dâvûd, Menasık, 96; M. Hamidullah, Đslam Peygamberi, I, 500; a.mlf., el-Vesâik, s. 236-238, 240. 
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“Allâh Rasûlü’nün korusu içinde bulunan ağaçlara sopa ile vurulamaz ve 

onlar kesilemez. Fakat zaruret hâlinde hayvanların yemesi için hafif ve yumuşak 

bir şekilde rıfk ile sallanarak yaprakları silkelenebilir.”  (Ebû Dâvûd, Hac, 95-96/2039) 

Yine Hârise Oğulları kabilesinin otlak yeri için: 

“Kim buradan bir ağaç keserse mutlaka onun yerine bir ağaç diksin!” bu-

yurmuştur.163 

Rasûlullâh �, hayvanlarına yedirmek için elindeki sopayla bir ağacın dal-

larına vurarak yapraklarını dökmeye çalışan bir bedevîyi görmüştü. Yanındakile-

re: 

«–O a̒râbîyi bana getirin, ancak yumuşak davranın, onu korkutmayın!» 

buyurdu. Bedevî yanına geldiğinde: 

«–Ey a̒râbî! Yumuşak bir şekilde ve tatlılıkla sallayarak yaprakları dök, 

vurup kırarak değil!»  buyurdu. (Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, Beyrut 1417, VI, 378) 

Yani Allah Rasûlü �, her fırsatta çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi 

tavsiye ederek, bütün varlıklara karşı hürmetkâr ve edepli bir toplum yetiştirmiş-

tir. Đlk halife Hz. Ebû Bekir’in, sefere çıkmaya hazırlanan ordusuna hitaben yap-

tığı şu konuşma, bunun şahitlerinden biridir: 

“Hâinlik yapmayınız, ganimet malına ihanet etmeyiniz, zulmetmeyiniz, 

müsle yapmayınız (kulak, burun gibi âzâları keserek işkence etmeyiniz); çocukla-

rı, yaşlıları ve kadınları öldürmeyiniz! Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve 

yakmayınız, meyveli ağaçları kesmeyiniz; koyun, sığır ve develeri -yiyeceğiniz 

hâriç- kesmeyiniz! Manastırlara kapanıp kendilerini ibadete vermiş kimselerle 

karşılaşacaksınız, onları ibadetleriyle baş başa bırakınız…”164
 

 

b. Temizlik 

Đslâm; maddî ve mânevî her türlü temizliğe teşvik eder ve bunların nasıl 

yapılacağını öğretir. Âyet ve hadislerde Yüce Allah’ın temizliği ve temizlenenleri 

sevdiği haber verilir.165 

Hz. Peygamber’in, hayatı boyunca temizliğin her türlüsüne çok dikkat et-

tiği görülmektedir. Meselâ, camiye ve misafirliğe giderken, toplum huzûruna çı-

                                                 
163 Belazurî, Fütûhu’l-büldân, s. 17; Đbrahim Canan, Đslam ve Çevre Sağlığı, Đstanbul 1987, s. 59-60. 
164 Taberî, Târih, Beyrut 1387, III, 226-227; Ali el-Müttakî, Kenz, no: 30268. Krş. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 
IX, 85; Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil, Beyrut 1987, II, 200. 
165 Bakara, 222; Tirmizî, Edeb, 41/2799. 
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karken temiz ve güzel elbise giyinmeye, güzel koku sürünmeye, soğan, sarımsak 

gibi başkasını rahatsız edebilecek şeylerden sakınmaya son derece dikkat ederdi. 

Rasûlullah � geceleyin güzel kokusundan tanınırdı. (Dârimî, Mukaddime, 10) 

Đslâm, tahâret, nezâfet ve nezâket esasları üzerine kurulu bir nizâm getir-

miştir. Peygamber Efendimiz, “Temizlik imanın yarısıdır” buyurmuştur.166 Bu 

sebeple temel Đslâmî kitaplar temizliğin ehemmiyetini ve nasıl yapılması gerekti-

ğini tafsilatlı bir şekilde anlatarak başlar. 

Đslâm’da temel bir esas olarak, vücut ve mekân temizliği yapılmadan bazı 

ibadetler câiz ve makbul görülmemiştir. Bu meyanda meselâ tuvalet âdâbına çok 

ehemmiyet verilmiş, müslümanların elbiselerine necâset sıçratmaması, güzelce is-

tibrâ yapması emredilmiştir. Allah Rasûlü �: 

“Kabir azabının çoğu, necâsetten gereği gibi sakınmamaktan kaynakla-

nır”  buyurmuştur. (Đbn-i Mâce, Tahâret, 26) 

Đslâm, günde en az beş defa el, ağız, burun, yüz, baş, kulak, boyun ve ayak 

gibi pislik ve mikroplarla her an temasta bulunan âzâlarımızı yıkamamızı ve temiz 

tutmamızı (abdest) emretmiştir. Rasûlullah �: 

“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da temizliktir”  buyurmuştur. 
(Ahmed, III, 340) 

Peygamber Efendimiz’in ehemmiyetle üzerinde durduğu diğer bir husus 

da, ağız temizliğidir. Bunun için Allah Rasûlü �, sâir vakitlerde ve bilhassa ab-

dest almadan hemen önce misvak kullanmayı tavsiye buyurmuştur.167 Müslüman-

ların, yemekten önce ve sonra ellerini yıkayarak yemeği temizlikle bereketlendir-

melerini istemiştir. (Tirmizî, Et‘ime, 39/1846) 

Diğer taraftan fıtrat gereği sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları 

kesmek, koltuk altlarını temizlemek, sakal ve bıyıkları kısaltmak da Allah 

Rasûlü’nün tâlim ettiği temizlik ve edeb kâidelerindendir. (Buhârî, Libâs, 63-64) 

Allah Rasûlü � elbisesinin temizliğine son derece dikkat ettiği gibi tertip 

ve düzenine de aynı nisbette îtinâ gösterirdi. Bir seferinde mescitteyken yanına 

saçı-sakalı karışmış bir adam çıkagelmişti. Hz. Peygamber �, eliyle ona saç ve 

sakalını düzeltmesini işâret etti. (Muvatta’, Şaar, 7; Beyhakî, Şuab, V, 225) 

Rasûlullah � dâimâ güzel kokulardan hoşlanır, elbisesinde nâhoş kokula-

rın bulunmasını istemezdi. “Üzerinde çirkin bir kokunun hissedilmesi, ona çok 

                                                 
166 Müslim, Tahâret 1. 
167 Buhârî, Cuma, 8; Temennî, 9; Savm, 27; Müslim, Tahâret, 42. 
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ağır gelirdi.” (Buhârî, Hiyel, 7) Nitekim bir gün terleyip de elbisesinde yün kokusu his-

sedince onu hemen çıkarmıştır. (Ebû Dâvûd, Libâs, 19/4074) 

Ashâb-ı kirâm, kendi işini kendi gören kişilerdi. Cuma namazına kadar ça-

lışır, vakit yaklaşınca işlerini bırakıp namaza gelirlerdi. Bu sebeple bir gün mes-

cidde ağır bir koku olmuştu. Bunun üzerine Efendimiz onlara: 

“–Cuma günü yıkansanız!” buyurdu. (Buhârî, Cum‘a, 16, Büyû‘, 15; Müslim, Cum‘a, 6) 

Rasûlullah �, insanların gelip geçtiği yolları, istirahat etmek için oturduk-

ları, gölgelendikleri yerleri, ağaç altlarını, duvar diplerini kirletmeyi kesin olarak 

yasaklamıştır.168 Ebû Musa el-Eş‘arî  � Basra’ya vâli olarak gittiğinde şöyle 

demiştir: 

“–Beni size Ömer bin Hattâb gönderdi. Size Rabbinizin Kitâb-ı Kerîmi’ni 

ve Sünnet-i Seniyye’yi öğreteceğim ve yollarınızı temizleyeceğim.”  (Dârimî, Mukaddi-

me, 46/566; Đbn-i Ebî Şeybe, Musannef, V, 264/25923) 

Müslümanlar, vatanlarının her köşesine türlü imâretler, su yolları ve çeş-

meler inşâ etmişlerdir. Temizliğin kusursuz olması için köylere varıncaya kadar 

her tarafa hamamlar yapmışlardır. Müslüman evleri, son derece temizdir. Ayak-

kabılarla aslâ içeri girilmez. Her yer, namaz kılınabilecek derecede pırıl pırıldır. 

Evlerde hayvan beslemek diye bir şey yoktur. Önde gelen âlim sahâbîlerden Ab-

dullah bin Mes’ûd � ve diğer Đslâm büyükleri, evlerinin her gün süpürülmesini 

emrederlerdi. Bu sebeple evlerinde bir saman çöpü dahî bulmak mümkün olmaz-

dı. (Đbn-i Ebî Şeybe, V, 264/25921-2) 

Rasûlullâh � hayvanların üzerindeki kir ve tozların temizlenmesini de is-

terdi. (Heysemî, IV, 66-67) 

Đslâm, ibadet mahallerinin temizliğine ise ayrı bir ehemmiyet vermiştir. 

Câbir  � şöyle anlatır:  

“…Bir defasında Rasûlullah � şu mescidimize bizi ziyârete gelmişti. 

Mescidin kıble tarafında bir tükrük gördü ve onu elindeki dal ile sildi… Sonra 

bize dönerek: 

«–Bana bir zâferan verin!» buyurdu. Mahalleden bir genç kalkarak bütün 

hızıyla evine koştu ve avucunda zâferanlı bir koku getirdi. Rasûlullah � onu ala-

rak elindeki dalın ucuna sürdü. Sonra onunla tükrüğün izini sildi. Đşte mescidleri-

nize zâferanlı koku sürmeniz buradan kalmadır…” (Müslim, Zühd, 74; Mesâcid, 52; Beyhakî, 

Kübrâ, I, 255) 

                                                 
168 Ebû Dâvûd, Tahâret, 14/26; Đbn-i Mâce, Tahâret, 21; Ahmed, I, 299; III, 305; 381; Hâkim, I, 273/594. 
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Rasûlullah � diğer bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: 

“Bana, iyisiyle kötüsüyle ümmetimin amelleri gösterildi. Đyiliklerinin ara-

sında, eziyet veren şeyin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Kötü amelleri arasın-

da, mescidin içerisine tükürüp onu temizlememeyi de gördüm.”169 

 

c. Su 

Çevrenin güzelleşmesi ve temizliğin sağlanabilmesi için en lüzumlu vâsıta 

“su”dur. Daha da ötesi hayatın devam etmesi suya bağlıdır. Zira su hayattır ve bü-

tün canlıların esasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de: 

“Allah, her canlıyı sudan yarattı” buyrulur. (Nûr, 45; Enbiyâ, 30) 

Kur’ân-ı Kerîm “su”ya sık sık atıflarda bulunur. Yağmurun nasıl oluştu-

ğundan, bulutların yağmura dönüşme safhalarından, yağmurun hassas bir ölçüyle 

yeryüzüne indirilip onunla ölü toprağın diriltilmesinden, yer altı sularından, suyun 

çevriminden ve kirli suların arıtılmasından bahseder.170 Bunların insanlar için ne 

büyük nimetler olduğuna dikkat çeker ve yağmura “rahmet”  ismini verir.171 

Suyun kıymetini en iyi şekilde idrak eden müslümanlar, kendilerine su ik-

ram eden kişiye, “Su gibi azîz ol!” diye dua ederler. Bu sebeple de su hizmetleri-

ne ehemmiyet verirler. Bilhassa Kâbe’nin yanında hacılara su ve şerbet ikram et-

meyi büyük bir şeref ve mühim bir vazife sayarlar: 

Peygamber Efendimiz’in amcası Hz. Abbâs’ın Tâif’te üzüm bağı vardı. 

Đslâm’dan önce de sonra da oradan kuru üzüm taşır, Zemzem’in içine katarak ha-

cılara ikrâm ederdi. Kendisinden sonra oğulları ve torunları da hep böyle yaptılar. 

(Đbn-i Hişâm, IV, 32; Đbn-i Sa’d, II, 137; Vâkıdî, II, 838) 

Bir defasında Rasûlullah � Harem-i Şerif’teki su ve şerbet ikrâm edilen 

sebîl mahalline gelmiş ve içecek istemişti. Abbâs �, oğluna: 

“–Fadl! Annene git ve yanındaki husûsî içecekten Peygamber Efendimiz’e 

getir!” dedi. Rasûlullah � Efendimiz: 

“–Hayır, bana herkesin içtiği bu içecekten ver!” buyurdu. Hz. Abbâs: 

“–Yâ Rasûlallah, buraya bazen insanların eli dokunuyor” dedi. Rasûl-i Ek-

rem Efendimiz: 

                                                 
169 Müslim, Mesâcid, 58. O dönemde mescidlerde halı, kilim ve benzeri sergiler bulunmayıp zemin kumla kaplı 
idi. Bu sebeple Đslâm’a yeni giren insanların zaman zaman buralara tükürdüğü oluyordu. 
170 Nûr, 4; Zuhruf, 11; Zümer, 21; Vâkıa, 68-70; Nâziât, 31; Furkân, 48. 
171 A‘râf, 57; Şûrâ, 28. 
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“–Olsun, sen insanların içtiği yerden ver!” buyurdu ve Hz. Abbâs’ın ik-

ram ettiği meşrubatı içti. Sonra Rasûlullah � Zemzem kuyusuna geldi. Hz. 

Abbâs’ın âilesi burada kuyudan su çekiyor ve hacılara ikram ediyorlardı. Rasûlul-

lah �: 

“–Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz! Siz sâlih bir amel üzeresiniz!” diye 

taltîf buyurdu. Sonra: 

“– Đnsanlar, (benim yaptığım bir şeyi tatbik etmek için) hücûm edip başı-

nızda kalabalık etmeyecek olsalardı, ben de devemden iner, kuyunun ipini şuraya 

koyar, sizin gibi su çekerdim” buyurdu. Bu esnâda eliyle mübârek omzuna işâret 

ediyordu. (Buhârî, Hac, 75) 

Bir gün bir bedevî Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e gelerek: 

“‒Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söy-

leyebilir misiniz?” dedi. Nebî �: 

“ ‒Sen bu ikisi sebebiyle mi amel ediyorsun?” buyurdu. Bedevî: 

“‒Evet.” cevabını verdi. Efendimiz � şu tavsiyede bulundu: 

“ ‒Her zaman adâleti söylersin, yani hep âdil davranır, devamlı doğru söy-

ler ve her zaman gerektiği gibi konuşursun ve ihtiyâcından fazla malını Allah yo-

lunda infak edersin!” 

Bedevî: 

“‒Vallâhi her vakit adâleti söylemeye gücüm yetmez, ihtiyaç fazlası malı-

mı da infak edemem!” dedi. Rasûlullah �: 

“ ‒O hâlde yemek yedirir, selâmı yayarsın!” buyurdu. Bedevî: 

“‒Bu da aynı şekilde zordur.” dedi. Allah Rasûlü �: 

“ ‒Develerin var mı?” diye sordular. Bedevî: 

“‒Evet!” dedi. Allah Rasûlü � şöyle devam etti: 

“ ‒Develerinden birini seç ve bir de su kırbası al, sonra su temin etmekte 

zorluk çeken bir ev halkının su ihtiyâcını karşılayıver. Umulur ki deven ölmeden 

ve su kırban eskimeden cennet sana vâcip olur!” 

Bedevî tekbir getirerek gitti. Hakîkaten de su kırbası eskimeden ve devesi 

ölmeden şehîd edildi. (Heysemî, III, 132; Mamer bin Râşid, el-Câmi, I, 456; Beyhakî, Şuab, V, 64) 

Rasûlullah �, insanlara su ikram etmenin faziletini şöyle anlatmıştır: 
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“Kıyâmet günü cehenneme gidecek bir kişi cennet ehlinden birine rastlar 

ve: 

«–Ey filân! Hatırladın mı sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su ver-

miştim?» der (ve bu sûretle şefaat ister). Mü’min de o kimseye şefaat eder. Bir di-

ğeri, yine cennetlik olan birinin yanına varır ve ona: 

«–Hatırlıyor musun, sana birgün abdest suyu vermiştim?» diyerek (şefaat 

ister. O da hatırlar) ve ona şefaat eder. Yine cehennemlik olanlardan biri, cennet-

lik birisine: 

«–Ey filân! Beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? 

Ben de o gün senin için gitmiştim» der. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder.” 
(Đbn-i Mâce, Edeb, 8) 

Allah Rasûlü � Ensâr’dan bir hastayı ziyaret etmişti. Elini alnına koyup: 

“–Kendini nasıl hissediyorsun?” diye sordu. Hasta cevap vermedi. Ya-

nındakiler: 

“–Yâ Rasûlallah! O sizi farkedemedi” dediler. Rasûl-i Ekrem Efendimiz: 

“–Öyleyse beni onunla başbaşa bırakın!” buyurdu. Đnsanlar dışarı çıktı-

lar. Allah Rasûlü � elini kaldırdı. Hasta, “Elini tekrar koy!” diye işâret etti. Efen-

dimiz tekrar: 

“–Ey fülan, kendini nasıl hissediyorsun?” buyurdu. Hasta: 

“–Đyi hissediyorum. Yanıma biri siyah diğeri beyaz iki kişi geldi” cevabı-

nı verdi. Rasûlullah �: 

“–Hangisi sana daha yakın?” buyurdu. Hasta: 

“–Kara olan bana daha yakın” dedi. Peygamber Efendimiz: 

“–Öyleyse iyilik az, kötülük çok!” buyurdu. Hasta: 

“–Yâ Rasûlallah, dua buyurun da istifâde edeyim!” dedi. Allah 

Rasûlü �; “Allah’ım! Ço ğunu bağışla, azını tamamla!” diye dua etti. Sonra: 

“–Ne görüyorsun?” buyurdu. Hasta: 

“–Anam babam sana fedâ olsun, hayır görüyorum. Đyili ğin çoğaldığını, 

kötülüğün azaldığını görüyorum. Siyah da benden uzaklaştı” dedi. Allah Rasûlü 

�: 

“–Hangi amelin sana daha çok sahip çıkıyor?” buyurdu. Hasta: 

“–Ben hayattayken su dağıtırdım…”  cevabını verdi. (Heysemî, II, 322, 324) 
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Rasûlullah �, içtiği suyun temiz ve tatlı olmasına dikkat eder, suyu tatlı 

olan kuyuları tercih eder ve suların kirletilmesini yasaklardı.172 

Aynı şekilde Đslâm, abdest alınacak suyun temiz olmasını şart koşar; tadı, 

rengi ve kokusu değişmiş olan suların içilmesini ve kullanılmasını istemez.  

Burada zikredilmesi gereken diğer bir mesele de, tabiatın, çevrenin ve su-

yun israf edilmemesidir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“… Đsrâf etmeyin; çünkü Allah isrâf edenleri sevmez.” (En‘âm, 141) 

“ Đsraf edenler şeytanların arkadaşlarıdır.”  (Đsrâ, 27) 

Rasûlullah �, ashâbında Hz. Sa‘d’ın yanına uğramıştı. Sa‘d namaz için 

abdest alıyor, suyu bolca kullanıyordu. Peygamber Efendimiz: 

“–Bu israf da ne?” buyurdu. Sa‘d �:  

“–Abdestte de israf olur mu?” dedi. Allah Rasûlü �:  

“–Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile!” buyurdu. (Đbn-i Mace, Taharet, 48; 

Ahmed, II, 221) 

Allah’a ibadet için abdest alırken bile suyun israf edilmemesi isteniyorsa, 

diğer durumlarda israfa hiç müsaade edilmeyeceği âşikârdır. 

 

12. Đslâm’da Bir Kısım Yasaklar ve Zararları 

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de hoş ve temiz şeylerden istifade etmeyi 

kullarına helal kılmış ve bunları yasaklamak isteyenleri azarlamıştır. Sonra da, 

Yüce Zâtı’nın insanların faydasına olan şeyleri yasaklamayıp sadece zararlı şeyle-

ri haram kıldığına işaret ederek şöyle buyurmuştur: 

 “De ki: Rabbim açığıyla, gizlisiyle tüm çirkinlik ve hayâsızlıkları, 
günahı, haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmedi ği bir şeyi 
Allah’a ortak ko şmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi 
haram kılmıştır.” (A‘râf, 33) 

Günahlar ve haramlar, insanı maddî ve mânevî olarak helâke sürükleyen 

zehirler mesâbesindedir. Fakat şeytan ve nefis, onları süsleyerek insanlara tatlı ve 

hoş gösterir. Buna aldanan insanlar da nihayetinde mânevî hayatlarını perişân 

ederler. Hâlbuki dünya üzerinde helâl olan nimetler daha çok ve daha faydalıdır. 

Zira, “E şyada aslolan ibâhadır.” Yani bir şeyin haram olduğuna dâir kuvvetli bir 

dînî delil yoksa o helâldir. Bu sebeple haram ve yasak olan şeyler istisnâ kabilin-

                                                 
172 Buhârî, Vudû’, 68; Đbn-i Hacer, Đsâbe, III, 615. 
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den çok azdır. Bununla birlikte Đslâm, her yasağın meşrû zeminde alternatifini, 

daha iyi ve temiz olanını da göstermiştir. Ancak ne hikmetse insanoğlu, bunca he-

lal şeyi bırakıp belirli sayıdaki haramlara heveslenir. 

Đslâm, zaruretler, beklenmedik şartlar, zorlamalar ve hayatî tehlikeler kar-

şısında bazı yasakların geçici olarak ve ihtiyaç miktarınca ihlâline müsâade eder. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ölü (le ş), kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, bo-
ğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmü ş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, 

boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar -ölmeden ye-
tişip kestikleriniz müstesna-, dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hay-
vanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan 
çıkmaktır… Her kim son derece açlık hâlinde çaresiz kalır da günaha meyl 
maksadı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa elbette Allah çokça ba-
ğışlayan, çokça merhamet edendir.” (Mâide, 3. Bkz. Bakara, 173; Mâide, 60; En‘âm, 145; Nahl, 115) 

Ancak zarûret ve ihtiyacın tâyin ve takdirinde indî ve ferdî kanaatler değil, 

şer‘î ve objektif ölçüler esas alınmalıdır. 

Đslâm’ın koyduğu yasakların maksadı ferdî ve içtimaî olarak insanları her-

türlü sapmadan ve yanlıştan korumak, huzur içinde yaşamalarını ve Rablerinin ka-

tına temiz bir alınla çıkmalarını temin etmektir. Bu itibarla Đslâm’ın yasakları, 

onun rahmet dini olmasının tabiî bir îcâbı ve neticesidir. 

Öte yandan Đslâm dini itikadî, ahlâkî ve hukukî umdeleri birbiriyle irtibat-

landırarak makul bir bütünlük ve denge içerisinde birlikte takdim etmiştir. Ortaya 

koyduğu itikadî ve ahlâkî esasları, zaman zaman hukukî müeyyidelerle destekle-

miştir. Bu itibarla Đslâm’ın bir şeyin haram ve gayr-i meşrû olduğunu beyan etme-

si, hem itikâdî, uhrevî ve ahlâkî, hem de hukukî yönü bulunan bir husustur. 

Hile ve dolaylı yollar, haramın adını değiştirmek, çoğunluğun o işi yapıyor 

olması gibi şeyler gayr-i meşrû olan birşeyi helâl kılmaz. Bilgisizlik bu konuda 

mazeret sayılmadığı gibi iyi niyetle hareket ediyor olmak da çoğu zaman yeterli 

değildir. Vâsıtaların da gâyeler gibi meşrû olması şarttır. Haramdan ve harama yol 

açan vâsıtalardan kaçınmak gerektiği gibi, haram şüphesi taşıyan işlerden ve ka-

zançlardan da ihtiyaten sakınmak gerekir.  

Đslâm’ın koyduğu haramların bildiğimiz veya bilemediğimiz pek çok hik-

met ve sebebi vardır. Bu yasaklara uymak her şeyden önce kulun Rabbi karşısında 

ciddî bir imtihan vermesidir. Bunun yanında, dînî bir yasağa uymak, kullara dün-

yevî ve uhrevî pek çok fayda temin eder. Cenâb-ı Hakk’ın insanlara bu yöndeki 

merhamet ve şefkatine misâl olmak üzere birkaç haramdan ve onların zararlarında 

bahsetmek yerinde olacaktır: 
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a. Faiz 

Karşılıksız mal elde etme esâsına dayanan faiz/ribâ, zâhirde bazı insanlara 

faydalı gibi görünse de, hakikatte zor durumdaki insanların çâresizliğini istismâr 

etmekten başka bir işe yaramaz. Bu sebeple büyük bir kul hakkı ihlâlidir. Dînî ve 

ahlâkî duyguları söndüren ve ekonominin içini kemiren habis bir urdur. Zenginin 

daha çok güçlenmesine, muhtâcın da daha çok ezilmesine sebep olur. Böylece 

toplum kesimleri arasında derin uçurumlar meydana getirir. Hâlbuki iktisatçıların 

tâbiriyle ekonomik olarak en iyi seviyede bulunan toplum, enflasyon ve faiz oran-

larını sıfırlayan toplumdur. 

Bunun yanında faizin; sun’î fiyat artışına yol açmak; diğergâmlık, yardım-

laşma, dayanışma, muhabbet, merhamet ve şefkat gibi ahlâkî duyguları zaafa uğ-

ratmak; bencilliği ve menfaatperestliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını 

kamçılamak gibi pek çok zararları vardır. 

Faiz, insanları çalışıp kazanmak ve üretim ile meşgul olmaktan uzak tutar. 

Faize alışan insanlar, ziraat, zanaat ve ticaret gibi temel kazanç yollarını terk eder-

ler. Geriye para ile para kazanmak kalır ki, bu da üretimi azaltan zararlı bir du-

rumdur. 

Faiz, büyük çekişmelere ve ardı arkası kesilmeyen husûmetlere sebep olur. 

Akitler arasında, düşmanlık ve husûmete sebep olma bakımından faiz gibisi yok-

tur. Faizin en kötü yönü de insanın ona mübtelâ/tiryaki olup bir türlü kurtulamayı-

şıdır. Faiz sayesinde, yorulmadan para ile para kazanmak, bazı insanların hoşuna 

gitse de bu durum fertlerin ve toplumun aleyhinedir. Hatta uzun vâdede toplum-

daki emek-sermâye münasebetlerini altüst ettiğinden, sonunda bizzat faiz yiyen 

kişilerin de aleyhine dönmektedir. 

Kur’ân-ı Kerim’de, Allah ve Rasûlü’nün faizle meşgul olanlara harb ilan 

ettiği bildirilmi ştir.173 Diğer bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. (Ba-

kara, 275) 

Rasûlullah � Efendimiz de kazançların en şerlisinin faizle elde edilen mal 

olduğunu bildirmiştir.174 Rasûlullah �, ümmetini bu büyük günahtan uzaklaştır-

mak için, faiz yiyene, yedirene, faizli işlemler yapan memurlara ve bu tür anlaş-

                                                 
173 Bakara, 278-279. Rasûlullah �, Allah’ın harp ilan ettiği diğer bir hususu daha zikreder. O da Allah dostlarına 
düşmanlık etmektir. (Buhârî, Rikâk, 38) Bunlardan başka hiçbir âsî ve günahkâra, bu derece şiddetli bir tehditte 
bulunulmamıştır. 
174 Đbn-i Ebî Şeybe, VII, 106/34552; Vâkıdî, III, 1016; ; Đbn-i Kesîr, Bidâye, V, 13-14. 
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maların şahitlerine lânet etmiş, günah bakımından hepsinin eşit seviyede olduğunu 

haber vermiştir.175
 

Peygamber Efendimiz’in faize yardımcı olan herkese lânet etmesi, Đslâm 

toplumunda faizciliğe hiç yer olmadığını, kimsenin ona bulaşmaması gerektiğini 

en açık bir şekilde anlatmak ve bütün kötülük ve fesat kapılarını kapatmak içindir. 

Faiz bütün dinlerde haram kılınan bir günahtır. (Nisâ, 160-161) 

Günümüzde faizsiz bir ekonominin imkânsız olduğunu düşünmek yanlış-

tır. Faizsiz bir ekonomi pekâlâ mümkündür. Nitekim bunu başaran toplumlar 

mevcuttur. Đslâm, faizi şiddetle yasaklamış, buna mukâbil ortaklık usûlüyle malı 

çalıştırıp büyütmeyi tavsiye etmiştir. Çünkü bu usûl herkesin faydasınadır. Bunun 

yanında, imkân nisbetinde Allah için borç vermeyi (karz-ı hasen) teşvik etmiş ve 

darda kalan bir kimseye verilen borcu sadakadan daha faziletli saymıştır. Diğer ta-

raftan, zekât ve sadakayı da emrederek topluma tam bir iktisâdî istikrâr ve nizâm 

kazandırmıştır. 

 

b. İçki ve Uyuşturucu  

Alkollü içki ve uyuşturucular, insan fıtratına tamamen zıt olan zararlı 

maddelerdir. Aslolan insanın ayık ve uyanık olmasıdır. Kendinden geçmiş vazi-

yette, rehâvet ve tembellik içinde bulunmak makbûl değildir. Uyanıklığı terk et-

menin sonucu ise umûmiyetle sapıklığa düşmektir. O hâlde içkiyi ve uyuşturucu 

maddeleri tabiî görüp benimseyenlerin sapıklığa düşmeleri kaçınılmazdır. 

Đçki, hem fert hem de toplum için büyük bir fesat sebebidir. Đçki içmek aklî 

melekelere zarar verir. Hâlbuki dünya ve âhirete yönelik bütün maslahatlar ancak 

akılla gerçekleşir. Akıl gidince insan, akla hayâle gelmez hatalara dalar. Nasıl ki 

ispirtonun içine bir kıvılcım düştüğünde hemen alev alırsa, alkol bağımlısı bir 

beynin ve kalbin içinde kötülüğün ateşini tutuşturmak da bu kadar kolay olur. 

Đçki, kumar, şans oyunları gibi insana maddî ve mânevî sarhoşluk veren 

şeyler, insanlığın ebedî düşmanı olan şeytanın elindeki en tesirli silâhlardır. Đnsan 

bunlardan uzak durmadıkça felâha ermesi mümkün değildir. Şeytan, içki ve ku-

mar yoluyla insanlar arasına kin, husûmet ve düşmanlık sokar, onları birbirine dü-

şürür. Onları Allah’ın zikrinden, namazdan ve ibadetlerden alıkoyarak âhiret fu-

karâları hâline getirir. Kumar da kaybeden taraf, kazanma ümidiyle tekrar tekrar 

oynama hırsına kapılır, sonunda ferdi ve îçtimâî pek çok huzursuzluklar zuhûr 

eder. Fal bakmak sûretiyle, Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb âlemin-

                                                 
175 Müslim, Müsâkât, 105-106. Ayrıca bkz. Buhârî, Büyû’, 24, 25, 113; Ebû Dâvûd, Büyû, 4/3333; Tirmizî, 
Büyû’, 2/1206; Đbn-i Mâce, Ticârât, 58. 
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den haberler verilerek zavallı insanlar aldatılır, en kıymetli nimetlerden biri olan 

akıl devre dışı bırakılır. Kısacası bu kötü alışkanlıklar insanların hem dünyalarını 

hem de âhiretlerini berbat eder. Dolayısıyla iki cihanda da perişân olmaktan kur-

tulmanın yolu, Allah’ın yasakladığı günahları terk etmektir. (Mâide, 90-91) 

Rus profesör Raçinski, şu ibretli sözleri söyler: 

“Şeytan, şişenin içinde bekler ve alkol bağımlılarının elinde avucunda ne 

varsa hepsini alır. Hatta üzerlerindeki son gömleklerini, kucaklarındaki yavruları-

nın son lokmasını bile kapar. Bundan başka şişedeki şeytan, kendine köle ettiği 

insanların ve âilelerinin sıhhatini, nâmusunu, vicdanını, sevinç ve sürûrunu, huzur 

ve saâdetini alır. Đnsanlarda çalışma azmini ve duygusunu kırdığı gibi onları her 

türlü kazançtan da mahrum bırakır. Bu kadar çeşit içkinin hazırlanması için ne ka-

dar yiyeceğin, içeceğin ve emeğin hebâ edildiğini bir düşününüz. Eğer insanların 

alkol bataklığına pervasızca saçıp savurduğu milyarlarca kilo ekmek, erik, incir ve 

üzümün hepsi bir araya toplansa, hiçbir zaman dünyada açlık ya da gıda pahalılığı 

olmaz. Bırakın insanları, hayvanları bile doyuncaya kadar besleyecek her çeşit yi-

yecek bulunabilir. 

Şişedeki şeytanın bütçesi tam olarak nedir bilinmez. Şeytana uyanlar, kul-

landıkları içkinin vergilerini zamanında öderler. Lâkin aynı kişiler, başka insanla-

ra ödemek mecburiyetinde oldukları borçlarını bir türlü ödemezler. Şeytan kendi 

alacaklarını her zaman ve eksiksiz tahsil eder. Eğer bu insanlar ödeyecek paraları 

yoksa bile, ya çalarlar ya öldürürler ya da kendilerinin ve âilelerinin nâmusunu, 

şerefini satarlar, ne yapıp eder şeytanın vergisini mutlaka öderler. 

Alkol yüzünden binlerce kıymetli ve seçkin insanın hayatı mahvolmuştur. 

Bu insanlar sahip oldukları değerleri hep kaybetmişlerdir. Đçki ve alkol, milyon-

larca büyük insanın sıhhatini bozmuştur. Bataklık bir zemin üzerine sağlam ve 

büyük binalar yapılamayacağı gibi, alkolik ve ayyaş olan bir milletin içinde de ka-

lıcı bir düzen sağlamak ve huzurlu bir hayat tesis etmek mümkün değildir. Bu se-

beple, ıslâh faaliyetlerine, öncelikle bütün bir milleti bu feci durumdan uyandırıp 

ayıltmakla başlamalıdır.”176 

Dünya Sağlık Teşkîlatı’nın otuz ülkeyi içine alan son araştırma raporlarına 

göre, cinâyetlerin % 85’i (% 60-70’i âile içine dönük), tecâvüzlerin % 50’si, şid-

det hâdiselerinin % 50’si, eşlerini dövenlerin % 70’i, işe gitmeyenlerin % 60’ı ve 

akıl hastalığı vak’alarının % 40-50’si alkolden kaynaklanmaktadır. Alkoliklerden 

doğan çocuklarda aklî ârızalar % 90’lardadır. Alkolik bir kadının özürlü bir çocu-

ğa sahip olma riski % 35 gibi yüksek bir orandır. Çünkü alkol, anne rahmindeki 

büyümeyi ve doğum sonrası gelişmeyi engeller; çocukta zekâ geriliğine, boy kısa-

lığına ve davranış bozukluklarına sebep olur. Đçki mübtelâsı olan insanların çocuk-
                                                 
176 Grigory Petrov, Đdeal Öğretmen, Đstanbul 2005, s. 48-52. 
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ları, sürekli çekişme ve şiddet dolu bir âile atmosferinde yaşadıklarından, onlarda 

duygusal çöküntü ve davranış bozukluklarının artma riski çok yüksektir. Dolayı-

sıyla bu çocukların çoğu, okulda ve hayatta başarısız olur.177 

Trafik kazaları, intiharlar, suça teşvik, âile parçalanması, iş hayatının bo-

zulması, meslek kayıpları ve muhtelif ekonomik kayıplar da içkinin çokça görülen 

zararları arasındadır. Đnsanın aklını dumûra uğratan içki, kişinin görüş ve düşün-

cesini ifsâd, malını da telef eder. 

Đngiliz Hükümeti resmî raporuna göre alkol tüketimi sebebiyle meydana 

gelen kavga, yaralanma, hastane masrafları ve sâir durumların Đngiliz ekonomisine 

getirdiği yük, yıllık 20 milyar sterlin (30 milyar dolar) civarındadır.178 

Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Sakın içki içme, çünkü o bütün kötülük ve şerlerin anahtarıdır.” (Đbn-i Mâce, 

Eşribe, 1) 

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.” (Ebû Dâvûd, Eşribe, 5/3681; Tirmizî, 

Eşribe, 3/1865) 

Bu sebeple, “Sarhoş olmayacak kadar içmekle bir şey olmaz” diyenlere al-

danmamalıdır. Đslâm, günaha giden yolları tamamen kapatarak kötülükleri en gü-

zel şekilde önlemek ister. Hayatın pratiğine uymayan teorik çözümleri kâle almaz. 

Yasakları, caydırıcı olması için büyük bir hikmetle koyar ve bunları çiğneyenlere 

de en uygun cezaları verir. Bu durum, Đslâm’ın insana ne kadar değer verdiğini, 

onu nihayetsiz bir şefkat ve merhametle kucakladığını gösterir. 

Alkollü içkiler hakkında söylenenler uyuşturucular için de geçerlidir. Mor-

fin, afyon, kokain, eroin, esrar gibi uyuşturucular da haramdır. Tıbbî maksatla ve 

hekim denetiminde kullanılan narkoz bunun hâricindedir. Uyuşturu maddeleri kul-

lananlar Allah’ın en büyük lutfu olan akıl ve iradelerini kullanamaz, kendilerine 

hâkim olamaz, kâr ve zararlarını bilemezler. 

 

c. Zina 

Zina, öteden beri insan aklının, ahlâk ve hukuk nizamlarının ve bütün 

semâvî dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Zina nesebin 

                                                 
177 Musa Tosun, “Đçki” mad., Diyanet Đslâm Ansiklopedisi, XXI, 463. 
178 The Guardian, Saturday March 27 2004, “Sobering thoughts about a claim”, Sean COUGHAN. Đngiliz top-
lumunda alkol tüketiminin had safhaya çıkması sebebiyle tıp bilim adamları Đngiliz Hükümeti’ni devamlı îkâz 
ederek içki tüketim artış hızının frenlenmesini tavsiye ediyorlar. Alkolün ekonomiye ve insan vücûduna zararları 
hükûmet raporlarında vurgulanıyor. Đçki satışını zorlaştırmak için içki satan yerlerin çalışma saatlerini azaltmak, 
içki şişelerinin raflardan tezgâh arkalarına indirilmesi, promosyonlara mânî olunması gibi hususlar üzerinde 
çalışmalar yapılıyor. 
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karışmasına, âilenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çö-

zülüp toplumdaki mânevî ve ahlâkî değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. Đn-

sanı bedenî zevklerin esiri yaparak haysiyet ve şerefini ayaklar altına alır. 

Fuhuş, kadın ticaretinin yaygınlaşmasına, kadının bir geçim kaynağı olarak 

kullanılmasına ve kadın simsarlarının ortaya çıkmasına yol açar. Annelik şeref ve 

haysiyetini târumâr eder. Bir toplumda zina yayıldığında: 

1) Nesiller birbirine karışır, çocuklar ya hiç olmaz veya babasız kalır. 

2) Babası belli olmayan çocuklar korumasız, nafakasız ve şefkatsiz kalarak 

sağlıklı ve rahat bir hayattan mahrûm olurlar. Baba terbiyesinden uzak yetişen ço-

cuklar şımarık olur ve cemiyete zararlı birer fert hâline gelirler. 

3) Çocuklarının olup olmadığı belli olmadı için erkeklerin mirasını kimin 

alacağı bilinemez, hak, hukuk zâyî olur. 

4) Kadınla erkeğin ortak eseri olan çocuklara sadece kadınlar bakmak zo-

runda kalır. Bu da kadınlara yapılan büyük bir haksızlıktır. 

5) Âile müessesesi dağıldığında içtimâî hayat da büyük ölçüde felce uğrar. 

6) Âile dağılınca erkeğin, kadının ve çocukların mânevî ve rûhî ihtiyaçları 

büyük ölçüde karşılanamaz. Sevme, sevilme, saygı gösterme, hürmet görme, gü-

venme, sığınma, dertlerini paylaşma, yardımlaşma gibi ihtiyaçları karşılanmayan 

insanlar psikolojik hasta durumuna düşerler. 

7) Nesiller belirsiz olunca kardeşlerin ve çok yakın akrabaların birbiriyle 

bilmeden evlenmesi gibi tehlikeler zuhûr eder. 

8) Akrabalık ve hısımlık müessesesi ortadan kalkar. Đnsanlar sadece anne 

ve anneannelerini tanıyabilirler, bazen bu bile mümkün olmaz. Dolayısıyla yeni 

nesil, toplum içinde kendisine en yakın olan muhabbet ve güven hâlesini kaybe-

der. 

9) Zina, rastgele birleşmeler ve cinsî temaslar, tabiatı gereği kıskanç olan 

insanı, ölümle neticelenen çekişme ve dövüşmelere sürükler. Bu da can güvenli-

ğini yok eder. Nikâh ve evlilik ise bu tür ihtilaf ve kavgaların önüne geçer.179 

Diğer taraftan zinanın sıhhat için de pek çok zararları mevcuttur. Zina ba-

taklığına düşen insanlarda frengi, bel soğukluğu gibi sirayet edici pek çok hastalık 

müşâhede edilmektedir. Günümüzde tıbbın çare bulamadığı ölümcül hastalık 

AIDS, büyük ölçüde zina yoluyla bulaşmaktadır. 

                                                 
179 Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Đslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, s. 171-172. 



 458 

O hâlde, nikâhın saâdetini fuhşun murdarlığına değişmek kadar ahmaklık 

ve cehâlet olamaz!.. 

Kullarını çok seven Cenâb-ı Hak, onların böylesi bir çirkinliğe düşmesini 

asla istemez. Bu sebeple, zina yapmak bir tarafa, yanına yaklaşmayı bile yasakla-

yarak şöyle buyurur: 

“Fuh şiyâtın (kötülük ve edepsizliğin) açığına da gizlisine de yaklaşma-

yın!”  (En’âm, 151) 

“Zinaya yakla şmayın, zira o çok çirkin bir hayâsızlık ve çok kötü bir 
yoldur.” (Đsrâ, 32) 

Bu ilâhî emirler mûcibince zinaya zemin hazırlayan hiçbir yola ve vesîleye 

yaklaşmamak gerekir. Rasûlullah �, harama bakmanın kalp için ne derece zararlı 

olduğunu şöyle ifade buyurur: 

“Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu 

sebebiyle bunu terk ederse Allah ona kalbinde halâvetini hissedeceği bir iman 

bahşeder.” (Hâkim, IV, 349/7875; Heysemî, VIII, 63) 

Bu sebeple Đslâm; öncelikle erkek ve kadınların dinin tarif ettiği şekilde ör-

tünmeleri, birbirlerini tahrik edecek davranışlardan kaçınmaları, yabancı erkekle 

kadının baş başa kalmaması, toplumda açıklık ve müstehcenliğin önlenmesi gibi 

tedbirler alır. Đnsanları tahrik edecek türden söz, bakış ve yakın ilişkileri, zinaya 

hazırlayıcı hareketler olarak kınaması bu yüzdendir. Đslâm bununla kalmayıp, âile 

ve topluma çocukları terbiye etme, evlilik yaşını zaruret olmadıkça geciktirmeme, 

evlenmeyi kolaylaştırma, toplumda dînî ve ahlâkî değerleri canlı tutma vazifesi 

verir. Yani Đslâm, “günâhı cezalandırmak”tan ziyâde “işlenmesine meydan ver-

memek” esasından hareket eder. Nitekim Đslâm tarihi boyunca zina cezası çok 

nâdir görülmüştür. 

Bunca tedbîre rağmen hâlâ günah işleyen kişiyi Đslâm’ın cezalandırması 

ise, hem fert hem de toplum için hakîkî mânâda adâlet ve rahmettir.180 Ceza sâye-

sinde fert, günaha alışarak ebedî hayatını mahvetmekten ve âhirette daha büyük 

bir sıkıntıya düşmekten kurtulur. Toplumdaki diğer insanlar da hem işlenen güna-

hın zararından korunur hem de bu cezadan ibret alarak yanlışlıklardan uzaklaşır-

lar. 

Diğer taraftan Cenâb-ı Hak, günahkârlara bazı dünyevî belâlar vermek sûre-

tiyle onları îkâz edip daha büyük zararlardan ve ebedî azaptan muhafaza etmek is-

ter. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

                                                 
180 Nûr, 2. 
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“Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî 

olarak işlemeye başladığında, mutlaka içlerinde vebâ hastalığı ve kendilerinden 

önce gelip-geçmiş milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır.” (Đbn-i Mâce, Fiten, 

22; Hâkim, IV, 583/8623) 

Đbn-i Abbâs Hazretleri’nden gelen bir rivâyette ise şöyle buyrulur: 

“…Bir toplumda zina yaygınlaşırsa, aralarında ölümler artar…” (Muvatta’, 

Cihâd, 26; Đbn-i Mâce, Fiten, 22) 

Dünyada bu kadar zararı olan zina, âhirette de kişiyi rezil-rüsvay eder ve 

acı bir azaba mâruz bırakır. Rasûlullah � şöyle buyurur: 

“Bu gece rüyâmda iki kişi (Cebrâîl ile Mîkâîl) gelerek beni kaldırdılar ve 

«Haydi gidiyoruz» dediler. Ben de onlarla beraber gittim… Fırın gibi bir yapıya 

vardık. Orada ne söylenildiği anlaşılamayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışı-

yordu. Đçerde bir sürü çıplak erkek ve kadın bulunduğunu anladık. Altlarından 

alevler yükseldikçe, çığlık atıyor, feryâd u figân ediyorlardı. Meleklere bunların 

kim olduğunu sordum: 

«–Zina eden erkek ve kadınlar» dediler.” (Buhârî, Ta’bîr, 48; Cenâiz, 93; Tirmizî, Rü’yâ, 

10/2295) 

“…Mirâc esnasında Cebrâîl � ile Rasûlullah � azap içindeki bir kavme 

uğramışlardı. Đnsanların önünde, güzelce pişmiş leziz et yemekleri ile çiğ ve ko-

kuşmuş leşler vardı. Onlar, o güzelim yemekleri bırakıp pis ve kokuşmuş leşi yi-

yorlardı. Allah Rasûlü �, bunların kim olduğunu sorduğunda Cibrîl �: 

«–Onlar ümmetinden helâl hanımını bırakıp da harâm olan kadına giden 

erkeklerle, kocasını bırakıp haram olan erkeklere giden kadınlardır» buyurdu.” 
(Heysemî, I, 67, 68) 

Livata, lezbiyenlik gibi son derece çirkin fiiller de aynen zinâ gibi büyük 

günahlardan sayılmıştır. Bunların ne kadar kötü ve zararlı olduğunu her akl-ı 

selîm sahibi idrâk eder. 

Burada saydığımız günahların dışında Đslâm; adam öldürmek, sihir yap-

mak, zina iftirasında bulunmak, anne babaya itaatsizlik etmek, yetim malı yemek, 

düşmanla mücadele ederken cepheden kaçmak, yalan söylemek, zulmetmek, 

ihânet etmek, insanların arkasından hoşlanmayacakları şekilde konuşmak (gıybet), 

iftirâ atmak, hırsızlık yapmak, Mekke’nin hareminde günah işlemek gibi insanlığa 

pek çok yönden zararı olan büyük günahları da şiddetle yasaklamıştır.181

                                                 
181 Buhârî, Şehâdât, 10; Vasâyâ, 23; Müslim, Birr, 55, 56; Ebû Dâvûd, Edeb, 35/4875; Ahmed, III, 154, 135. 
Tafsilat için bkz. Dr. Murat Kaya, Efendimiz’den Hayat Ölçüleri, Đstanbul 2007, s. 308-458. 
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ALTINCI KISIM  

ĐSLÂM ve ĐLĐM 

1. Đslâm Đlme Teşvik Eder 

Đslâm’ın bugüne kadar “ilim” ile bir ihtilafı veya çatışması olmamıştır. 

Đslâm, ilmi engellemek bir tarafa bilâkis ona en kuvvetli bir şekilde teşvik etmiş 

ve ilim öğrenmeyi bütün müslümanlara farz kılmıştır. Diğer taraftan, ilmî keşifler 

hiçbir zaman Đslâm’ın hükümlerini yalanlamamış, bilâkis devamlı onları tasdik 

edegelmiştir. Niçin yalanlasın ki? Đlim, Allah’ın yarattığı varlıklar üzerinde araş-

tırma yaparak Allah’ın onlara koyduğu kâideleri keşfetmeye çalışır. Đslâm da Al-

lah tarafından gönderilmiş ve aynen gönderildiği gibi aslî hâliyle muhafaza edil-

miş ilâhî bir dindir. O hâlde ilim ile Đslâm’ın kaynağı aynıdır. Đlmî keşifler yapıl-

dıkça ve ilim ilerledikçe Allah’ın azameti, kudreti, hikmetinin nihayetsizliği daha 

fazla öğrenilerek insanların Allah’a olan îmanları artmaktadır. Bu sebeple ilim 

Đslâm’ın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Cenâb-ı Hakk’ın, ilim sahibi olduğunu ve gizli açık her şeyi bildiğini ifade 

eden pek çok esmâ-yı hüsnâsı mevcuttur. O hâlde kul da Allah’ın ilim sıfatından 

nasib alma gayreti içinde olmalıdır. Çünkü ilim en büyük hazine ve en mühim 

kuvvettir. Đnsanları ilme teşvik eden pek çok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf mevcut-

tur. Bunların bir kısmını arzedelim: 

Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz’e ilk hitabı “Oku!”  emridir. Bu 

emrin hemen ardından mü’minlerin dikkati insanın yaratılışına çekilerek bu yön-

deki araştırmalar teşvik edilmiştir. Daha sonra “Oku!” emri tekrar edilerek kalem-
le öğreten ve insana bilmediği şeyleri tâlim eden Rabbimizin çok kerem sahibi ol-

duğu ifade edilmiş ve okuyup araştıran kullarına pek çok ikramlarda bulunacağına 

işaret edilmiştir. (Alâk, 1-5) 

 Ardından inen âyetlerde kaleme ve yazdıklarına, kitaba yemin edilmiş, 

kitap  kelimesi pek çok defa ısrarla tekrarlanmış, ilimden, âlimlerden, akletmek-

ten, tefekkür ve tedebbürden övgüyle bahsedilmiştir.1 Bu yüzden okuma, yazma, 

eğitim, öğretim, araştırma, tefekkür, akıl yürütme gibi hususlar bu dinin temel ka-

rakteri olmuştur. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Allah, kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etmi ştir. Melekler 
ve ilim sahibleri de adâletli davranarak şahitlik etmi şlerdir ki; O, mutlak 

                                                 
1 Kalem, 1; Zuhruf, 2; Duhân, 2; Lokman, 27; Nisâ, 127; Zümer, 1; Mü’min, 2, 67; Bakara, 2, 164, 266; Âl-i 
Đmrân, 118; En’âm, 32, 50; Rûm, 8; Yâsîn, 68; Câsiye, 13… 
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gâlip, yegâne hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’tan başka ilâh yotur.”  (Âl-i 

Đmrân, 18) 

Bu âyet-i kerimede hakîkî âlimler Allah ve melekleriyle birlikte zikredil-

mişlerdir ki bundan daha büyük bir şeref olamaz. 

“De ki: Ey Rabbim! Đlmimi artır.” (Tâhâ, 114) 

“… Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz!” (Enbiyâ, 7) 

“ Đşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak 
âlimler düşünüp anlayabilir.” (Ankebût, 43) 

“Allah, içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin dere-
celerini yükseltir.” (Mücâdele, 11) 

Kur’ân-ı Kerîm’de, müslümanların örnek alması için Hz. Zülkarneyn’in 

demir kütleleri eritip üzerine erimiş bakır dökerek sağlam bir set inşâ ettiği,2 

Cenâb-ı Hakk’ın demiri Hz. Davud’a yumuşattığı, onun da geniş ve ölçülü zırhlar 

îmâl ettiği, Cenâb-ı Hakk’ın Hz. Süleyman � için erimiş bakırı kaynağından 

sel gibi akıttığı, onun da mâbedler, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması 

güç kazanlar yaptırdığı3, Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman’ın hayvanların dilini anla-

dığı ve onlardan ordular kurduğu, Kitap’tan bir ilme sahip olan âlim bir zâtın göz 

açacak kadar bir zaman bile geçmeden Belkıs’ın tahtını çok uzak mesâfelerden 

getirdiği4… anlatılır. 

Cenâb-ı Hak, peygamberleri her hususta insanlara rehber ve önder olarak 

göndermiştir. Her birine farklı mucizeler verip onları sadece âhiret işlerinde değil, 

dünyevî keşiflerde de birer üstad kılmıştır. Bugünkü maddî ve manevî terakkînin, 

fen ve sanat alanındaki ilerlemenin pîrleri peygamberlerdir. Nitekim yaptığı ge-

miyle uzun müddet su üstünde kalan ve gemi sanayiini kuran Hz. Nuh �, ateşe 

atıldığında orayı gülistâna çeviren ve yanmayan elbiselerin îmal edilebileceğini 

gösteren Hz. Đbrahim �, Hz. Yûsuf’un kokusunu çok uzaklardan alarak koku 

nakline işaret eden Yâkûb �, asâsıyla vurduğu taşlardan su fışkırtan ve sondaj 

makineleriyle aynı şeyi yapabileceğimizi gösteren Hz. Musa �, rüzgâra binerek 

havada iki aylık yolu bir günde alan Hz. Süleyman �, tedâvî ettiği hastaları 

muvakkaten ölümden kurtaran Hz. Đsa �, bir gecede yedi kat semâyı aşarak 

mîrâca çıkan ve kalbi açılıp içi ilim, îmân ve hikmetle doldurulan Hz. Muham-

med � Kur’ân’da mü’minlere defalarca anlatılır. 

                                                 
2 Kehf, 95-96. 
3 Sebe’, 10-13; Enbiyâ, 80. 
4 Neml, 16-18, 22-26, 40. 
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Rasûlullah �, okuma ve yazmanın yaygın olmadığı bir cemiyet içinde 

zuhûr etmiş ümmî bir peygamberdi. Daha önce ne bir kitap okumuş ne de herhan-

gi bir yazı yazmıştı.5 Bunun hikmeti, Kur’ân’ın kendisinden değil de Allah tara-

fından indirildiğini insanlara göstermektir. Fakat nübüvvet vazifesi verilip oku-

mayı, araştırmayı, yazmayı teşvik eden, ilmi ve âlimleri medheden âyet-i kerime-

ler nâzil olunca Đslâm ümmeti içinde son derece hızlı bir okuma yazma seferberli-

ği başladı. Rasûlullah � ümmetini ilme teşvik ederek şöyle buyurdu: 

“ Đlim öğrenmek her müslümanın üzerine farzdır.” (Đbn-i Mâce, Mukaddime, 17) 

“Bir kimse, ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiyi cen-

netin yollarından birine sevkeder. Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim 

öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulu-

nan her şey, hatta suyun altındaki balıklar bile âlim için Allah’a istiğfar ederler. 

Âlimin âbide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Âlim-

ler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, mîras olarak altın ve gümüş bı-

rakmazlar; onlar ilmi miras bırakırlar. Kim bu mîrâsı alırsa, büyük bir nasip al-

mış olur.”  (Ebû Dâvûd, Đlim, 1/3641; Tirmizî, Đlim, 19/2682) 

“Sadakanın en efdali, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu müslü-

man kardeşine öğretmesidir.” (Đbn-i Mâce, Mukaddime, 20) 

“… Đlim ve hikmet ehli ile birlikte olup alçak karakterli ve günahkâr tabiat-

lı kimselerden uzak duranlara ne mutlu!” (Ebû Nuaym, Hilye, III, 202-203) 

 “Mü’min, sonunda varacağı yer cennet oluncaya kadar, işittiği hiçbir 

hayra (ilme) asla doymaz.” (Tirmizî, Đlim, 19/2686) 

Rasûlullah � okuma yazma bilen sahâbîleri Medine’de müslümanlara yazı 

öğretmeleri için vazifelendirmiştir. Abdullah bin Saîd, Ubâde bin Sâmit, Hafsa 

bint-i Ömer, Şifâ bint-i Abdullah yazı öğretmek üzere vazifelendirilen sahabiler-

dendi. (Đslâm’a Giriş -Gençliğin Đslâm Bilgisi-, s. 109) 

Büyük Đslâm âlimlerinden Fudayl bin Iyâz şöyle buyurur: 

“Âlim, âmil (ilmiyle amel eden) ve muallim olan kişi, semâvâtın me-

lekûtunda «Büyük» diye anılır.” (Tirmizî, Đlim, 19/2685) 

Müslümanların anlayışına göre okunması gereken üç kitap vardır: 

a) Kur’ân-ı Kerîm. Bu kitaptan doğan ilimler: Akâid, Fıkıh, Tefsir, Hadis, 

Kıraat, Tecvid vs. 

                                                 
5 Ankebût, 48. 
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b) Kâinat. Bu kitaptan doğan ilimler: Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, 

Astronomi, Botanik, Coğrafya, Mühendislik bilimleri vs. 

c) Đnsan. Bu kitaptan doğan ilimler: Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Ant-

ropoloji vs. 

Dolayısıyla Đslâm’da din ilmi, din dışı ilim diye bir ayrım söz konusu de-

ğildir. Kur’ân-ı Kerîm insanı ve tüm kâinatı incelemeyi emreder. Tüm ilimler, 

âyetleri anlamaya çalışmak sûretiyle Allah’a yönelmeyi ifade eder. Bu sebeple 

Kur’ân’ı, insanı ve kâinatı anlamaya yönelik ilimler bir arada yürütülmelidir. 

Şunu da ifade eldim ki din ve ilim, insanın dışında ve ondan bağımsızdır. 

Đnsan bunları icat edemez, sadece keşf veya idrâk eder.  

 

2. Müslümanların Đlim A şkı 

Peygamber Efendimiz, Bedir’de esir alınan müşriklerden fidye olarak on 

çocuğa okuma yazma öğretmelerini istemiştir.6 Kendisi ashâbına en güzel metod-

larla her şeyi öğrettiği7 gibi, onlara da, ilim öğrenmeye gelen talebelere iyi dav-

ranmalarını vasiyet etmiştir. Ebû Hârun el-Abdî g şöyle anlatır: Biz gençler ilim 

öğrenebilmek için Ebû Saîd �’in yanına giderdik. Bizi görünce şöyle derdi: 

“–Ey Peygamber Efendimiz’in bize vasiyet ve emanet ettiği kişiler, mer-

haba, hoş geldiniz! Rasûlullah � bize şöyle buyurmuştu: 

«–Đnsanlar size tâbî olacaklar. Dünyanın dört bir yanından size gelip dini 

iyice öğrenmek ve onda derinleşmek isteyecekler. Onlar size geldiğinde kendileri-

ne îtinâ gösterin ve hayırla muâmele edin!»” (Tirmizî, Đlim, 4/2650; Đbn-i Mâce, Mukaddime, 17, 

22) 

Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hasan � kendi çocuklarıyla karde-

şinin çocuklarını toplayıp şöyle derdi: 

“Yavrularım! Yeğenlerim! Siz bugünkü insanların küçüklerisiniz ancak 

pek yakında büyükleri hâline geleceksiniz. Öyleyse mutlaka ilim öğreniniz! Öğ-

rendiği ilmi ezberleyip rivâyet etmeye gücü yetmeyen de onu yazıp evine koy-
sun!” (Dârimî, Mukaddime, 43/517)  

Allah Rasûlü � vefât ettiğinde amcası Abbâs’ın oğlu Abdullah � on üç 

yaşlarında idi. Efendimiz’in duâsı sâyesinde daha sonra çok büyük bir âlim ol-

muştur. (Buhârî, Vudû, 10) 
                                                 
6 Ahmed, I, 247; Vâkıdî, I, 129; Đbn-i Sa‘d, II, 22. 
7 Bu konudaki zengin misaller için bkz. Osman Nuri Topbaş, Peygamber Mesleği: Đnsanın Eğitimi (Eğitim Reh-
beri 2), Đstanbul 2009. 
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Onun ilim yolundaki gayretleri kendi ifadesine göre şöyleydi: 

“Rasûlullah � vefat edince, Ensâr’dan bir kişiye: 

«–Ey filan! Gel, fırsat elimizdeyken Peygamber Efendimiz’in ashâbına gi-

delim, bilmediğimiz şeyleri sorup öğrenelim. Onlar bugün çok, ancak yarın azalıp 

giderler» dedim. O: 

«–Şaşıyorum sana ey Đbn-i Abbâs! Đnsanların arasında Peygamberimiz’in 

ashâbından bu kadar kişi varken halkın sana ihtiyaç duyacağını mı düşünüyor-

sun?!» dedi ve teklifimi kabul etmedi. 

Ben ise ashab-ı kiramdan ilim öğrenmek için peşlerinde koşmaya ve onlara 

sorular sormaya başladım. Bir kişide bir hadisin olduğunu öğrendiğimde hemen 

evine giderdim. Öğle vaktiyse bazen istirahat ediyor olurdu. Ben de kapısının ya-

nında elbisemi yastık yapıp yaslanır ve sahâbînin öğle namazına çıkmasını bek-

lerdim. O esnâda rüzgâr yüzüme toprak savururdu. Sahabînin uyandırılmasını is-

teseydim hemen uyandırırlardı, lâkin o hadisleri gönül hoşluğuyla rivayet etsin, 

ben de gönül hoşluğuyla dinleyeyim diye kendiliğinden dışarı çıkıncaya kadar ra-

hatsız etmezdim. Sahâbî dışarı çıkıp beni gördüğünde: 

«–Ey Rasûlullah’ın amcaoğlu! Niçin zahmet ettin? Haber gönderseydin de 

ben sana gelseydim ya!» derdi. Ben de: 

«–Benim sana gelmem daha münâsip olur» derdim. 

«–Hiç değilse haber gönderseydin de seni bekletmeseydim!» derdi. Ben: 

«–Bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yanıma gelip bana rahatça ilim 

öğretmeni istediğim için böyle yaptım» der ve kendisine o hadisi sorardım. 

Gün geldi, teklifimi kabul etmeyen kişi, insanların ilim öğrenmek için be-

nim başıma toplandığını gördü ve: 

«–Bu delikanlı benden daha akıllıca davrandı!» diyerek pişmanlığını ızhâr 

etti.” (Bkz. Dârimî, Mukaddime, 47/573-576) 

Đbn-i Abbas � ayrıntı denebilecek bir bilginin bile peşinde nasıl arzu ve 

iştiyakla koştuğunu şöyle anlatır: 

Tahrîm sûresinin 4. âyetinde kendilerine hitâb edilen Peygamber Efendi-

miz’in iki hanımı hangileriydi diye Hz. Ömer’e sormayı çok istiyor, bunun için 

fırsat kollayıp duruyordum. Nihayet onunla birlikte hacca gittim. Bir ara Hz. 

Ömer � yoldan ayrılıp bir yere saptı. Ben de elimde deriden bir su kabı olduğu 

hâlde onunla birlikte yoldan ayrıldım. Ben kenarda beklerken Hz. Ömer kuytu bir 

yerde tuvaletini yaptı. Yanıma gelince kaptan su döktüm, abdest aldı. Tam fırsatı-
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nı bulmuşken orada kafama takılan suali sordum. O da âyetin nüzûlüne sebep olan 

hâdiseleri uzun uzun anlattı. (Buhârî, Mezâlim, 25) 

Ubâde bin Velîd � şöyle anlatır: 

“Ben ve babam, vefât etmeden evvel kendilerinden ilim elde edelim diye 

Ensâr’ın ikamet ettiği mahalleye gittik. Đlk rastladığımız kişi Rasûlullah � Efen-

dimiz’in sahâbîsi Ebu’l-Yeser8 oldu. Beraberinde bir de hizmetçisi vardı ki, elin-

de sahîfelerden müteşekkil bir bohça taşıyordu…” 

Ubâde � bu sahâbîden bazı bilgiler aldıktan sonra diğer sahâbîleri de zi-

yaret edip onlardan öğrendiği bilgileri uzun uzun nakleder. (Müslim, Zühd, 74) 

Bu tür misalleri artırmak mümkündür. Nitekim hadis kitaplarımızda müs-

takil “Đlim” bölümleri mevcuttur. 

Müslümanlar Allah ve Rasûlü’nün emirlerine uyarak okuma, öğrenme ve 

öğretme mevzuunda çok titiz davranmışlardır. Peygamber Efendimiz’in mescidi-

nin arka tarafındaki Suffa, müslümanların ilk yatılı üniversitesi olmuştur. Rasûlul-

lah � burada, dünyanın gelmiş geçmiş en bahtiyar öğrencileri olan sahabe-i kira-

mı yetiştirmiştir. Onun aydınlık izinden giden müslümanlar da kurdukları veya 

fethettikleri bütün şehirlerde, camilerin yanına okullar, kütüphaneler, hamamlar ve 

aşevleri inşâ etmişlerdir. Bu okullarda dinî ilimlerin yanında, tıp, coğrafya, mate-

matik, astronomi gibi ilimlerin de tahsîli yapılmıştır. Zira namaz ve oruç gibi iba-

detlerde kıble ve vakit tâyini için astronomi, coğrafya gibi ilimlere; zekât ve mîras 

taksiminde kuvvetli bir matematiğe ihtiyaç vardır. Kur’ân’da zikredilen kavimleri 

araştırmak için de tarih, coğrafya gibi ilimleri bilmek zaruridir. Bu sebeple müs-

lümanlar her türlü faydalı ilimle meşgul olmuşlardır.9 

Đlmin kıymetini iyi bilen ecdâdımız âlimlere sonsuz bir hürmet beslemiş-

lerdir. Fâtih Sultan Mehmed tahta çıktığında hocası Molla Gürânî ’ye vezirlik 

vermişti, lâkin Gürânî (v. 893/1487) bunu kabul etmedi, kazasker olarak ilimle meşgu-

liyeti tercih etti. Daha sonra Fâtih, hocasını Bursa’ya kadı tâyin etti. Bir ara Sul-

tan’ın yakınlarından biri, Đslâmî hükümlere muhâlif bir teklif getirdi. Buna çok 

hiddetlenen Molla Gürânî, Sultan’ın emrini yırtıp yazıyı getiren memuru da döv-

dü. Molla Gürânî, Fâtih’i îkâz etmekten, acı bile olsa hakikatleri yüzüne söyle-

mekten çekinmezdi. Sultan’ı ve vezirleri isimleriyle çağırır, kimseye baş eğmezdi. 

Bayram günleri bile dâvet olunmadıkça Sultân’ın ziyaretine gitmezdi.10 

                                                 
8 Đsmi Kâ‘b bin Amr ’dır. 20 yaşındayken Akabe Bey’atleri’nde ve Bedir’de bulunmuştur. Ehl-i Bedir’den en 
son vefat eden sahabîdir. Medine’de hicrî 55 senesinde vefat etmiştir. Allah hepsinden râzı olsun! 
9 Prof. Dr. M. Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 243-264. 
10 Mustafa Runyun - Osman Keskioğlu, Fâtih Devrinde Đlim ve O devirde Yetişen Đlim Adamları, s. 9. 
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Çoğu memurlara zamanın geçim şartlarına göre günlük iki, üç akçe veri-

lirken Fâtih, müderrisler için günde elli akçe tâyin etmiştir. Astronomi ve mate-

matik âlimi Ali Ku şçu’ya olduğu gibi bazı âlimlere ise günde ikiyüz akçe tâyin 

ettiği, bütün âile ve akrabasına bol bol tahsisat bağladığı da vâkîdir. Fâtih talebele-

re de derecelerine göre muhtelif miktarlar tâyin etmiştir. Târihçi Lâtîfî ’nin ifade-

sine göre Fâtih, nerede kudretli bir âlimin varlığını duysa, ister Hindistan’da ister 

daha uzak bir yerde olsun onu binlerce ikrâm ve iltifatla memleketine dâvet eder, 

kendisine yüksek makamlar verirdi. Nitekim Ali Ku şçu’yu diyâr-ı Acem’den 

dâvet ettiğinde ilmine hürmeten katettiği her menziline bin akçe takdir etmiştir. Đs-

tanbul’a geldiğinde bütün halk ayağa kalkmış, Türkistan’dan gelen bu kıymetli 

âlimi saygı ve muhabbetle karşılamaya koşmuştur. Đstanbul’da hiç kimse böyle 

karşılanmamıştır. 

Fâtih, Đstanbul’u “Mecma‘-ı Ulemâ: Âlimlerin toplandığı yer” yapmak 

için uğraşıyordu. Bunun yanında, çalışmalarına kendi bölgelerinde devam eden 

ilim adamlarına da her ay yüksek miktarlarda maaş gönderirdi. Nâmık Kemâl’in 

Evrâk-ı Perîşan’ında bildirdiğine göre Fâtih bazı geceler âlimleri yanına alarak 

medreseleri dolaşır ve talebeleri çalışmaya teşvik ederdi. Sarayında kurduğu irfan 

meclisindeki âlimleri dünya çapındaki seçkin idrak sahibi kişilerden istifade ettir-

mek için, Avrupa ve Asya’daki zeki insanlarla dört beş dilde münâzaralar yaptı-

rırdı.11 

Fâtih âlimleri imtihan için de sık sık münâzaralar tertip ederdi. Bunun ya-

nında çoğu zaman âlimlerin meclislerine gider ders takrirlerini dinlerdi. Bir defa-

sında Zeyrek câmiine gelerek orada ders okutan Alâuddin Ali Tûsî ’nin (v. 887/1482) 

dersine katılmıştı. Müderrisin sağına Pâdişah, soluna veziri Mahmud Paşa oturdu-

lar. Hoca zor ibareleri kolayca hallediyor, en ince meseleleri öyle ustalıkla çözü-

yordu ki Pâdişah memnûniyetinden ve sevincincinden oturduğu yerde duramıyor, 

uçacak gibi oluyordu. Dersten sonra Tûsî’ye bir hil‘at ve onbin dirhem ihsanda 

bulundu. Talebelerin her birine de beşeryüz dirhem atiyyeler verdi.12 

 

3. Müslümanların Đlme Hizmetleri 

Tarih boyunca farklı yerlerde birçok farklı medeniyet zuhur etmiş, bunlar 

birbirine tesir etmiş ve birbirinin ilmî mîrasını alıp geliştirmiştir. Böylece ilim 

farklı kültür ve medeniyetlerin hizmetleriyle daha fazla ilerleme imkânı bulabil-

miştir. Müslümanlar da önceki medeniyetlerden ilim almış, bunu büyük bir tevazu 

ile ifade etmiş ve bu bilgileri geliştirdikten sonra bütün dünyaya yaymak sûretiyle 

                                                 
11 Mustafa Runyun, a.g.e., s. 6-7, 13, 18. 
12 Mustafa Runyun, a.e., s. 10-11. 
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çok mühim bir hizmette bulunmuşlardır. Müslümanları bu yolda gayrete sevkeden 

âmil Kur’ân’ın teşviki ve Peygamber Efendimiz’in: 

“Hikmet, mü’minin yitiğidir, bulduğu yerde onu almaya herkesten daha 

çok hak sahibidir”13 gibi hadis-i şerifleri olmuştur. Küçüklükten beri bu anlayışta 

yetiştirilen müslümanlar, önceki insanların ilmî mirasını toplama husûsunda bir-

birleriyle yarışmışlardır. Bir müddet sonra dünyanın en mühim kitapları ve en bü-

yük âlimleri Đslam ülkelerine akmaya başlamıştır. Müslümanlar önce bu kitapları 

Arapça’ya tercüme etmiş, yanlışlarını düzeltip doğrularını kabul ettikten sonra on-

lardan daha ileri seviyede kitaplar yazmışlardır. Meselâ kendi zamanlarına kadar 

en büyük tıp kitabı olarak kabul edilen Galen’in Anatomi Kitabı Đslâm âlimleri ta-

rafından tercüme edildikten sonra muhtevası olduğu gibi kabul edilmemiş, üzerin-

de tetkikler yapılarak içindeki yanlış kısımlar ayıklandıktan sonra geliştirilmi ştir. 

Emir Çelebi, Enmûzecü’t-Tıp isimli eserinde, bir müellifin, daha önce ya-

zılan eserleri, kendinden bir şey katmadan olduğu gibi nakletmesinin doğru olma-

dığını, kişinin yazdığı esere kendi tecrübelerinin neticelerini de kaydetmesi gerek-

tiğini söyler. Mesela sakamonya (mahmudiye otu) denilen ilacın miktarı, gerek ik-

lim, gerekse otun yetiştiği yer sebebiyle değişeceğinden, bu miktarı Đbn-i 
Sînâ’nın Kanun kitabından olduğu gibi alıp kullanmanın doğru olmayacağını, öte 

yandan Antakya sakamonyasının Đstanbul’da Basra sakamonyası miktarınca ve-

rilmesinin yanlış neticeler verdiğini ifade eder. (Şaban Döğen, Müslüman Đlim Öncüleri Ansiklope-

disi, s. 132) 

Görüldüğü gibi müslümanların ilimle münasebetleri rastgele değil son de-

rece şuurlu ve verimlidir. 

Đlim, Allah’ın kullarına yapılabilecek en büyük hizmet olduğundan, müs-

lümanlar ilmî araştırmalara ibadet vecdiyle sarıldılar. Astronomi gözlemlerine 

Ahmed en-Nihâvendî ile mîlâdî 800 senesinde başladılar. Daha sonra büyük ra-

sathâneler kurdular. Usturlabı geliştirip Güneş, Ay, yıldızlar ve öteki gezegenlerin 

yüksekliklerini, zamanı, dağların yüksekliği ile kuyuların derinliğini ölçtüler. Ça-

lışmalar neticesinde eski sâbiteler tashih edilip yeni yıldız katalogları hazırlandı. 

Birçok yeni yıldız keşfedildi, ekliptiğin meyli yeniden ölçüldü, Güneş’in doruk 

hareketi gözlendi ve sâbit yıldızların hareketiyle irtibatlandırıldı, gezegenlerin ha-

reketleriyle ilgili diğer mühim keşifler gerçekleştirildi. Müslümanlar, matematiğin 

astronomiye uygulanışında yeni metotlar kullandılar. “Kirişler hesabı” yerine tri-

gonometriyi ve “sinüsler hesabı”nı kullanarak çok daha sıhhatli ölçümlere ulaşa-

bildiler. Ayrıca gezegenlerin hareketiyle alâkalı hesaplama tekniklerinde, daha 

evvel ulaşılanın çok ötesinde bir mükemmelliğe eriştiler.14 

                                                 
13 Tirmizî, Đlim, 19/2687; Đbn-i Mâce, Zühd, 15. 
14 Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, Islamic Science (Đslam ve Đlim), s. 113-134. 
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Müslümanlar bunun gibi Jeoloji, Mineroloji, Botanik, Zooloji, Matematik, 

Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık gibi pek çok alanda keşifler yaparak, bu ilimlerin ge-

lişmesine büyük katkılar sağladılar. Meselâ Đbn-i Sînâ (980-1037) 29 farklı konudaki 

keşifleriyle Avrupalı ilim adamlarına öncülük yapan büyük bir âlimdir. Tıp konu-

sunda yazdığı el-Kânûn fi’t-tıp kitabı Avrupa üniversitelerinde 600 sene ders kita-

bı olarak okutulmuştur. Gözdeki retina tabakasının fonksiyonundan ilk bahseden 

Đbn-i Rüşd’dür (1126-1198). Ali bin Đsa’nın (XI. asır) göz üzerine yazdığı Tezkiretü’l-

Kehhâlîn isimli eseri, asırlarca sahasında tek kitap olarak kalmış, Latince, Alman-

ca, Fransızca gibi dillere tercüme edilmiştir. Ammâr bin Ali (XI. asır), 9 asır evvel 

göz ameliyatı yapmış ve kataraktı nasıl çıkardığını el-Müntehab fî ilâci’l-ayn 

isimli eserinde tafsilatıyla anlatmıştır. Bu kitap da Latince, Almanca gibi farklı 

dillere tercüme edilmiştir. 

Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi Đbn-i Heysem (Alhazen) (965-1051) 

gözlüğü keşfetti. Ali bin Abbâs (994) asrımızın modern ameliyatlarına uygun bir 

şekilde kanser ameliyatı yaptı. Onun, Kitâbu’l-Melikî isimli tıp ansiklopedisi gü-

nümüzde bile hâlâ hayranlıkla incelenmektedir. Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî (963-

1013), cerrahlığı bağımsız bir ilim hâline getirdi, 200 kadar ameliyat âletinin resim-

lerini çizdi, neye yaradıklarını ve kullanış şekillerini Tasrîf isimli eserinde îzâh et-

ti. Küçük kan dolaşımını 1210-1288 yılları arasında yaşayan Đbnü’n-Nefîs keşfetti 

ve bunu Đbn-i Sînâ’nın Kânûn kitabına yazdığı şerhte tafsilatıyla anlattı. Akşem-
seddin Hazretleri (1389-1459) Maddetü’l-hayât isimli kitabında ilk defa mikroplar-

dan bahsetti. 

Matematikte sıfır’ı ilk kullanan Hârizmî  (780-850), el-Cebr ve’l-Mukâbele 

kitabıyla Cebir ilminin temellerini attı. Mûsâ’nın oğulları (IX. asır), dünyanın çev-

resini çok az bir hata ile ölçtüler. Pek çok ilim dalında keşifler yapan Bîrûnî  (973-

1051), dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında döndüğünü ispatla-

dı. Yerin çapını ölçtü. Bu mevzuda ortaya koyduğu kanun, Avrupa’da “Bîrûnî 

kâidesi” diye tanındı. Battânî (Albategni), 24 saniye farkla Güneş yılını hesapla-

dı. Đlk uçuş denemesini Đsmail Cevherî (950-1010) yaptı. Uçağın öncülüğünü 880’de 

Đbn-i Firnâs yaptı. Kuş tüyü ve kumaş geçirdiği uçağıyla uzun süre havada kaldı 

ve süzülerek yere indi. Râzî (864-925) yer çekiminden bahsetti. Kristof Kolomb (1446-

1506) Amerika’nın varlığını müslümanlardan, bilhassa Đbn-i Rüşd’ün (1126-1198) ki-

taplarından öğrendiğini kaydeder. Đdrisî (1100-1166) 8 asır evvel, zamanımızın dünya 

haritalarına benzer haritalar çizebildi. Dineverî (v. 895) altı ciltlik büyük botanik an-

siklopedisi Kitâbu’n-nebât’ı hazırladı. Bu eserinde bitkilerin sadece dış görünüşü-

nü tarif etmekle kalmaz, aynı zamanda besleyicilik değerinden, tıbbî ve diğer 

husûsiyetlerinden, yetiştikleri yerlerden bahseder ve onları tasnif eder. Câhız (v. 
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869) hayvanların hayatı hakkında Kitâbü’l-hayevân ismiyle yedi ciltlik kocaman bir 

kitap hazırladı.15 
Bunlar sadece bir kısım örneklerdir. Zikredilen eserler incelenirse müslü-

manların ilim konusunda insanlığa çok büyük hizmetler yaptığı görülür. 

Müslümanlar ilmî çalışmalarını, Allah’ı daha iyi tanımak ve kullarına hiz-

met etmek sûretiyle O’nun rızasını kazanabilmek için yapmışlardır. Dolayısıyla 

faydasız ilimle uğraşmaktan kaçındıkları gibi ilmi insanların zararına kullanmak-

tan da uzak durmuşlardır. 
Son zamanlarda gayr-i müslimler, ilmî araştırma ve keşif yaparken ve bun-

ların ürünlerini kullanırken bazı ahlâkî kâidelere riâyet ettiklerini söyleseler de, bu 

kâidelerin uhrevî bir müeyyidesi olmadığından, çoğu zaman dikkate alınmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla onlar, elde ettikleri zenginlik ve ilmî üstünlüğü çoğu 

zaman bütün dünyayı sömürmek, diğer insanları köleleştirmek, kendi insanlarını 

maddeten müreffeh ancak mânen tükenmiş bir hayata mahkûm etmek, artan ihti-

yaçlar ve azgınlaşan hevâ ile insanın iç dengesini mahvetmek, daha çok kazanma 

uğruna çevreyi tahrip etmek, bütün insanları yolunacak bir müşteri olarak görmek, 

tabiatın dengesini bozmak, nükleer tehdit, binlerce tür canlının yok edilişi, dinî 

değerlerin tahribi ile insanın mânevî bunalıma sürüklenmesi… gibi zararlı yollar-

da kullanmaktadır. Milyonlarca kişinin bir lokma yiyecek ve içecek bulmakta güç-

lük çektiği günümüzde, kişi başına düşen patlayıcı madde, tonlarla ifade edilmek-

tedir. 

 

4. Müslümanların Đlimde Gerilemesinin Sebepleri 

Đnsanların câhiliye dönemini yaşadığı en karanlık bir zamanda zuhûr eden 

Đslâm, insanlara gerekli olan bütün doğru esasları öğretmiş, neticede ilmî bir yük-

selme başlamış ve insanlık kısa sürede maddî ve mânevî terakkînin zirvesine 

ulaşmıştır. O devirde müslümanlar zamanlarını çok iyi değerlendiriyordu. Đlim el-

de etmek için uykularını, rahatlarını, yiyip içmeyi, evlenmeyi terk ederek bir satır-

lık bir bilgi için çok uzun yolculuklar yapıyor, şehir şehir dolaşıyordu. Bu uğurda 

vakitlerini ve mallarını harcıyor, gece gündüz durmadan çalışarak ve her türlü 

zahmete katlanarak ilim elde ediyordu. Çocuklarına küçük yaşlardan îtibâren çok 

sıkı bir eğitim verip kuvvetli bir ilim sevgisi aşılıyordu. Öyle bir hâle gelmişlerdi 

ki her zaman ve her yerde ilimle meşgul oluyorlardı. Meselâ Ali Ku şçu Fâtih’in 
                                                 
15 Bu konudaki zengin kaynaklar ve misaller için şu eserlere bakılabilir: Prof. Dr. Fuat Sezgin, Science et tech-
nique en Islam I-V, Frankfurt, 2004 (Đslam’da Bilim ve Teknik I-V, Ankara 2007) ve diğer kitapları; Prof. Dr. 
Seyyid Hüseyin Nasr, Islamic Science, An Illustrated Study, World of Islam Festival Pub. Co. Ltf., England, 
1976 (Đslam ve Đlim, Đstanbul 1989); Dr. Sigrid Hunke, Allahs Sone über dem Abendland-Unser Arabischen 
Erbe, Germany 1960 (Avrupanın Üzerine Doğan ĐSLAM GÜNEŞĐ, Đstanbul 1991); Prof. Dr. M. Hamîdullah,  
Đslâm’a Giriş, s. 243-264; http://www.1001inventions.com 
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yanına gelirken yolda matematikle ilgili bir kitap yazıp pâdişaha takdim etmiş ve 

onun ismine nisbetle eserine Risâle-i Muhammediye ismini vermişti. Fâtih ile bir-

likte Uzun Hasan’a doğru sefere giderken de yolda astronomiye dâir Fâtih nâmına 

bir eser yazıp ismini Risâle-i Fethiye koymuştu.16 

Bu durum uzun asırlar böyle devam ettikten sonra, Đslâm aynı esaslarıyla 

sapasağlam ortada durduğu hâlde müslümanlar bilim ve teknoloji alanında geri-

lemeye başlamışlardır. Đslâm’ın insanları yükselten hamle gücü ilk günden beri 

mevcudiyetini devam ettirdiğine ve onun sağlam esasları kıyamete kadar insanlı-

ğın ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğuna göre, müslümanların gerileme 

sebeplerini başka şeylerde aramak gerekmektedir. 

� Her şeyden evvel, müslümanların başlıca ilim ve irfan merkezlerinden 

Bağdat Moğollar’ın, Kurtuba-Gırnata  da hristiyanların barbarlığına mâruz kal-

dı. Kütüphaneler, yüzbinlerce elyazma eserle birlikte ateşe verildi. Katliamlardan 

âlimler de kurtulamadı. Asırlar boyu geliştirilmi ş olan eserler birkaç gün içinde 

harâb edildi. Kaybedilen bu birikimi yeniden elde etmek için asırlarca emek sar-

fetmek, yüklü miktarda bütçe harcamak, daha önce o medeniyeti kuran insanların 

çalışmaları ve metodları hakkında bilgi sahibi olmak îcâb eder. Bunun yanında 

asil karakterler ve büyük beyinler de sipariş üzere bulunmazlar. Onlar da Allah’ın 

bir lutfu ve keremidir. 17 

� Münevver tabakayı teşkil eden kişiler, bir müddet sonra, Yunandan aldık-

ları metafizik ve teolojik felsefeye gösterdikleri alâkayı tecrübeye dayanan, gayet 

faydalı ve semereli olan pratik ilimlere göstermediler. Zekâ ve kabiliyetlerini hiç-

bir menfaat temin etmeyen, belli bir neticeye varmayan, ne dünya ne de âhiret için 

zerre kadar faydası olmayan birtakım kelam ve felsefe münakaşalarıyla öldürdü-

ler. Bu devirde müslümanların pozitif ilimlerde kaydettiği ilerleme, her ne kadar 

geçmiş asırlara nazaran daha ileri, ilim ve teknoloji bakımından daha zengin ise 

de, bu hiçbir zaman diğer ilmî sahalardaki geniş fütuhâtla mütenasip değildi. Aynı 

zamanda, tarihteki uzun saltanat devirlerine de uygun düşmüyordu. Diğer sahalar-

da olduğu kadar müspet ilimlerde mütehassıs ve dâhî de yetişmiyordu.18 

Yükselme devrinde müderrislerin aklî ve naklî ilimlerde benzersiz olması 

şart koşuluyordu. Daha sonra bu ciddiyet muâfaza edilemeyerek bir kısım aklî 

ilimler ihmâl edildi. 

                                                 
16 Mustafa Runyun - Osman Keskioğlu, Fâtih Devrinde Đlim ve O devirde Yetişen Đlim Adamları, s. 13. Abdü’l-
Fettâh Ebû Gudde Hoca’nın Safahât min sabri’l-ulemâ alâ şedâidi’l-ilmi ve’t-tahsîl isimli hacimli eseri müs-
lüman âlimlerin ilim uğruna katlandıkları sıkıntı ve meşakkatleri ve ilim elde etmedeki sağlam metodlarını anla-
tır. 
17 Prof. Dr. M. Hamîdullah, Đslâm’a Giriş, s. 259 
18 Ebü’l-Hasan en-Nedvî, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, s. 166-167, 182. 
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� Zamanla insanların Đslâm’dan uzaklaşması ve idarecilerin ehliyetsiz kişi-

lere kalması neticesinde toplum zevk ve safâya dalmaya başladı. Böylece ilmî 

ciddiyet kayboldu, yerini şahsî hesaplar almaya başladı. 

Hâlbuki bu sebepler âleminde müslüman olsun kâfir olsun, her kim ulaş-

mak istediği neticenin ön şartlarını yerine getirir, sebeplerine sarılırsa hedefine 

ulaşır. Zira hangi maddeden hangi şartlarda hangi teknikle ne elde edileceği belli-

dir. Cenâb-ı Hak kâinata değişmez kâideler koymuştur. Bunlara kim riâyet ederse 

o muvaffak olur. Bir örnek vermek gerekirse, bilgi, dürüstlük, çalışkanlık, mesâî 

tanzimi, prensipli olmak gibi sıfatlar ticaretin sonucuna doğrudan tesir eder. Bir 

gayr-i müslim bu sıfatlara sahipse, bir müslüman da bu sıfatlardan mahrumsa o 

gayr-i müslimin müslümandan daha zengin olması normaldir. Burada kâfir müs-

lümana değil, gerçekte müslümana ait olan sıfatlar gayr-i müslimin sıfatlarına 

gâlip gelmiştir. 

Kur’ân’ın hükümlerine itaat ve isyan edenler mükâfat ve cezalarını ekseri-

yetle âhirette görürler. Allah’ın tabiata koyduğu kanunlara yani sünnetullaha itaat 

ve isyan edenler ise büyük çoğunlukla karşılıklarını bu dünyada görürler. Buna 

göre ilmî kâidelere uymayan bir mü’min cezasını başarısızlık, sefalet, perişanlık 

olarak bu dünyada çeker. Bu kanunlara tâbî olan bir gayr-ı müslim ise Đlâhî irade-

ye bilmeyerek de olsa uygun hareket ettiği için mükâfatını bu dünyada görür. 

Nitekim Fâtih, Đstanbul’un fethine hazırlanırken mânevî kuvvetlere bağ-

landığı gibi gâyesine vâsıl olmak için maddî kuvvetler toplamaktan, bütün sebep-

lere başvurmaktan da hiçbir zaman geri durmamıştı. Bir taraftan o zamana kadar 

bilinmeyen topları icat edip kaleler yaptırırken ve her türlü zâhirî tedbiri alırken 

bir taraftan da evliyâullahın dualarını taleb etmiş, kendisi de Allah’a yalvarıp ni-

yazlarda bulunmuştur. Đstanbul’a girmeden iki gün evvel 27 Mayıs Pazar günü as-

kerlerine oruç tutmalarını emrederek rûhî bir temizlikle fethe hazırlanmalarını ve 

beşeriyetin biricik önderi olan Peygamber Efendimiz’in medhine lâyık hâle gel-

melerini istemiştir.19 

Bazen insan bütün şartları yerine getirdiği halde mağlup düşebilir. O za-

man da üzerine düşeni yapmaya devam etmekle birlikte burada Đlâhî takdirin gizli 

bir rahmet tecellîsi olduğunu düşünmelidir. 

Said Halim Paşa konuyu şöyle değerlendirir: 

Müslüman milletler Đslâm’a girmekle taze bir hayat buldular, o zamana 

kadar görmedikleri yüksek bir medeniyete eriştiler. Đslâm ile insanlığa daha çok 

adâlet, eşitlik ve bilgi bahşettiler. Batı medeniyetinin de gelişmesine yardım eden 

yüksek bir medeniyet kurduktan sonra zamanla gerileyerek neredeyse Đslâm’dan 

                                                 
19 Mustafa Runyun - Osman Keskioğlu, Fâtih Devrinde Đlim ve O devirde Yetişen Đlim Adamları, s. 21. 
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önceki hayatlarına döndüler. Bu gerilemede Đslâm’dan önceki kültürlerinin tesi-

rinden tam olarak kurtulamamış olmaları mühim bir rol oynamıştır. Bunun se-

bebi de dinin hükümlerini yanlış anlayıp yanlış tatbik etmeleridir. Her müslüman 

milletin gerileme sebebi farklı olmakla birlikte bu durum aynı zamanlara denk 

geldiğinden, insanlar müslümanları Đslâm’ın gerilettiğini zannetmişlerdir. 

Müslümanların gerilemesinin ikinci sebebi de, Đslâm âlemi ile Batılı hris-

tiyan milletler arasında ortaya çıkan şiddetli ve sönmez bir düşmanlıktır. Đşte o 

düşmanlıktan doğan sonu gelmez savaşlar, müslüman milletlerin ilerleme ve ge-

lişmesine gözle görülür derecede mâni olmuştur. Ayrıca bu karşılıklı nefret, müs-

lüman milletleri, başka dünyalarda süratle gelişmekte olan medeniyeti tanıyıp on-

dan faydalanmaktan alıkoymuştur. 

Bugün yükselen milletlerin kaydettiği gelişmelerin son noktası, Đslâm’ın 

getirdiği ahlâkî, içtimâî ve siyasî esaslar olacaktır. Dolayısıyla müslümanların 

tekâmülü, Đslâm düstur ve esasları dışında başka bir şeyle mümkün olamaz. Bu 

hüküm, fizik kanunları kadar kesin ve sağlamdır.20 

Said Halim Paşa, müslüman memleketlerdeki aydınların dinlerinden 

uzaklaşarak halkla çatıştıklarını, dolayısıyla bütün bilgi, mantık ve düşüncelerine 

rağmen mühim hiçbir yenilik getiremeden sadece mevcudu yıkmakla yetindikleri-

ni ifade eder. Ona göre her şeyden önce halk ile aydın tabaka arasında bulunması 

zaruri olan “gâye birli ği” ni tesis etmek gerekmektedir.21 

“Tek kurtuluşun Đslâmiyet’te bulunduğunda aslâ şüphe edilemez” diyen 

Said Halim Paşa’ya göre, her müslüman, iyi bir müslüman, hatta kâbilse müslü-

manların en olgunu olmayı hedeflemelidir. Çünkü müslümanların en iyisi, insan-

ların en iyisi demek olduğundan bu, insanların besleyebileceği hedeflerin en yü-

cesidir. Millet olarak da diğer müslüman milletlerle tam bir dayanışma içinde ya-

şamak, onların hürriyet ve geleneklerine saygı göstermek, gelişip yükselmelerine 

yardımda bulunmak, yabancıların hükmü altına girmiş veya böyle bir tehlike için-

de olanları kurtarmak gerekir. Zira Đslâm birliği; sayısız kuvvetlerin, unsurların ve 

âmillerin tam bir bütün ve âhenk içinde bulunduğu kâinattaki birliğin bir benzeri-

dir. Bütün azamet ve hakikati bu hâlinden ileri gelir.22 

Bunlara ilâveten, tekrar yükselmek için düşmanların hilelerini kavrayıp 

oyunlarını bozmak, halkı şuurlandırmak, şahsî menfaat ve nefsânî arzulardan kur-

tularak daha ulvî gâyelere yönelmek, idârî mevkîlere dürüst, çalışkan ve ehil in-

sanlar getirmek, bütün fertlerin eğitimine ehemmiyet verip araştırma ve geliştir-

meye daha fazla bütçe ayırmak, insanlara zamanın kıymetini ve onu en iyi şekilde 

                                                 
20 Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, haz. M. E. Düzdağ, Đstanbul 2009, s. 162-164, 177, 179. 
21 Said Halim Paşa, a.g.e., s. 168-169. 
22 Said Halim Paşa, a.e., s. 180-182. 
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kullanmayı öğretmek, faydasız şeyleri terk edip daha faydalı şeylerle meşgul ol-

mak gerekmektedir. 
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YEDĐNCĐ KISIM  

Rahmet Peygamberi: 

Hz. MUHAMMED MUSTAFÂ � 

1. Çocukluğu ve Gençliği 

Rasûlullah �, mîlâdî 571 yılının 20 Nisan’ına tesadüf eden 12 Rabîulevvel 

Pazartesi sabahı, Güneş doğmadan az evvel Mekke-i Mükerreme’de dünyamızı 

şereflendirdi. Onun mübârek soyu Hz. Đsmâîl’in oğlu Kayzar sülâlesinin en şeref-

lisi olan Adnân’a kadar uzanır.1 Rasûlullah �, Kureyş kabilesi içinde, gerek baba 

ve gerek anne yönünden en temiz ve en şerefli bir âileye mensuptur. 

Muhterem babası Abdullah Şam’a ticâret maksadıyla gitmiş, dönüşte 

Medîne’de hastalanarak Allah Rasûlü’nün doğumundan iki ay evvel vefât etmişti. 

Peygamber Efendimiz, iklim şartları daha güzel bir bölgede yetişerek daha sıhhatli 

olması ve Arapça’yı daha fasih konuşabilmesi için, dört yaşına kadar sütannesi 

talihli kadın Halîme Hatun’un yanında büyütüldü. Altı yaşına geldiğinde, annesi 
Hz. Âmine, hizmetçileri olan Ümmü Eymen’i de yanına alarak Efendimiz’i, ba-

bası Hz. Abdullah’ın kabrini ziyâret için Medîne’ye götürdü. Dönüşte Hz. Âmine 

hastalandı. Ebvâ Köyü’nde vefât etti. Oraya defnedildi. Peygamber Efendimiz � 

bu sûretle anneden de yetim kalmış olarak Mekke’ye döndü. Artık dedesinin ya-

nındaydı. Fakat sekiz yaşında iken, dedesi Abdülmuttalib de vefât etti. Daha 

sonra onu amcası Ebû Tâlib yanına aldı ve fedâkârâne bir sûrette himâye etti. 

Peygamber Efendimiz’in yetim çocukluğu ile gençliği, büyük bir nezâhet 

ve ulviyet içinde geçiyordu. Bir müddet çobanlık yaptı. Daha sonra ticaretle meş-

gul oldu.2 Dürüstlüğü ve alışverişteki adâleti ile herkes tarafından tanındı, saygın-

lık ve îtibar kazanarak “el-Emîn: En emniyetli kişi” sıfatını aldı. Güvenilirlik 

âdeta onun ikinci bir ismi olmuştu. 25 yaşlarına geldiğinde Mekke’de sadece el-
Emîn ismiyle çağrılıyordu.3 Müşrikler kendi yandaşlarına değil, “Muhamme-
dü’l-Emîn” e güveniyor ve kıymetli eşyalarını ona emânet ediyorlardı.  

Kâbe tamir edilirken Hacer-i Esved’i yerine koyma husûsunda ihtilâfa düş-

tükleri zaman, hepsi de Peygamber � Efendimiz’in hakemliğine îtirazsız teslîm 

olmuştu. O da fetânetiyle büyük bir savaşı önlemişti. 

Allah Rasûlü � nübüvvetten önce de mürüvvet itibârıyla kavminin en üs-

tünü, soy itibârıyla en şereflisi, ahlâk bakımından en güzeli idi. Komşuluk hakkına 
                                                 
1 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 28; Đbn-i Hişâm, I, 1-3; Đbn-i Sa’d, I, 55-56. 
2 Buhârî, Đcâre, 2; Ebû Dâvud, Edeb, 17, 82; Hâkim, III, 200. 
3 Đbn-i Sa’d, I, 121, 156. 
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en ziyâde riâyet eden, hilim ve sadâkatte en üstün olan, emniyet ve güvenilirlikte 

en önde gelen, insanlara kötülük ve eziyet etmekten en uzak duran o idi. Hiç kim-

seyi kınayıp ayıpladığı, hiç kimseyle münâkaşa ettiği görülmemişti. (Đbn-i Hişâm, I, 

191; Đbn-i Sa’d, I, 121) 

Rasûlullah �, yirmi beş yaşlarına varınca, Mekke’nin şerefli ve asil kadını 

Hz. Hatice g, onun dürüstlüğüne hayran kalmış, kendisine evlenme teklîfinde 

bulunmuştu. Hatice vâlidemiz, Peygamber Efendimiz’den on beş yaş büyük, ço-

cuklu ve dul bir hanımdı. Hz. Peygamber �, onunla insanlığa numûne olacak son 

derece nezih ve huzurlu bir âile yuvası kurdu. 

 

2. Peygamberlik Dönemi 

Nihayet kırk yaşına geldiğinde, Allah Teâlâ kendisine peygamberlik lutfet-

ti. Allah Rasûlü �, dâvetini ilk açıkladığı günlerde Safâ Tepesi’nde yüksek bir 

kayanın üzerinden Kureyşlilere seslenerek: 

“–Ey Kureyş cemâati! Ben size, şu dağın eteğinde veya şu vâdide düşman 

atlıları var; hemen size saldıracak, mallarınızı gasbedecek desem, bana inanır 

mısınız?” diye sordu. Hiç düşünmeden: 

“–Evet inanırız! Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Yalan 

söylediğini hiç duymadık!” dediler. 

Bunun üzerine Rasûlullah �, kendisinin Allah tarafından gönderilen uya-

rıcı bir peygamber olduğunu îlân etti. Sözlerine inanıp Allah’ın istediği gibi bir 

hayat yaşayanların âhirette son derece güzel mükâfâtlara nâil olacağını, inkârcıla-

rın da pek şiddetli bir azapla karşılaşacağını, dolayısıyla bu dünyadayken o ebedî 

hayat için çok iyi hazırlanmak gerektiğini heyecanla anlattı. Ancak insanları yan-

lış inançlarından çevirmek çok zordu. (Buhârî, Tefsîr, 26/2; Ahmed, I, 159, 111) 

Allah Rasûlü �, o günden sonra kavminin bütün ezâ ve cefâlarına rağmen 

Hakk’a dâvetten bir an olsun geri durmadı. Kapı kapı dolaşıyor, hac kâfilelerini ve 

pazar yerlerini ziyaret ediyor, her fırsatta insanları hidâyete çağırıyordu. Bıkmak, 

usanmak nedir bilmiyor, en acımasız bir şekilde düşmanlık edenlere bile aynı 

hakîkatleri defalarca anlatıyordu. Đnsanlara: 

“Bu yaptığıma mukâbil sizden bir ücret istemiyorum!”  (Sâd, 86) diyerek 

sırf Allah rızâsı için tebliğde bulunduğunu bildiriyordu. Đnatçı kâfirler ise kendi-

sinden mucizeler isteyip duruyorlardı. Cenâb-ı Hak şöyle buyurdu: 

“…De ki: «Rabbimi tenzîh ederim. Ben bir beşer olan rasûlden başka 
bir şey değilim.» Đnsanlara hidâyet geldiği zaman, inanmalarına mânî olan 
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şey sadece: «Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?» demeleridir. 
De ki: «Yeryüzünde yürüyen ve yerleşenler (insan değil de) melek olsalardı, 

biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.»” (Đsrâ, 93-95) 

Rasûlullah � ümmî bir insandı, o zamanki pek çok insan gibi okuma 

yazma bilmezdi. Dolayısıyla anlattığı şeyleri herhangi bir kitaptan ya da insandan 

öğrenip nakletmesi mümkün değildi. Ümmî bir insanın kırk yaşından sonra bir-

denbire en yüksek seviyedeki bir belâğat ve fesâhatla çok mühim bilgiler vermeye 

başlaması ancak ilâhî vahiyle mümkün olabilirdi. Bunu o zamanki bütün düşman-

ları biliyor ve kabul ediyorlardı. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle ol-
saydı, bâtıla tâbî olanlar şüpheye düşerlerdi.” (Ankebût, 48) 

Müşrikler Peygamber Efendimiz’in ahlâkını takdir ediyor ve onun kesin-

likle yalan söylemediğine gönülden inanıyorlardı. Ancak haksız yere elde ettikleri 

bazı dünyevî menfaatleri ve nefsânî hazlarını terk etmek istemiyorlardı. Nitekim 

Allah Rasûlü � birgün, amansız düşmanı olan Ebû Cehil ve arkadaşlarının yanına 

uğramıştı. Onlar: 

“–Ey Muhammed! Vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim yanımızda 

son derece sâdık (doğru sözlü, güvenilir) bir insansın. Ancak biz, senin getirmiş  

olduğun âyetleri yalanlıyoruz...” dediler. (Vâhidî, Esbâbü Nüzûl, s. 219; Tirmizî, Tefsîr, 6/3064) 

Müşrikler, Hz. Peygamber’i davasından vazgeçirmek için çok uğraştılar. 

Çok sevdiği amcasını devreye soktular. Efendimiz’e gelip; “Seni başımıza kral se-

çelim, aramızda para toplayıp en zenginimiz yapalım, en güzel kızlarla evlendire-

lim? Ne istersen yapmaya hazırız!” diye muhtelif tekliflerde bulundular. Allah 

Rasûlü � gâyet açık ve net bir şekilde şu cevabı verdi: 

“–Dediğiniz şeylerin hiçbirisi bende yoktur! Ben size getirdiğim şeylerle 

ne mallarınızı istemek, ne içinizde büyük şeref ve şan kazanmak, ne de üzerinize 

hükümdar olmak için gelmiş değilim. Fakat Allah beni size bir peygamber olarak 

gönderdi ve bana bir de Kitab indirdi. Sizin (kabul edenleriniz) için, (Cennetle) 

bir müjdeleyici ve (kabul etmeyenleriniz) için de (Cehennemle) korkutan bir uya-

rıcı olmamı bana emretti. Ben Rabbimin bana yüklediği risâlet vazifelerini size 

tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum! Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz, o, 

dünyada ve âhirette nasip ve azığınız olur! Eğer onu kabul etmez, reddederseniz, 

Yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen, Allah’ın 

emrini yerine getirmek üzere, bütün zorluklara sabretmektir.” (Đbn-i Đshâk, Sîret, s. 179; 

Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 99-100) 
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3. Habeşistan’a Hicret ve Đslâm’ın Afrika’ya Yayılı şı 

Peygamber Efendimiz’den herhangi bir tâviz koparamayan müşrikler, yıl-

dırma hareketlerine başvurdular. Müslümanlara karşı eziyet ve işkencelerini gün 

geçtikçe artırdılar. Rasûlullah � Efendimiz müslümanlara, Habeşistan’a hicret 

edebileceklerini, zira orada halkına zulmetmeyen bir hükümdârın bulunduğunu 

söyledi. Bunun üzerine bir kısım müslüman oraya hicret etti. Böylece Đslâm, 

Medîne’den önce Afrika ’ya ulaşmış oldu. 

Müşrikler, hicret eden müslümanları geri getirmek için, kıymetli hediyeler-

le birlikte elçiler gönderdiler. Müşriklerin iftirâ ve yalanlarını dinleyen Necâşî, 

sözü müslümanların temsilcisi Câfer bin Ebî Tâlib ’e verdi. Cafer � güzel bir 

konuşma yaptı. Bunu sükûnet ve dikkatle dinleyen Necâşî: 

“–Peygamber olduğunu iddiâ eden o şahsın, Allah’tan aldığı şeylerden ez-

berinizde olan var mı?” diye sordu. Cafer �, “Evet” deyince biraz okumasını is-

tedi. Cafer � hûşû içinde Meryem Sûresi’nden okumaya başladı. Zekeriyyâ �, 

sonra Yahya �, onun ardından Meryem vâlidemizle ilgili âyetler birbirini takip 

etmeye başlamıştı. Bütün bunlar, Kur’ân dilinden işitildikçe kalpler yumuşamış, 

gözlerden yaşlar boşanmaya başlamıştı. Câfer � tilâvetine son verince gözü ve 

gönlü dolu dolu olan Necâşi başını kaldırıp: 

“–Şüphesiz şu dinlediklerim ile Hz. Đsâ’nın getirdiği, aynı nûr kaynağın-
dan fışkırıyor!”  dedi. Sonra da Kureyş elçilerine dönerek:  

“–Geldiğiniz yere geri dönün! Allah’a yemin olsun ki onları size aslâ ver-

mem” dedi ve onları başından savdı. O günlerde müslüman olan Necâşî, Rasûlul-

lah � Efendimiz’e muhabbet dolu mektublar yazdı, hürmetlerini arzetti ve karşı-

lıklı hediyeleştiler.4 

Bir müddet sonra da elçilerini Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e gönderdi. Allah 

Rasûlü � onlarla yakından ilgilendi ve bizzat hizmet etti. Ashâb-ı kirâm, “Siz yo-

rulmayın, biz hizmet ederiz!” deyince, Efendimiz �’in verdiği cevap çok mâni-

dardır: 

“–Bunlar Habeşistan’a hicret eden ashâbıma yer gösterip ikrâmda bulun-

dular. Buna karşılık şimdi ben de onlara hizmet etmek isterim!” (Beyhakî, Şuabu’l-

Îmân, VI, 518, VII, 436) 

                                                 
4 Đbn-i Hişâm, I, 358-360; Đbn-i Sa’d, I, 258; Taberî, Tefsir, VII, 4, (el-Mâide, 83); Hamîdullâh, el-Vesâik, s. 100, 
104-105. 
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Bir kısım müslümanlarla yaklaşık 15 sene Habeşistan’da kalan Câfer-i 

Tayyar � hicretin 7. senesinde Medine’ye döndü. Necâşî, Câfer � ile birlikte 70 

Afrikalı  göndermişti. Onların hepsi de, kilise ve din adamlarının en iyileri idi. 

Rasûlullah �, onlara Yâsîn Sûresi’ni okudu. Sûreyi sonuna kadar dinlediler, ağ-

ladılar ve hakikati idrak ettiler: 

“–Bu, Hz. Đsa’ya indirilene çok benziyor!” diyerek müslüman oldular.5
 

Bir gün Rasûlullah � Hz. Câfer’e, Habeşistan’da gördüğü câlib-i dikkat 

hâdiseleri anlatmasını isteyince, Câfer-i Tayyar şu hâtırasını nakletti: 

“Bir gün oturuyorduk. Yaşlı bir râhibe yanımızdan geçti. Başında da bü-

yükçe bir su testisi vardı. Bir genç bu zavallı kadını arkasından itti. Kadın iki dizi-

nin üstüne düştü ve başındaki testi kırıldı. Rahibe ayağa kalkarak o gence şöyle 

bir baktı ve: 

“–Ey zâlim! Yarın Allah Teâlâ adâlet kürsüsünü ortaya koyduğunda, gel-

miş geçmiş bütün insanları bir yere topladığında, eller ve ayaklar yaptıklarını itiraf 

etmeye başladığında ve Allah mazlumun hakkını zâlimden aldığında, aramızdaki 

dâvanın nasıl hâlledildiğini göreceksin!” dedi. 

Bu sözleri duyunca, Peygamber Efendimiz tebessüm etti ve şöyle buyurdu: 

“–Kadın doğru söylemiş. Evet, doğru söylemiş. Zayıfların hakkının güçlü-

lerden alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize çıkarır!” (Đbn-i Mâce, Fiten, 20; Ebû 

Ya’lâ, Müsned, IV, 7-8; Đbn-i Hibbân, XI, 443-444) 

Tebük dönüşü Receb ayı içinde iken, Habeş Necâşîsi vefât etmişti. Allah 

Rasûlü � Necâşî’nin vefâtını hemen o gün ashâbına haber verdi ve: 

“–Uzak bir beldede ölen kardeşinizin cenâze namazını kılalım!” buyurdu. 

“–Yâ Rasûlallâh! Kimdir o?” diye sorduklarında, Fahr-i Kâinât �: 

“–Necâşî Ashama’dır! Bugün Allah’ın sâlih kulu Ashama öldü! Kardeşiniz 

için Allâh’tan mağfiret dileyiniz!” buyurdu ve gıyâbî cenâze namazı kıldırdı. 
(Müslim, Cenâiz 62-68; Ahmed, III 319, IV 7) 

Daha sonra, Necâşî’nin tam olarak Allah Rasûlü’nün haber verdiği gün 

vefât ettiği öğrenildi. 

Đslâm Hz. Ömer � zamanında Afrika’nın farklı bölgelerinde yayılmaya 

devam etti. Hz. Osman � kumandanlarına, hiç vakit kaybetmeden Afrika üze-

rinden gidip Cebel-i Târık’ı geçerek Endülüs’e girmeleri emrini vermişti. Bu emir, 

                                                 
5 Bkz. Taberî, Tefsir, VII, 4 (el-Mâide 82); Kastalânî, Mevâhib, I, 292; Diyarbekrî, II, 31. 
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Đstanbul’un batı yönünden sıkıştırılarak fethin kolaylaştırılması düşüncesinden 

kaynaklanıyordu. Bu sebeple o, Endülüs seferine katılanlara şu mektubu yazmıştı: 

“ Đstanbul ancak Endülüs tarafından fethedilebilir. Eğer orayı fethederse-

niz, âhir zamanda Đstanbul’u fethedenlerin ecrine siz de ortak olursunuz. Ve’s-

selâm.”6 

Böylece Hz. Osman � devrinde, Kuzey Afrika’daki fetihler tamamlan-

mış, Đslâm’ın karşısındaki en büyük güç olan Bizans’ın batıdan sıkıştırılması plan-

ları tatbîkâta konulmuştur. 

Bu esnâda Bizans’ın zâlim idaresinden ve kilisenin baskısından iyice bu-

nalmış olan Afrika kabileleri kolayca müslümanların yanında yer alıyor ve sonra 

da Đslâm’a giriyordu. 

Muâviye bin Ebî Süfyân zamanında Ukbe bin Nâfi‘  g, Afrika’ya gönde-

rildi ve onun Đslâm’ın Afrika’ya yerleşmesinde büyük hizmetleri oldu.7
 

Daha sonraki zamanlarda Đslâm’ın Afrika’da yayılmasına ticâret ve tasav-

vuf erbabının büyük hizmetleri oldu. Müslüman tâcir ve tebliğcilerin günün belli 

zamanlarında abdest alıp namaz kılmaları, dua etmeleri, cuma ve bayram namaz-

ları, kurban kesme gibi ibadetleri yerlilerin dikkatini çekti. Onlarla kurulan yakın 

ve samîmî münasebetler, muhtaç ve kimsesizlere yapılan yardımlar güven telkin 

etti ve müslümanlarla kolayca kaynaşmalarını sağladı. Müslüman tâcir ve muha-

cirlerin yerli kadınlarla evlenerek akrabâ olmaları da Đslâm’ın tebliğini kolaylaş-

tırdı. Müslüman tebliğciler sınıf farkı gözetmezdi. Yerliler, müslüman olur olmaz 

kendilerini tebliğcilerle aynı seviyede bulurlardı. Hristiyan misyonerler ise kendi-

lerini yerli halktan üstün görür, yerli kadınlarla evlenmezdi. Bu durum, Đslâm’ın 

                                                 
6 Đbn Kesîr, el-Bidâye, VII, 144; Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 93; Muhammed Hamidullah, “Fethul-Endelüs (Đspan-
ya) fi Hilafeti Seyyidina Osman sene 27 li’l-Hicre”, Đ.Ü. Ed. Fak. Đslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, Đstanbul 
1978, VII, 221-225. 
7 Ukbe bin Nafi g duası müstecâb bir zât idi. Afrika’ya gidince bugünkü Kayravan şehrinin olduğu yere geldi. 
Burası sık ağaçlık bir ormandı, her taraf taşlar, yılan, çıyan ve yırtıcı hayvanlarla doluydu. Ukbe, Allah’a dua etti 
ve yüksek sesle üç defâ: 

“–Ey vâdî ehli! Đnşaallah biz buraya yerleşeceğiz. Buradan ayrılıp gidin!” dedi. 
Bütün ağaçların ve taşların altından yılanların ve diğer yırtıcı hayvanların yavrularını sırtlarına ve kucakları-

na alarak çıkıp gittiği görüldü. Ukbe yanındakilerle birlikte vâdiye indi ve onlara: 
“–Allah’ın ismiyle buraya yerleşin!” buyurdu. Böylece Kayravan şehri kurulmuş oldu. 
Bu hâdiseyi müşahede eden yerli halktan (Berberîlerden) pek çoğu müslüman oldu. (Bkz. Zehebî, Târihu’l-

Đslâm, I, 601; Đbn-i Abdilber, Đstiab, I, 331; Đbn-i Kesîr, el-Bidâye, VIII, 45) 

Ukbe g bir yere gelip konaklamıştı. Orada hiç su yoktu. Đnsanlar o kadar susadılar ki neredeyse helâkin eşi-

ğine geldiler. Ukbe g iki rekât namaz kıldı ve dua etti. Ukbe’nin atı ön ayaklarıyla yeri kazıyordu. Birden ayak-

larının altından su fışkırmaya başladı. Ukbe g insanları çağırdı. Orayı avuçlarıyla kazıp genişlettiler ve su kay-
nağı hâline getirdiler. Sonra da o sudan içerek ihtiyaçlarını karşıladılar. O suya “Mâü’l-feres: At Suyu” ismi 
verildi. (Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, IV, 106) 
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siyahların dini, hristiyanlığın da beyazların dini olduğu şeklinde bir yanlış kanaa-

tin doğmasına yol açtı. 

Tasavvufî ahlâkın Afrika’ya yerleşmesiyle kabileler arası iç kavgalar 

sükûnete erdi, tefrikanın önüne geçildi ve insanlar birbiriyle kardeş oldular. Ta-

savvuf ehli, medrese ve zaviyelere büyük ehemmiyet verdi. Köleleri satın alıp 

âzâd ederek tasavvufî terbiyeden geçirdikten sonra tebliğde bulunmak üzere kendi 

memleketlerine gönderdiler. Bu faaliyet, Đslâm’ın tebliğinde son derece faydalı 

oldu. 

15. asırda Avrupalı devletler ekonomik maksatlarla Afrika’ya girmeye 

başladılar. 17. asırda Afrika’yı sömürme husûsunda birbirleriyle rekâbete girişti-

ler. Kıtadaki altın, fildişi, baharat, palmiye yağı gibi kıymetli eşyâyı götürüyor, in-

sanları köleleştirip gemilerle Avrupa’ya taşıyor ve satıyorlardı. Buna karşı çıkan 

yerliler şiddetle ve kanlı bir şekilde bastırılıyordu. 

18. asrın sonlarına doğru Afrika’nın iç bölgelerini ve zenginliklerini keş-

fetmek için şirketler kurulmaya başladı. Devletlerin desteğiyle seyyahlar, kıtayı 

karış karış gezip inceliyordu. Onların ardından kilisenin desteğiyle misyonerler 

Afrika’nın her tarafına dağıldılar. 

19. asırda hızlı sanayileşme neticesinde Avrupa ülkeleri, ucuz ham madde 

temini ve ürettikleri mallar için yeni pazarlar bulma gâyesiyle Afrika’yı ve uygun 

buldukları diğer yerleri sömürgeleştirmeye hız verdiler. Afrika’yı hızla ele geçirip 

fiilen işgal ettiler ve paylaştılar. 

Afrika, 1950’den sonra yavaş yavaş hürriyetini kazanmaya başladı. Ancak 

bu seferde Avrupa devletleri, Afrikalıları iktisâdî açıdan kendilerine bağlamış ve 

geriye iç çatışmalara sebep olan sûnî sınırlar, azınlıklar, batı kültürüyle yetiştirdik-

leri insanlar gibi pekçok mesele bırakmışlardı. 

Sömürge döneminde Afrika’da pekçok Đslâmî cihâd hareketi ve tasavvufî 

faaliyetler oldu. Bunlar, o bölgede Đslâm’ın ayakta kalmasını sağladı. 1950’lere 

kadar Fransa’nın Afrika’daki sömürge vâliliği vazifesini yürüten hristiyan yazar 

Hubier Deshan, Siyah Afrika’da Dinler isimli eserinde şöyle der: 

“ Đslâm’ın çoğu yerdeki yayılışı, zorlamaya dayalı değildir. Tam aksine 

muhtelif vasıflara sahip dâvetçilerin iknâ kabiliyetleriyle gerçekleşmiştir. Bu 

dâvetçilerin entrikalardan haberleri yoktu, maddî güçleri de bulunmuyordu. Đslâm 

daha çok, kavimden kavime barışçı sızmalar şeklinde yayılıyordu. Aristokratlar-

dan biri müslüman olunca ki dâvetçilerin hedefleri de budur, hemen arkasından 

tüm kabile onu izliyordu. Đslâm’ın yayılışını kolaylaştıran bir diğer unsur da onun 

fıtrî bir din olmasıdır. Onu kavramak kolaydır. Esaslarında ve kâidelerinde bir gi-

riftlik ve karışıklık söz konusu değildir. Farklı ortamlara uyum sağlaması ve gir-
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mesi kolaydır. Bir insanın Đslâm’a girmesi çok basittir. Kelime-i şehâdet’i söyle-

mesi yeterlidir. Bunu söyler söylemez artık o müslümandır.” (M. Hüseyin Fadlallah, Đslâm ve 

Kuvvetin Mantığı, s. 217) 

Afrika’da misyonerlik faaliyetleri 1860’tan sonra çok genişlemiş ve bugün 

artık Büyük Sahra’nın güneyindeki sahalarda hristiyan misyonu bulunmayan pek 

az yer kalmıştır. Bununla birlikte hristiyanlık, Đslâm dininin uzun zamandan beri 

hâkim olduğu bölgelerde fazla sayıda insanı dininden döndürmeye muvaffak ola-

mamıştır. Bugün ise Đslâm’ın hristiyanlık’tan daha hızlı yayıldığı görülmektedir. 

Umûmî olarak Büyük Sahra’nın güneyindeki ülkelerde nüfusun % 25’ten biraz 

fazlası müslümandır. Hristiyanların oranı % 25’ten az olup kalan % 50’si gele-

neksel kabile dinlerine bağlıdır. Afrika nüfusunun yaklaşık % 50’si müslümandır. 

Gine körfezinin kuzey kıyıları boyunca sıralanan ülkelerde ise nüfusun % 80’den 

fazlası, Kuzey Afrika ülkeleri ile Somali’nin de tamamı müslümandır. Kongo 

Halk Cumhuriyeti ile Zambiya’da ise müslüman azdır. 

Afrika, müslüman nüfus oranının en yüksek olduğu kıtadır. Đslâm, Afri-

ka’da yalnız inançların değişmesine yol açmamış, bunun yanında sosyal, kültürel 

ve iktisadî bakımdan da kıtada bir gelişme unsuru olmuştur. Dar âile ve kabile 

bağları, yerini zamanla daha güçlü sosyal ve siyasî bağlara terketmiş, kabileler 

birleşerek devletler kurmuşlardır. Eğitim ve kültür seviyesi yükselmiş, büyük ilim 

ve kültür merkezleri teşekkül etmiştir. Ticaret, sanat ve ziraatta büyük ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Đslâm’ın tesiriyle insan eti yeme, tanrılara insan kurban etme, ço-

cukları diri diri toprağa gömme gibi insanlık dışı âdetler kalkmış, çırılçıplak ge-

zenler örtünmeye, hiç yıkanmayanlar yıkanmaya başlamıştır. Bilhassa Kuzey ve 

Batı Afrika’da baştan beri birbirini takip eden Đslâm cihad ve ıslah hareketleri ile 

tarikatlar, gerçek Đslâmî inanç ve hayat tarzının yerliler arasında yerleşmesini sağ-

lamışlardır. Hac ibadetinin de bu hususta çok mühim faydaları olmuştur.8 

Đslâm, daha çok şehir merkezlerinde görülmektedir. Bu sebeple Đslâm’ı, 

kırsal bölgelere ve köylere taşıyacak samîmî ve gayretli yerli tebliğcilere çok ihti-

yaç vardır. 

 

4. Boykot ve Tâif Yolculuğu 

Müşrikler, Habeşistan hicretinden sonra müslümanlar ve onları koruyan 

Hâşimoğulları ile her türlü alışverişi, kız alıp vermek gibi medenî muâmeleleri ve 

bütün beşerî münasebetleri kestiler. Bunu bir ahitnâme ile de perçinleyerek 

Kâbe’nin duvarına astılar. Bu boykot ve ambargo üç sene bütün şiddetiyle devam 

etti. Müslümanlar çok büyük sıkıntılar çektiler. Açlıktan ağaçların kabuklarını ve 

                                                 
8 Diyanet Đslâm Ansiklopedisi, “Afrika” maddesi, Đstanbul 1988, I, 418-439. 
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yapraklarını yediler. Çocukların ağlama sesleri çok uzaklardan duyuluyordu. Sa‘d 

bin Ebî Vakkâs � şöyle der: 

“Boykot günlerinde bir gece açlıktan dolayı dışarı çıkmıştım. Ayağım ıslak 

bir şeye dokundu. Hemen onu ağzıma attım. Hâlâ onun ne olduğunu bilmiyorum.” 
(Süheylî, er-Ravdu’l-Unuf, Beyrut 2000, III, 216) 

Sonunda boykot nihayete erdi ancak tam o günlerde Peygamber Efendi-

miz’in amcası Ebû Tâlib ve hanımı Hz. Hatîce vefat etti. Bunun üzerine düşmanca 

saldırılar, vahşet derecesine ulaştı. Öyle ki, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in tâkatini 

zorlamaya başladı. Allah Rasûlü �, Zeyd bin Hârise’yi yanına alarak Mekke’nin 

160 km. ilerisindeki Tâif şehrine gitti. Akrabalarının da bulunduğu bu şehirde on 

gün kaldı. Onlar da önce alay ettiler. Sonra hakârete başladılar. Ardından köleleri-

ni Allah Rasûlü’nün geçtiği yolların iki kenarına sıralayıp onu hakâretlerle taşlat-

tılar. Her tarafı kanlar içinde kalan o rahmet menbaı ve merhamet peygamberi, uğ-

radığı bu fecî muâmele karşısında bile beddua etmek bir tarafa, vazifesinde her-

hangi bir kusuru olmasından korkarak şöyle niyazda bulundu: 

“Allah’ım! Kuvvetimin zaafa uğradığını, çâresizliğimi, halk nazarında hor 

ve hakîr görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer 

bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belâlara aldırmam! Đlâhî! Sen 

kavmime hidâyet ver; onlar bilmiyorlar. Đlâhî! Sen râzı oluncaya kadar işte affını 

diliyorum...” (Đbn-i Hişâm, II, 29-30; Heysemî, VI, 35) 

Efendimiz’in tek gâyesi Cenâb-ı Hakk’ı râzı edebilmek ve O’nun verdiği 

vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmekti. Bu uğurda karşılaştığı en ağır iş-

kence ve zorluklar bile gözüne görünmüyordu. 

Allah Rasûlü �, Tâif’ten dönüşünü şöyle anlatır: 

“...Ben geri dönmüş, derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnü’s-

Seâlib mevkiine varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp bak-

tığımda, bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca, bulutun için-

de Cebrâîl’i fark ettim. Bana: 

«−Allah Teâlâ kavminin sana ne söylediğini ve seni himâye etmeyi nasıl 

reddettiğini işitiyor. Onlara dilediğini yapması için sana Dağlar Meleği’ni gön-

derdi» diye seslendi. Bunun üzerine melek bana selâm verip aynı şeyleri tekrarla-

dı ve: 

«−Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçi-

reyim!» dedi. O zaman: 
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«−Hayır, ben Cenâb-ı Hak’tan onların neslinden sadece Allah’a ibadet 
eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan insanlar çıkarmasını dilerim!» de-

dim.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, Cihâd, 111) 

O günlerde Medîne’den gelen bir grup müslüman oldu. Bunlar Medîne’de 

Đslâm’ı anlatmaya başladılar. Peygamber Efendimiz’den de muallim istediler. 

Mus‘ab bin Umeyr ile Đbn-i Ümmi Mektûm  � vazifelendirildi. Onların gayret-

leri neticesinde kısa sürede Đslâm’ın girmediği bir ev kalmadı. Sonunda müslü-

manlar, Rasûlullah � Efendimiz’i Medîne’ye dâvet ederek onu muhafaza edecek-

lerine söz verdiler. 

 

5. Hicret ve Medîne Devri 

Müşriklerin işkenceleri dayanılmaz hâle gelince Allah Rasûlü �, ashâbına 

gizli gizli hicret etmelerini söyledi. Bunu öğrenen müşrikler yalnız kalan Peygam-

ber Efendimiz’e suikast düzenlediler. Her kabileden bir genç gelip aynı anda sal-

dıracaktı. Böylece Allah Rasûlü’nün yakınları bir hak iddia ettiğinde bütün kabile-

leri karşısında bulacaktı. Bu esnâda, Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz’e de hic-

ret etmesini emir buyurdu. Rasûlullah �, Hz. Ali ’yi çağırıp üzerinde bulunan 

emânetleri yerlerine teslîm etmesi için yerine vekil bıraktı. Çünkü Mekke’de, 

kıymetli bir eşyâsı olup da, sıdkını ve emînliğini bildikleri için, onu Rasûlullah’a 

emânet etmeyen kimse yoktu. 

O gece müşrikler evin etrâfını sarmışlardı. Fakat Allah’a tevekkül ve tes-

lîmiyeti sonsuz olan Peygamber Efendimiz’de hiçbir tereddüd, endişe ve telâş 

yoktu. Bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpti ve Yâ-sîn Sûresi’nin ilk 

âyet-i kerîmelerini okuyarak aralarından süzülüp geçti. Onu hiçbiri göremedi. 

Böylece Allah Rasûlü �, Mekke’deki on üç yıllık irşad gayretlerinden 

sonra Medîne’ye hicret etmiş oldu. Medîneli müslümanlar olan Ensâr ile Mek-

ke’den göç ederek gelen Muhâcirler i birbirleriyle kardeş îlân etti. Ensâr, Muhâcir 

kardeşlerine mal beyânında bulunarak; “ Đşte malım; al, yarısı senin olsun!..” de-

diler. Buna mukâbil gönülleri birer kanaat hazînesi hâline gelen Muhâcirler de: 

“−Malın mülkün sana mübârek olsun kardeşim, sen bana çarşının yolunu 

göster, kâfî!” diyebilme olgunluğunu sergilediler. (Buhârî, Büyû, 1) 

Rasûlullah � o günlerde Medine’de yaşayan Muhâcirler, Ensâr ve Yahu-

diler’in birbirlerine ve yeni Đslâm devletine karşı mesuliyetlerini tanzim eden bir 
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anayasa hazırladı. “Medîne Vesîkası” denen bu metin, dünya tarihindeki ilk yazı-
lı anayasa idi.9 

Müşriklerin müslümanlara gösterdiği açık düşmanlık ve komşu yahudile-

rin sık sık anlaşmayı bozup sözlerinden dönmeleri sebebiyle bazı savaşlar yapıldı. 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullah �, askerî harekâtlarda öyle bir 

merhamet siyaseti izledi ki, kısa sürede bütün Arap Yarımadası’nı idâresi altına 

aldığı hâlde, her iki taraftan da fazla kan dökülmesine meydan vermedi. Bütün 

problemleri öncelikle sulh yoluyla halletmeyi tercih etti.10 

 

6. Emsalsiz Ahlâkından Misaller 

Şefkât ve Merhameti 

Rasûlullah �, bütün insanlığa karşı sonsuz bir şefkat ve merhametle do-

luydu. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, o son de-
rece izzet ve şeref sâhibidir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, 
size çok düşkündür, üzerinize titrer. Mü’minlere kar şı çok şefkatlidir, çok 
merhametlidir.” (Tevbe, 128) 

O ve ümmeti, düşmanlarına bile merhametlidirler: 

“ Đşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları 
seversiniz. Siz, bütün kitaplara inanırsınız; onlar ise, sizinle karşılaştıkların-
da «Đnandık» derler; kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kinlerinden 
dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki: «Ki ninizden (kahrolup) ölün!» 

Şüphesiz Allah kalplerin içindekileri hakkıyla bilmektedir.” (Âl-i Đmrân, 119) 

Hz. Peygamber � hayvanlara ve nebâtâta karşı da sonsuz merhamet sahi-

biydi. Müşrikler ihânet edip anlaşmayı bozdukları ve savaşı tercih ettikleri zaman 

Rasûlullah �, on bin kişilik muhteşem ordusuyla Mekke’ye doğru yola çıkmıştı. 

Arc mevkiinden hareket edip Talûb’a doğru giderken, yolda yavrularının üzerine 

gerilmiş ve onları emzirmekte olan bir köpek gördü. Hemen ashâbından Cuayl 
bin Sürâka’yı yanına çağırarak onu bu hayvanların başına nöbetçi dikti. Anne 

köpeğin ve yavrularının Đslâm ordusu tarafından rahatsız edilmesini önledi. (Vâkıdî, 

II, 804) 

                                                 
9 Prof. Dr. M. Hamîdullah, The First Written Constitution in the World, Lahore 1975. 
10 Bkz. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, Đstanbul 1991; Elşad Mahmudov, Sebep ve Sonuç-
ları Đtibâriyle Hazret-i Peygamber’in Savaşları, Đstanbul 2005. 
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Rasûlullah �, birgün Ensâr’dan bir kişinin bahçesine uğramıştı. Orada bu-

lunan bir deve, Peygamber Efendimiz’i görünce inledi ve gözlerinden yaşlar aktı. 

Efendimiz, devenin yanına gitti, kulaklarının arkasını şefkatle okşadı. Deve sâkin-

leşti. Bunun üzerine Rasûlullah �: 

“–Bu deve kimindir?” diye sordu. Medîneli bir delikanlı yaklaştı ve: 

“–Bu deve benimdir ey Allah’ın Rasûlü!” dedi. Rasûlullah �: 

“–Sana lutfettiği şu hayvan hakkında Allah’tan korkmuyor musun? O, se-

nin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikâyet ediyor” buyurdu. (Ebû 

Dâvûd, Cihâd, 44/2549) 

Karnı sırtına yapışmış bir devenin yanından geçerken de: 

“Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah’tan korkun! Besili olarak bi-

nin, besili olarak kesip yiyin!” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 44/2548) 

Sevâde bin Rebî̒ � şu muhteşem incelik ve merhamet misâlini nakleder: 

“Peygamber Efendimiz’in huzûr-i âlîlerine çıkıp birşeyler istedim. Bana 

birkaç tane (3 ile 10 arasında) deve verilmesini söyledi. Sonra da şu tavsiyede bu-

lundu: 

«–Evine döndüğün zaman hâne halkına söyle; hayvanlara iyi baksınlar ve 

yemlerini güzelce versinler! Yine onlara tırnaklarını kesmelerini emret ki hayvan-

ları sağarken memelerini incitip yaralamasınlar!»” (Ahmed, III, 484; Heysemî, V, 168, 259, 

VIII, 196) 

Bir gün Rasûlullâh � koyunun sütünü sağmakta olan bir şahsa rastlamıştı. 

Ona: 

“–Ey filan! Hayvanı sağdığında yavrusu için de süt bırak!” buyurdu. (Hey-

semî, VIII, 196) 

Ebu’d-Derdâ � bir gün, develerine çok fazla yük vuran insanlara rastla-

mıştı. Deve yükün ağırlığından ayağa kalkamıyordu. Ebu’d-Derdâ � hemen de-

venin üzerindeki fazlalıkları atıp hayvanı ayağa kaldırdıktan sonra sâhiplerine 

şöyle dedi: 

“–Eğer Allah Teâlâ, hayvanlara yaptığınız eziyet sebebiyle kazandığınız 

günahları affederse, size büyük bir mağfirette bulunmuş olur. Ben Rasûlullâh � 

Efendimiz’in şöyle buyurduğunu işittim: 

«Allah Teâlâ bu dilsiz hayvanlara iyi davranmanızı emrediyor! Verimli bir 

araziden geçiyorsanız hayvanların biraz otlamasına müsaade edin! Kurak bir 
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yerden geçiyorsanız oradan çabuk geçin, bu tür yerlerde fazla oyalanarak hay-

vanlara sıkıntı ve zarar vermeyin!»” (Đbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-Âliye, II, 226/1978) 

Affediciliği 

Rasûlullah �, cezalandırmaya gücü yettiği hâlde kendisine pek çok kötü-

lüklerde bulunan kimseleri affetmiş, hatta herhangi bir söz veya îmâ ile dahî olsa 

suçlarını başlarına kakmamıştır. Çünkü Allah Rasûlü � müslüman veya kâfir hiç 

kimsenin kötülüğünü istemez, herkese büyük bir edep ve ahlâk ile muâmele eder-

di. Mekke’yi kan dökmeden fethettiği zaman, yirmi bir senedir her türlü düşman-

lığı yapan insanlar huzûrunda toplanmış hükmünü bekliyorlardı. Onlara: 

“–Ey Kureyş topluluğu! Şimdi benim size ne yapacağımı düşünüyorsu-

nuz?” diye sordu. Kureyşliler: 

“–Hayırla muâmele edeceğini düşünüyoruz! Sen kerîm bir kardeşsin, 

kerîm bir kardeşin oğlusun!..” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah �: 

“–Ben de kardeşim Hz. Yûsuf gibi: «…Size bugün hiçbir başa kakma ve 

ayıplama yok! Allah sizi affetsin! Şüphesiz O, merhametlilerin en merhamet-
lisidir»  diyorum. (Yûsuf, 92) Haydi, gidiniz, artık serbestsiniz!” buyurdu. (Đbn-i Hişâm, 

IV, 32; Vâkıdî, II, 835; Đbn-i Sa‘d, II, 142-143) 

“Bugün «Yevmü’l-merhame: Merhamet Günü»dür!” buyurdu.11 

O gün, Uhud Harbi’nde amcası Hz. Hamza’yı şehîd eden Vahşî’yi ve ci-

ğerini hırsla dişleyen Hind ’i de affetti.12
 Kızı Hz. Zeyneb’i deveden düşürmek 

sûretiyle vefâtına sebep olan Hebbâr bin Esved bile bu büyük aftan istifade et-

mişti. Rasûlullah � öyle bir incelik gösterdi ki, Hebbâr’ı affetmekle kalmadı, aynı 

zamanda ona hakâret edilmesini ve eski yaptıkları sebebiyle kendisine târizde bu-

lunulmasını da yasakladı. (Vâkıdî, II, 857-858) 

Mekke fethedildiğinde Ebû Cehil’in oğlu Đkrime  kaçmıştı. Rasûlullah � 

önceden yaptığı bütün kötülükleri bir kenara bırakarak ona eman verdi ve yanına 

çağırdı. Hanımı peşinden koşarak Efendimiz’in dâvetini iletti ve onu Mekke’ye 

gelmeye iknâ etti. Mekke’ye yaklaştıklarında Rasûlullah � büyük bir mucize ve 

muhteşem bir incelik sergileyerek ashâbına şöyle buyurdu: 

“– Đkrime bin Ebû Cehil mü’min ve muhâcir olarak yanınıza geliyor. Artık 

onun babasına hakâret etmeyiniz! Zira çok kötü bir insan bile olsa ölüye hakaret 

etmek sadece hayatta olan yakınlarını üzer, ölüye ulaşmaz.” (Hâkim, III, 269/5055; Vâkıdî, 

II, 851) 

                                                 
11 Vâkıdî, III, 352; Ali el-Müttakî, Kenz, no: 30173. 
12 Buhârî, Meğâzî, 23; Müslim, Akdıye, 9. 
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Rasûlullah � Đkrime’nin geldiğini görünce sevincinden ayağa fırladı ve üç 

defa: 

“–Merhabâ muhâcir süvârî, hoş geldin!”  buyurdu. Đkrime de: 

“–Vallahi yâ Rasûlallah, Đslâm düşmanlığı yolunda harcadığım şeylerin en 

az bir mislini de Allah � Hazretleri’nin yolunda harcayacağım!” dedi. (Hâkim, III, 

271/5059; Vâkıdî, II, 851-853; Tirmizî, Đsti’zân, 34/2735) 

Rasûlullah � hayatı boyunca bunlar gibi sayısız af fazileti sergilemiştir. 

Çünkü Cenâb-ı Hak onu bütün insanlığa rahmet olarak göndermiştir. 

Tevâzuu 

Allah Rasûlü �, son derece mütevâzı bir insandı. Đnsanlar nezdinde en 

kuvvetli göründüğü Fetih Günü, huzûruna gelen ve konuşurken korkudan titreme-

ye başlayan kişiye, imkânlarının en zayıf olduğu döneme ait bir misâli zikrederek 

şöyle sükûnet telkîn etti: 

“–Sâkin ol kardeşim! Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş’ten ku-

ru ekmek yiyen bir kadının oğluyum!..” (Đbn-i Mâce, Et‘ime, 30; Hâkim, III, 50/4366; Beyhakî, Delâil, 

V, 69) 

Đnsanların kendisi hakkında aşırılığa kaçmasına müsaade etmez: 

“Bana «Allah’ın kulu ve Rasûlü» deyiniz!” buyururdu. (Buhârî, Enbiyâ, 48) 

O, peygamberliğini tasdik cümlesinin başına, bilhassa ve ısrarla “abduhû: 
Allah’ın kulu”  kelimesini ilâve ederek, ümmetini geçmiş toplumlarda olduğu gibi 

insanları ilâhlaştırma tehlikesinden korumuştur. 

Peygamber Efendimiz, bir dul hanımın, bir yoksulun, bîçârenin işini gör-

mek için onunla birlikte ihtiyâcı görülünceye kadar yürümekten çekinmez ve bü-

yüklenmezdi. (Heysemî, IX, 20; Nesâî, Cuma, 31) 

Rasûlullah � son derece sade ve mütevâzı bir hayat yaşardı. Hz. Âişe 

vâlidemiz şöyle nakleder: 

“Rasûlullah � Efendimiz’e bir bardak getirildi. Đçinde süt ve bal vardı. Al-

lah Rasûlü � şöyle buyurdu: 

 «–Bir içecek içinde iki nimet, bir bardak içinde iki katık! Benim buna ihti-

yacım yok. Ancak bunun haram olduğunu düşünmüyorum. Sadece kıyamet günü 

Cenâb-ı Hakk’ın dünyadaki fazlalıklardan hesaba çekmesinden korkuyorum. Al-

lah için tevâzu gösteriyorum. Kim Allah için tevâzu gösterirse Allah onu yükseltir, 
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kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır. Kim iktisatlı davranırsa Allah onu zengin 

kılar, kim ölümü çokça hatırlarsa Allah onu sever.»” (Heysemî, X, 325) 

Yine Hz. Âişe vâlidemiz şöyle buyurur: 

“Rasûlullah � hiçbir zaman sabahtan kalan yiyecekleri akşam için, ak-

şamdan kalanları da sabah için saklamadı. Bir elbiseden iki adet edinmedi. Ne iki 

gömleği ne iki ridâsı ne iki izârı ne de iki çift ayakkabısı oldu. Evdeyken boş dur-

duğu da hiç görülmemiştir. Ya bir yoksulun ayakkabısını tâmir ederdi veya bir 

kimsesizin elbisesini dikerdi.” (Đbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve, Beyrut 1979, I, 200) 

Temizlik ve Nezâketi 

Allah Rasûlü � son derece temiz ve güzel bir insandı. Đnsanların kullan-

dığı hiçbir kötü ve kaba sözü ağzına almazdı. Şöyle buyururdu: 

“Kıyâmet günü, mü’min kulun terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey 

bulunmaz. Allah Teâlâ, çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden 

nefret eder.” (Tirmizî, Birr, 62/2002) 

Bir kimseden kendisine, hoşlanmadığı bir söz ulaştığında: 

“Filâna ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor” demez de, “Bazı kimselere ne 

oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar” diye nezâket gösterirdi. (Ebû Dâvûd, Edeb, 5/4788) 

Cömertliği 

Peygamber Efendimiz son derece cömert idi. Kureyş müşriklerinin ileri 

gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, müslüman olmadığı hâlde Huneyn ve Tâif 

gazâlarında Efendimiz’in yanında bulunmuştu. Cîrâne’de toplanan ganimet malla-

rını gezerken Safvan’ın buradaki sürülerin bir kısmına büyük bir hayranlık içinde 

baktığını gören Rasûlullah �: 

“–Pek mi hoşuna gitti?” diye sordu. “Evet” cevabını alınca: 

“–Al hepsi senin olsun!” buyurdu. Safvan kendisini tutamayarak: 

“–Peygamber kalbinden başka hiçbir kalb bu derece cömert olamaz” diye-

rek şehâdet getirdi ve müslüman oldu. Kabilesine dönünce de: 

“–Ey kavmim! (Koşun,) müslüman olun! Çünkü Muhammed, fakirlik ve 

ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor” dedi. (Bkz. 

Müslim, Fedâil, 57-58; Ahmed, III, 107-108; Vâkıdî, II, 854-855) 

Hâsılı, onun ahlâkının güzellikleri anlatmakla bitirilemez. Endülüslü âlim 

Đbn-i Hazm şöyle der: 
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“Âhiret saâdetini, dünya hakîmliğini, huzurlu bir hayatı, bütün ahlakî gü-

zellikleri, bütün fazîletleri kazanmak isteyen kişi, Hazret-i Muhammed’i � örnek 

alsın! Zira Rasûlullâh � bütün hayırlarda hep ileridedir. Allâh Teâlâ onun ahlakı-

nı övmüş, bütün faziletleri en mükemmel şekliyle onda toplamış ve onu her türlü 

kusurdan arındırmıştır.”  (Đbn-i Hazm, el-Ahlâk ve’s-Siyer, Kahire, 1962, s. 19-20, 50) 

� 

Rasûlullah �, hicrî 11. yılın 12 Rabîulevvel Pazartesi günü, milâdî 632 yı-

lının 8 Haziran’ında vefât etti. Allah Teâlâ onu yüce şânına lâyık bir şekilde 

mükâfatlandırsın ve bizleri onun şefaatine nâil eylesin! 

Âmîn! 

 َ# َXَك ا ُ   %ِ Gِ "َّ $ُ  �ْ � �َ �_ &ِ ى X َAَ � #َ "َ  +َ �ْ � .َ �َّ �َ  اّ�ٰ

Cenâb-ı Hak onu, daha önce gelen vahiyleri tasdik etmek, tarih boyunca 

uğradıkları tahriflerden arındırmak13, dinin eksik kalan yönlerini tamamlamak, 

geçmiş milletlerin müstahak oldukları cezalar sebebiyle yüklendikleri ağır mesu-

liyetleri kaldırmak üzere ve âlemlere rahmet olarak14 göndermişti. Biz de Vedâ 

Hutbesi’nin sonunda ashâbın yaptığı şehâdete iştirâk ederek Efendimiz �’in bu 

vazifeleri hakkıyla edâ eylediğine şahitlik ediyoruz. 

Rasûlullah �, bir muhâcir olarak Medine’ye gelişinden sadece on sene 

sonra Allah’ın izniyle Đslâm’ı, Umman’dan Kızıldeniz’e, Güney Suriye’den Ye-

men’e bütün Arabistan’a hâkim kılmıştı. Böylece tarihinde ilk defa Arabistan’ın 

birliği sağlanmış oldu. Lamartine  şöyle der:  

“Gâyenin büyüklüğü, vâsıtaların küçüklüğü ve netîcenin azameti insan 

dehâsının üç büyük ölçüsü ise, modern târihin en büyük şahsiyetlerini (Hz.) 

Muhammed ile kıyaslamaya kim cesâret edebilir?” (Histoire de la Turquie) 

 

7. Ona Duyulan Sonsuz Muhabbet 

Ashâb-ı kirâm, Peygamber Efendimiz’i canlarından çok severlerdi. Ona 

hitâb ederken hep “Anam babam, canım, her şeyim sana fedâ olsun yâ Rasûlal-

lah!”  derlerdi. Onun ayağına bir diken batmasın diye canlarını fedâ ederlerdi. 

Müşriklere esir düşen Zeyd bin Desine � ile Hubeyb � işkenceyle şehit edili-

yorlardı. Rûhlarını teslim etmeden evvel her birine: 

                                                 
13 Bakara, 75, 101; Âl-i Đmrân, 81; Saff, 6; Nisâ, 46; Mâide, 13, 41. 
14 Mâide, 3; Bakara, 286; A‘râf, 157; Enbiyâ, 104. 
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“–Hayatının kurtulmasına mukâbil senin yerinde Peygamber’inin olmasını 

ister miydin?” diye soruldu. Đkisi de bu tâlihsiz sorunun sahibine acıyarak baktılar 

ve: 

“–Benim çoluk-çocuğumun arasında olup Peygamber’imin burada olması-

nı istemek şöyle dursun, şu an bulunduğu yerde ayağına diken batmasına bile aslâ 

gönlüm râzı olmaz” cevabını verdiler. Bu eşsiz muhabbet manzarası karşısında 

hayretten donakalan Ebû Süfyan: 

“–Hayret doğrusu! Ben, dünyada Muhammed’in ashâbının onu sevdiği 
kadar önderlerini seven başka bir topluluk asla görmedim!” dedi. (Vâkıdî, I, 360-362; 

Đbn-i Sa‘d, II, 56) 

� 

Uhud günü Medîne bir haberle çalkalandı. “Muhammed � öldürüldü!” 

denilince şehirde çığlıklar koptu, feryatlar Arş’a dayandı. Herkes yollara düşerek 

gelenlerden bir haber almaya çalışıyordu. Ensâr’dan Sümeyrâ Hâtun’a iki oğlu, 

babası, kocası ve kardeşinin şehit olduğu haber verildiği hâlde o mübârek hanım 

bunlara hiç aldırmıyor, büyük bir endişeyle kendisini asıl kaygılandıran husûsu 

soruşturuyordu: 

“–Allah Rasûlü’ne bir şey oldu mu?” 

Sahâbe-i kirâm cevaben: 

“–Allah’a hamd olsun ki O, senin arzu ettiğin gibi hayattadır!” dediler. 

Sümeyrâ Hâtun: 

“–Onu görmeden gönlüm rahat etmeyecek, bana Allah’ın Rasûlü’nü göste-

riniz!” dedi. Gösterdiklerinde derhâl gidip elbisesinin ucundan tuttu ve: 

“–Anam-babam sana fedâ olsun ey Allah’ın Rasûlü! Sen sağ olduktan 

sonra, gayrı hiçbir şeye aldırmam!” dedi. (Bkz. Đbn-i Hişâm, III, 51; Vâkıdî, I, 292; Heysemî, VI, 

115) 

� 

Uhud’dan dönerken Rasûlullah � at üzerinde bulunuyor, atın dizginini de 

Sa‘d bin Muâz � tutuyordu. Sa‘d’ın annesi Kebşe bint-i Ubeyd g Efendimiz’e 

doğru geldi. Sa‘d: 

“–Yâ Rasûlallah! Bu annemdir” dedi. Rasûlullah �: 

“–Merhaba ona!” buyurdu. Kadın Allah Rasûlü’ne yaklaşıp mübârek yü-

züne baktıktan sonra: 
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“–Anam babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah! Seni sağ sâlim gördüm 
ya, artık bütün musîbetler hiç gelir!” dedi. 

Rasûlullah �, ona şehid düşen oğlu Amr bin Muâz �’dan dolayı baş sağ-

lığı diledikten sonra: 

“–Ey Sa‘d’ın annesi! Seni müjdelerim! Bütün ev halkına da müjdeler ol-

sun! Kabilenizden şehid düşenlerin hepsi cennette bir araya geldiler. -On iki şe-

hid vermişlerdi.- Âile fertlerine şefaat etmelerine de izin verildi” buyurdu. Kadın: 

“–Râzıyız ey Allah’ın Rasûlü! Bundan sonra artık onlara kim ağlar!”  

dedikten sonra: 

“–Yâ Rasûlallah! Şehidlerin geride bıraktıklarına da dua ediveriniz!” dedi. 

Rasûlullah �: 

“Allah’ım! Kalplerindeki hüznü gider, musîbetlerinin ecrini ihsân eyle! 

Geride kalanlara en güzel şekilde sahip çık!” diye dua ettikten sonra yola revân 

oldu. Ashâb-ı kirâm da ardı sıra yürüyorlardı. Efendimiz �, Sa‘d’a: 

“–Senin kabilenden çok yaralı var ve yaraları da ağır. Kıyâmet günü onla-

rın hepsi de yaralarından kan akarak gelecekler; rengi kan rengi ancak kokusu 

misk kokusu gibi olacak. Onlara söyle, evlerine gidip yaralarını tedâvî etsinler! 

Kimse bizi takip etmesin! Bunu kesin bir emir olarak onlara bildir!”  buyurdu. 

Sa‘d �: 

“–Rasûlullah’ın kesin emridir, Benî Eşhel kabilesinden hiçbir yaralı bizi 

takip etmeyecek!” diye nidâ etti. Bütün yaralılar ister istemez geri döndüler. Gece 

boyu ateş yakıp yaralarını tedâvî ettiler. Bu kabileden otuz yaralı vardı. (Vâkıdî, I, 315-

316; Diyarbekrî, I, 444) 

� 

Daha evvel Habeşistan’a hicret eden muhâcirlerin en son kâfilesi Hayber 

fethi esnâsında deniz yoluyla Peygamber Efendimiz’in yanına gelmişti. Đçlerinde 

Esmâ bint-i Umeys g de vardı. O, birgün Peygamber Efendimiz’in zevcesi Haf-

sa vâlidemizi ziyaret için yanına gitmişti. Az sonra Hz. Ömer de kızı Hafsa’nın 

yanına geldi. Ömer �, Esmâ’yı görünce: 

“–Bu kim?” diye sordu. O da: 

“–Esmâ bint-i Umeys!” dedi. Hz. Ömer lâtîfeli bir şekilde: 

“–Şu Habeşistanlı mı? Şu deniz yolculuğuna katılan kadın mı?” diye sor-

du. Esmâ: 
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“–Evet!” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer: 

“–Hicrette biz sizi geçtik. Binâenaleyh Rasûlullah � Efendimiz’e yakın 

olmaya sizden daha çok hak sahibiyiz” dedi. Hz. Esmâ g bu söze çok alındı ve: 

“–Hayır, vallahi hatâ ettin ey Ömer! Siz Rasûlullah � ile birlikte idiniz. O 

sizin aç olanınızı doyuruyor; câhil olanınıza öğretiyordu. Biz ise Habeşistan’da 

uzaklarda, yabancı ve kâfir insanlar arasında zor şartlarda yaşıyorduk. Bu da Allah 

ve Rasûlü uğrundaydı. Allah’a yemin olsun ki, senin söylediklerini Rasûlullah 

Efendimiz’e haber vermedikçe ne yemek yerim, ne su içerim. Biz oralarda eziyet 

ve korkulara mâruz kalıyorduk. Bunu Peygamber Efendimiz’e söyleyeceğim ve 

işin hakikatini soracağım. Vallahi ne yalan söylerim, ne yanlış bir yola kayarım, 

ne de söylediklerine bir şey ilave ederim, hâdise nasıl vukû bulmuşsa aynen nak-

lederim” dedi. Peygamber � gelince Esmâ g: 

“–Yâ Nebiyyallah! Ömer şöyle şöyle söyledi” dedi. Rasûlullah �: 

“–Sen ona ne dedin?” buyurdu. O da: 

“–Şunları şunları söyledim” dedi. Allah Rasûlü �: 

“–O benim nezdimde sizden daha fazla hak sahibi değildir. Onun ve arka-

daşlarının bir hicreti, sizin ise ey gemi yolcuları, iki hicretiniz vardır!” buyurdu. 

Hz. Esmâ der ki: “Habeşistan’dan gemiyle birlikte geldiğimiz Ebû Musa 

el-Eş’arî ve diğer ashâb-ı kirâm fevc fevc geliyor ve bana bu hadîs-i şerifi soru-

yorlardı. Dünyada onları, Peygamber Efendimiz’in bu sözünden daha çok se-

vindiren ve gönüllerinde bundan daha büyük başka bir şey yoktu. Hele Ebû Mu-

sa � bu hadîsi bana tekrar tekrar anlattırıyor ve Efendimiz’in kendileri hakkında-

ki sözünü defalarca dinlemekten doyumsuz bir haz alıyordu.” (Buhârî, Meğâzî, 36; Müslim, 

Fedâilü’s-Sahâbe, 169) 

� 

Ashâbın bu coşkun muhabbetini, onların hadîs-i şerîfleri okurken ve ri-

vâyet ederken gösterdikleri hürmet ve dikkatlerinde de açıkça görmekteyiz. 

Sahâbe-i kirâm, Peygamber Efendimiz’den bir hadîs-i şerîf rivâyet ederken, bil-

meyerek yanlış bir şey söylememek için dizleri titrer, yüzleri sararırdı. Amr bin 

Meymûn şöyle anlatıyor: 

“Ben, Đbn-i Mes’ûd Hazretleri ’nin perşembe akşamları yaptığı sohbetle-

rini hiç aksatmazdım. Bu sohbetlerde onun; «Rasûlullah � buyurdular ki…» diye 

kesin bir ifade kullandığını hiç duymazdım. Bir akşam; «Rasûlullah Efendimiz 

buyurdular ki…» diyerek söze başladı, fakat arkasını getiremeyip başını öne eğdi. 
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Biraz bekledikten sonra kendisine baktım; gömleğinin düğmeleri çözülmüş, gözle-

rinden yaşlar boşanmış, avurtları şişmiş vaziyette ayakta duruyordu. Bir müddet 

bu vaziyette kaldıktan sonra sözünü şöyle tamamladı: 

«Rasûlullah � öyle veya ona yakın ya da ona benzer bir şey söylemişti».” 

(Đbn-i Mâce, Mukaddime, 3)
15

 

 

8. Bazı Mucizeleri 

Peygamber Efendimiz’in pek çok mucizesi vardır. Bunların başında daha 

önce kısmen temas ettiğimiz, çağlara meydan okuyan Kur’ân-ı Kerîm ile Allah 

Rasûlü � Efendimiz’in nezih hayatı ve ulvî ahlâkı gelir. Hakikaten Peygamber 

Efendimiz’in mübarek hayatı ve yüce ahlâkına kimse ciddî bir îtirazda 

bulunamamıştır. Bunlar incelendiğinde ne kadar büyük birer mucize oldukları 

kolayca anlaşılacaktır. 

Peygamber Efendimiz’in bunların hâricindeki sayısız mucizelerinden 

birkaç tanesi şöyledir: 

Mekke’de Kureyş’in kendisinden bir mucize istemesi üzerine Allah Rasûlü 

�, Rabbine dua etmiş ve Ay ikiye bölünmüş, bu mucize her taraftan görülmüştü. 

Ay ikiye ayrıldığında bir parçası Ebû Kubeys Dağı tarafında, diğer parçası 

Kuaykıân Dağı tarafında müşâhede edildi. Müşrikler, Mekke dışındaki uzak 

yerlerden gelen kervanlara böyle bir hâdiseyi görüp görmediklerini sordular. 

Onlar da Ay’ın yarıldığını gördüklerini ifade ettiler.16
 

Nitekim meşhur Fransız astronom Lefrançois de Lalande, Ay’ın geçmiş 

hareketlerini incelerken bu mucizenin doğruluğunu kabûl etmek zorunda 

kalmıştır.17 

� 

Peygamber Efendimiz’in Mescid’de kendisine yaslanıp hutbe okuduğu 

kuru bir hurma kütüğü vardı. Müslümanlar çoğalınca hutbe için bir minbere 

ihtiyaç duyuldu. Allah Rasûlü � minbere çıktığında hurma kütüğü hasretle 

inlemeye başladı. Rasûlullah � minberden inip kütüğü okşayınca inlemesi 

kesilerek sükûnet buldu. Peygamber Efendimiz: 
                                                 
15 Târih boyunca Peygamber Efendimiz’e duyulan engin muhabbete dâir zengin misaller için bkz. Osman Nûri 
Topbaş, Faziletler Medeniyeti, I, 223-265; http://faziletlermedeniyeti1.darulerkam.altinoluk.com/, 
http://www.worldpublishings.com/katalog/indir.asp?id=106&yol=../Deppo/Dokumanlar/eng_FAZILETLER 
MEDENIYETI 2 ING 15 X 21.pdf 
16 Kamer, 1-3; Buhârî, Menâkıb 27, Menâkıbu’l-Ensâr 38, Tefsîr 54/1; Müslim, Münâfıkîn, 43, 47, 48; Tirmizî, 
Tefsîr, 54/3286; Ahmed, I, 377, 413. 
17 Zekâî Konrapa, Peygamberimiz, Đstanbul 1987, s. 110. 
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“O, yanında yapılan zikrullahtan uzak kaldığı için ağladı!”  buyurdu.18 

� 

Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in amcası Abbas, Bedir esirleri arasında 

Medine’ye getirilince Efendimiz ona: 

“–Ey Abbas! Kendin, kardeşinin oğlu Akîl, Nevfel bin Hâris ve anlaşmalın 

Utbe bin Amr için fidye öde! Sen servet sahibi bir kimsesin” buyurdu. Abbas: 

“–Yâ Rasûlallah! Ben müslümandım, Kureyş beni zorla yola çıkardı” dedi. 

Rasûlullah �: 

“–Senin müslümanlığını Allah bilir. Dediğin doğru ise Allah elbette ecrini 

verir. Lâkin senin durumun görünüşte bizim aleyhimize idi. Dolayısıyla fidyeni 

ödemen gerekir” buyurdu ve onun yanında bulunan 800 dirhem altına da harp 

ganimeti olarak el koydu. Abbas: 

“–Yâ Rasûlallah! Hiç olmazsa bunu fidye yerine say!” dedi. Rasûlullah �: 

“–Hayır! O Allah’ın senden bize nasip ettiği ganimettir” buyurdu. Abbas: 

“–Yâ Rasûlallah, demek geri kalan ömrümde beni dilenmeye mecbûr 

edeceksin!” dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü �: 

“–Ey Abbas! Zevcen Ümmü Fadl’a verdiğin o altınlar ne olacak?” diye 

sorunca Abbas: 

“–Hangi altınlar?” dedi. Rasûlullah �: 

“–Hani sen Mekke’den yola çıkacağın gün, yanınızda Allah’tan başka 

kimsenin olmadığı bir esnâda zevcen Ümmü Fadl’a; «Bu seferimde başıma ne 

geleceğini bilmiyorum. Eğer bir musibete uğrarsam şu kadarı senin, şu kadarı 

Ubeydullah’ın, şu kadarı Fadl’ın, şu kadarı Kusem’in ve şu kadarı da 

Abdullah’ındır!» dediğin altınlar!”  buyurdu. Bu sözler üzerine hayretler içinde 

kalan Abbas: 

“–Bunu sana kim haber verdi?” deyince Rasûlullah �: 

“–Allah haber verdi” buyurdu. Şaşkınlığı sükûnete dönen Abbas �: 

“–Seni peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki bunu ben ve 

Ümmü Fadl’dan başka hiç kimse bilmiyordu. Şüphesiz ki sen Allah’ın 

Rasûlü’sün” dedi. (Buhârî, Cihâd, 172; Ahmed, I, 353; Đbn-i Sa‘d, IV, 13-15) 

                                                 
18 Bkz. Buhârî, Menâkıb, 25, Cuma, 26; Tirmizî, Cum’a 10, Menâkıb 6; Nesâî, Cum’a, 17; Đbn-i Mâce, Đkâme, 
199; Dârimî, Mukaddime 6, Salât 202; Ahmed, I, 249, 267, 300, 315, 363. Gösterilen bu kaynaklarda daha pek 
çok mucize zikredilmektedir. 
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� 

Umeyr bin Vehb’in oğlu Vehb de Bedir’de müslümanlara esir düşmüştü. 

Umeyr, Kureyş müşriklerinin cin fikirlilerinden ve kahramanlarındandı. Mekke’de 

Peygamber Efendimiz’e ve ashâbına pek çok eziyetler etmişti. Birgün Umeyr, 

Hicr’de Safvân bin Ümeyye ile oturup Bedir’de öldürülenler ve uğradıkları 

musîbetler üzerine konuşurken Safvân bin Ümeyye: 

“–Vallahi onlar bu hâle geldikten sonra hayatta kalmanın bir mânâsı yok!” 

dedi. Umeyr: 

“–Vallahi doğru söyledin! Eğer borcum ve benden sonra açlıktan 

ölmelerinden korktuğum çocuklarım olmasaydı, muhakkak gider Muhammed’i 

öldürürdüm. Hem benim için onların kabûl edeceği bir bahâne de var; «Esir olan 

oğlum için geldim» derim. Duyduğuma göre o çarşılara çıkıp dolaşırmış” dedi. 

Umeyr’in bu sözleri Safvân’ı sevindirdi: 

“–Borcun bana aittir. Çoluk çocuğuna da sağ oldukları müddetçe kendi 

evlâdlarım gibi bakar, geçimlerini en güzel şekilde sağlarım!” dedi. Bunun 

üzerine Umeyr, kılıcını iyice biledi ve zehirletti. Safvân da bineğini ve yolluğunu 

hazırlattı. Umeyr, Medîne’ye gelip mescidin kapısında durdu, devesini bağladı ve 

kılıcını kuşandı. Hz. Ömer � onu görünce: 

“–Bu Allah’ın düşmanı Umeyr’dir! Vallahi ancak şer için gelmiştir. 

Aramızı bozan, Bedir günü Kureyşliler için sayımızı tahmin eden o değil miydi?” 

dedikten sonra Allah Rasûlü’nün yanına girdi: 

“–Yâ Rasûlallah! Şu Allah düşmanı Umeyr kılıcını kuşanmış gelmiş!” 

dedi. Rasûlullah �: 

“–Onu benim yanıma gönder!” buyurdu. Ömer � geri geldi. Onun 

boynundaki kılıcın kayışını sımsıkı tuttu. Ensâr’dan yanında bulunan kişilere de: 

“–Peygamber Efendimiz’in yanına girip oturunuz ve kendisini bu habîsten 

koruyunuz! Çünkü o, güvenilir bir kimse değildir!” dedi. Rasûlullah �: 

“–Ey Ömer, onu serbest bırak! Sen de ey Umeyr bana yaklaş!”  buyurdu 

ve niçin geldiğini sordu. Umeyr: 

“–Esir aldığınız oğlum için geldim. Onun hakkında ihsanda bulununuz!” 

dedi. Allah Rasûlü �: 

“–Öyle ise şu kılıcın boynunda işi ne?!”  diye sordu. Umeyr: 

“–Allah kılıçların belâsını versin! Onların bize ne faydası oldu ki?” dedi. 

Rasûlullah � tekrar: 
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“–Bana doğru söyle, sen buraya niçin geldin?” diye sordu. Umeyr: 

“–Ben, başka bir şey için değil, sadece elinizde esir olan oğlum için 

geldim” dedi. Rasûlullah �: 

“–Senin Hicr’de Safvân’a koştuğun şart ne idi?” diye sorunca, Umeyr 

korktu ve: 

“–Ben ona ne şart koşmuşum ki?” dedi. Rasûlullah �, onların 

konuşmalarını kelimesi kelimesine nakledip: 

“–Allah, yapacağın işle senin arana girdi, sana mânî oldu!” buyurdu. 

Bunun üzerine Umeyr: 

“–Ben şehâdet ederim ki, sen muhakkak Allah’ın Rasûlü’sün! Yâ 

Rasûlallah! Biz semâdan gelen vahiy husûsunda seni yalanlardık. Ama bu işten 

ben ve Safvân’dan başka kimsenin haberi yoktu. Vallahi bu haberi sana ancak 

Allah vermiştir! Beni Đslâm’a hidâyet eden ve buraya getiren Allah’a hamd 

olsun!” dedikten sonra şehâdet getirdi. Bunun üzerine Allah Rasûlü �: 

“–Kardeşinize dînini iyice anlatınız! Kendisine Kur’ân okuyup öğretiniz! 

Esîrini de serbest bırakınız!” buyurdu. Peygamber Efendimiz’in buyruğu derhâl 

yerine getirildi. Umeyr: 

“–Yâ Rasûlallah! Ben, Allah’ın nûrunu söndürmeye çalışan ve 

müslümanlara şiddetle işkence yapan birisi idim. Müsâade ederseniz Mekke’ye 

gidip müşrikleri Allah’a, Rasûlü’ne ve Đslâm’a dâvet edeyim! Umulur ki Allah 

onlara hidâyet nasîb eder” dedi. Rasûlullah � ona izin verdi. 

Bu esnâda Safvân bin Ümeyye, olup bitenlerden habersiz, Mekkeli 

müşriklere: 

“–Birkaç gün içinde gelecek olan haberle sevineceksiniz. O size Bedr’in 

acısını unutturacak!” diyor, gelen kâfilelerden haber sorup duruyordu. Nihayet bir 

süvârî ona Umeyr’in müslüman olduğunu bildirdi. Umeyr bin Vehb �, Mekke’ye 

gelince insanları Đslâm’a dâvet etmeye koyuldu. Onun sâyesinde birçok insan 

müslüman oldu. Umeyr � birgün Kâbe’nin yanında Safvân bin Ümeyye ile 

karşılaştı ve ona: 

“–Sen büyüklerimizden birisin! Bizim taşlara taptığımızı ve onlar için 

kurbanlar kestiğimizi görmüyor musun? Bu mudur dîn? Ben şehâdet ederim ki, 

Allah’tan başka ilâh yoktur! Muhammed de Allah’ın kulu ve Rasûlü’dür!” dedi. 

Safvân ona bir kelime bile söyleyemedi, öylece sustu kaldı.19
 

                                                 
19 Bkz. Đbn-i Hişâm, II, 306-309; Vâkıdî, I, 125-128; Đbn-i Sa‘d, IV, 199-201; Heysemî, VIII, 284-286. 
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� 

Câbir bin Abdullah  � anlatıyor: 

“…Birgün Rasûlullah � ile birlikte yürüyorduk. Nihayet geniş bir vâdiye 

indik. Rasûlullah � tuvalet ihtiyacını gidermek için gitti. Ben de bir su kabı ile 

kendisini takip ettim. Rasûlullah � bakındı, fakat arkasına gizlenebileceği bir şey 

bulamadı. Vâdinin kenarında iki ağaç gözüne ilişti. Birinin yanına giderek dalın-

dan tuttu ve: 

«–Allah’ın izniyle bana boyun eğ!» buyurdu. Ağaç, burnu gemli deve gibi 

Efendimiz’e râm olup eğildi.  Öteki ağaca da gidip dalından tutarak: 

«–Allah’ın izniyle bana râm ol!» buyurdu. O da ötekisi gibi eğildi. Đkisinin 

ortasına varınca aralarını birleştirdi ve: 

«–Allah’ın izniyle benim üzerime kapanın!» dedi. Hemen üzerine ka-
pandılar. 

Rasûlullah � benim yakında olduğumu hissederse daha ileriye gider diye 

korkarak hızla koşup oradan uzaklaştım. Bir yere oturup kendi kendime düşünme-

ye başladım. Gözüm hafifçe yana kayınca birden Peygamber Efendimiz’in geldi-

ğini gördüm. O iki ağaç da birbirinden ayrılmış ve her biri gövdesinin üzerine 

doğrulmuştu. Peygamber Efendimiz’in bir an durakladığını gördüm. Başıyla sağa 

ve sola işaret etti. Sonra bana doğru yürüdü, yanıma gelince: 

«–Ey Câbir! Durduğum yeri gördün mü?» diye sordu. 

«–Evet, yâ Rasûlallah!» dedim. 

«–Öyleyse şu iki ağaca git de, her birinden birer dal kesip getir. Durakla-

dığım yere geldiğinde, bir dalı sağ, diğerini de sol tarafına dik!» buyurdu. Hemen 

arzusunu yerine getirip yanına vardım ve: 

«–Söylediklerinizi yerine getirdim ey Allah’ın Rasûlü, ancak bunu niçin 

yaptık?» diye sordum. Rasûlallah �: 

«–Azap gören iki kabrin yanından geçtim de, bu dallar yaş olarak kaldığı 

müddetçe şefaatim sayesinde azaplarının hafifletilmesini arzu ettim» buyurdu. 

Sonra kâfilenin konakladığı yere geldik. Rasûlullah �: 

«–Câbir, abdest suyu var mı, insanlara bir sesleniver!» buyurdu. Ben de; 

«Yanında abdest suyu olan var mı?» diye birkaç defa nidâ ettim. Sonra: 
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«–Yâ Rasûlallah! Kâfile içinde bir damla su bulamadım» dedim. 

Ensâr’dan bir zât Rasûlullah � için eski bir tulumda su soğutur ve onu hurma da-

lına asardı. Rasûlullah � beni ona gönderdi. Yanında, tulumun ağzında kalmış bir 

damladan başka bir şey yoktu. O azıcık suyu boşaltacak olsam, tulumun kuru tara-

fında kaybolup gider, yere bir damla düşmezdi. Hemen Peygamber Efendimiz’e 

gelerek durumu arzettim. 

«–Git, onu bana getir!» buyurdu. Tulumu derhal kendisine getirdim. Onu 

eline aldı ve ne olduğunu anlayamadığım bir şeyler okudu. Bir taraftan da iki eliy-

le onu sıkıyordu. Sonra tulumu bana verdi ve: 

«–Ey Câbir! Büyük bir çanak var mı, bir sesleniver!» buyurdu. Hemen bir 

çanak bulup getirdim. Rasûlullah � parmaklarını açarak elini çanağın dibine ko-

yup: 

«–Ey Câbir! Tulumu al da elimin üstüne dök ve bismillah de!» buyurdu. 

Ben hemen suyu elinin üzerine döktüm ve bismillah dedim. Peygamber Efendi-

miz’in parmakları arasından su kaynıyordu. Su çanağın içinde dönüyordu, niha-

yet ağzına kadar doldu. Rasûlullah �: 

«–Câbir! Suya ihtiyacı olanlara seslen!» buyurdu. Đnsanlar gelip kana ka-

na su içtiler: 

«–Suya ihtiyacı olan kimse kaldı mı?» diye seslendim, kimse çıkmadı. Ar-

tık Rasûlullah � elini kaldırdı, çanak ağzına kadar dopdolu duruyordu. 

Bir müddet sonra insanlar açlıktan şikâyet ettiler. Rasûlullah �: 

«–Đnşaallah, Allah sizi doyuracak!» buyurdu. Derken Sîfü’l-Bahr ’a (deniz 

sahiline) geldik. Deniz dalgalandı ve sahile bir hayvan attı. Biz bu hayvanın yanı-

na ateş yaktık, etinden pişirdik, kızartma yaptık ve doyuncaya kadar yedik, ancak 

yarısını bitirebildik…” (Müslim, Zühd, 74) 

� 

Peygamber Efendimiz bir kişiye dua ettiğinde bunun tesiri onun üzerinde 

ömür boyu müşâhede edilirdi. Hz. Ebû Hüreyre’ye işittiği hiçbir bilgiyi unut-

maması; Hz. Enes bin Mâlik’e ömrünün, malının, evlatlarının bereketli olması; 

Hz. Beşîr bin Akrabe ’ye berekete nâil olması; Hz. Ebu’l-Yeser’e ömrünün uzun 

olup ümmet-i Muhammed’in kendisinden istifade etmesi için yaptığı dualar… 

bunlardan birkaçıdır. Şu iki hâdiseyi buna örnek olarak vermekle iktifâ edelim: 
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Abdullah bin Hi şâm � Peygamber Efendimiz’e (altı yaşındayken) ye-

tişmiş idi. Annesi Zeyneb bint-i Humeyd onu (Mekke fethinde) Rasûlullah � 

Efendimiz’e götürüp: 

“–Yâ Rasûlallah! Oğlumdan müslüman olduğuna dâir bey’at al!” dedi. 

Rasûlullah �: 

“–O daha küçük!” buyurdu ve başını sıvazlayarak Abdullah’a dua etti. 

Abdullah bin Hişâm � ileriki yaşlarında çarşıya çıkar, gıda maddeleri sa-

tın alırdı. Đbn-i Ömer ile Đbn-i Zübeyr � onu çarşıda görünce hemen yanına varıp: 

“–Bizi de bu mala ortak et! Zira Peygamber Efendimiz senin için bereket 

duasında bulundu” derlerdi. Abdullah da onları ortak ederdi. Bazı zaman olurdu 

ki, tam bir deve yükü kâr elde eder ve onu evine gönderirdi. (Buhârî, Şirket, 13) 

Cuayd bin Abdurrahmân şöyle anlatır: 

“Ben Sâib bin Yezîd’i doksan dört yaşında iken gördüm, gâyet sağlam ve 

dengeli bir bünyeye sahipti. Bana şöyle dedi: 

«−Pekiyi biliyorum ki, şu yaşımda kulağımın, gözümün çok sağlam olma-

sı, ancak Rasûlullah � Efendimiz’in duası bereketi iledir. Çocukluğumda teyzem 

beni Allah Rasûlü’nün huzûruna götürdü ve: 

“−Yâ Rasûlallah, kızkardeşimin oğlu rahatsızdır, onun için Allah’a dua 

ediverseniz!” dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah � başımı sıvazladı ve her hususta bereket gör-

mem için bana dua ettiler…».” (Bkz. Buhârî, Menâkıb, 21-22) 

� 

Ebû Hüreyre � şöyle anlatmaktadır: 

“Biz Rasûlullah � ile beraber bir seferde idik. Derken bir ara askerlerin 

azığı tükendi. Bineklerinden bazısını kesmek istediler. Hz. Ömer �: 

«−Ey Allah’ın Rasûlü! Ben cemaatin geri kalan yiyeceklerini toplasam da 

siz onlar üzerine, bereketlenmeleri için dua ediverseniz daha iyi olmaz mı?» dedi. 

Efendimiz de öyle yaptı. Buğdayı olan buğdayını, hurması olan hurmasını, hurma 

çekirdeği olan da çekirdeğini getirdi.” 

Orada bulunanlar Ebû Hüreyre Hazretlerine büyük bir hayretle: 

“−Çekirdekle ne yapıyorlardı?” diye sordular. O mübârek sahâbî: 
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“−Đnsanlar yiyecek bir şey bulamadıkları için onu emiyor, üzerine de su 

içiyorlardı!” dedi ve hâdisenin devamını şöyle anlattı: 

“Rasûlullah � dua buyurdu. Yiyecekler öylesine bereketlendi ki herkes 

kaplarını doldurdu. Rasûlullah � bu ilâhî ikram karşısında: 

«Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve ben O’nun 

Rasûlü’yüm. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah’a kavuşan kimse cennete 
gidecektir» buyurdu.”20 (Müslim, Đman, 44) 

                                                 
20 Peygamber Efendimiz’in hayatı, ahlâkı ve mucizeleri husûsunda şu kaynaklardan geniş bilgi alınabilir: 
Osman Nûri TOPBAŞ, The Prophet Muhammad Mustafa the Elect I-II, The Exemplar Beyond Compare Mu-
hammad Mustafa, Civilisation of Virtues I-II, (http://islamicpublishing.net/) 
http://www.islamiyayinlar.net 
http://rahmetesintileri.darulerkam.altinoluk.com/ 
http://hazretimuhammedmekkedevri.darulerkam.altinoluk.com/ 
http://hazretimuhammedmedinedevri.darulerkam.altinoluk.com/ 
http://hazretimuhammed.darulerkam.altinoluk.com/ 
http://faziletlermedeniyeti1.darulerkam.altinoluk.com/ 
http://faziletlermedeniyeti2.darulerkam.altinoluk.com/ 
Ibn Ishaq (150/767), The life of Muhammed, Karaçi: Oxford University, 1967; Mevlana Şibli en-Numani, 
Siretü’n-Nebi=The life of the Prophet, Lahor: Kazı Publications, 1979; Afzalurrahman,  Encyclopaedia of See-
rah: Muhammed, London: The Muslim Schools Trust, 1982; Abdulahad Dawud, Mohammad in the Bible, 
Devha [Doha]: A Publications of Presidency, 1980; A. H. Vidyarthi,  Mohammad in world scriptures, New 
Delhi: Deep-Deep Publications, 1988. 
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SONSÖZ 

Đdrak sahibi bir insanın, cihanın şu ihtişamı karşısında: “Varlık nedir? Sa-

hibi kimdir? Ben kimim, bu âlemde vazifem nedir? Hayat ve ölümün mahiyeti ne-

dir?” gibi esaslı sorular üzerinde düşünüp tatmin edici cevaplar araması îcâb eder. 

Đşte Đslâm bunlara en tatminkâr cevapları vermiş, Rasûlullah � Efendimiz de 23 

senelik nebevî hayatında bu cevapların mücessem ve muhteşem bir fazilet örneği 

olmuştur. 

Akıl, vicdan ve insaf nazarıyla bakıldığında Đslâm’ın, bugün insanlığın 

sahip olduğu yegâne Hak Din olduğu kolayca anlaşılır. Bu dünyadaki maddî ve 

mânevî huzuruyla birlikte ebedî hayatını da düşünen insanların onu samimî bir 

şekilde araştırıp bu yolda birtakım fedakârlıklara katlanmaları gerekmektedir. 

Böyle yaptıkları takdirde kendilerinin kazançlı çıkacağı muhakkaktır. Yoksa 

Đslâm’ın kaybedeceği veya kazanacağı bir şey yoktur. O zâten Cenâb-ı Hakk’ın 

muhafaza ve teminatı altındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“Mü şrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için 
Rasûlü’nü hidayet ve Hak Din ile gönderen O’dur.21 Şahit olarak Allah ye-
ter.” 22 

Şu gördüğümüz bütün kâinat, insan ve Đslâm hep Allah’a aittir. Ve Allah 

hakkı hâkim kılarak batılı zillete düşürecektir. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur: 

“O, gökten su indirir de vâdiler kendi hacimlerince sel olup akar. Bu 
sel, üste çıkan köpükleri alıp götürür. Süs veya başka eşyalar yapmak için 
ateşte erittikleri madenlerden de buna benzer köpükler çıkar. Đşte Allah hak 
ile batılı böyle bir misalle anlatır. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren 
şeye gelince, o dipte kalır. Đşte Allah böyle misaller verir.”  (Ra‘d, 17) 

Hak-batıl mücadelesi tarih boyunca hep böyle neticelenmiştir. Đlâhî din, 

insanlar tarafından bozulup içine batıl inançlar karıştıkça Cenâb-ı Hak onları yeni-

lemiş, kullarına yol gösterecek, faydalı cevher ile faydasız köpüğü birbirinden ayı-

racak peygamberler göndermiştir. Yani bütün ilâhî kanunlar ve peygamberler bir 

altın zincirin halkaları gibi birbiriyle irtibatlı olup aynı kaynaktan gelmiştir. Bu-

nun son halkasını ise Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed � teşkil eder. 

Biz de bu kitapta Đslâm hakkında uçsuz bucaksız deryadan bir damla misa-

li çok öz malumat vermeye çalıştık. Đslâm’ı inceleyip araştırdıktan sonra müslü-

man olan insanların tecrübelerini naklettik. Pek çok insan, araştırmaları neticesin-

de Đslâm’ın, aslı bozulmamış son ilâhî din olduğu sonucuna varmıştır. Bu şekilde 

                                                 
21 Tevbe, 33; Saff, 9. 
22 Fetih, 28. 
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uzun araştırmalar neticesinde müslüman olan insanların sayısı gün geçtikçe art-

maktadır. Üst üste biriken bu tecrübelerin yanlış olma ihtimali yoktur. Sayısız tec-

rübeyle elde edilen bir netice şüphesiz doğrudur. 

Đslâm derinlemesine incelendiğinde onun, bizim naklettiklerimizden başka 

daha nice güzelliklere sahip olduğu görülecektir. Maalesef bugün Đslâm, bilerek 

veya bilmeyerek yanlış öğretilmekte ya da üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Akıllı 

bir insana yakışan, Đslâm’ı, peşin hükümlerden uzak ve tarafsız olarak doğru kay-

naklardan bir bütün hâlinde öğrendikten sonra karar vermektir. 

Cenâb-ı Hak bütün insanlığa dünya ve âhiret saâdeti lûtfeylesin! Dün-
ya hayatı bitmeden en doğru yolu bularak bize tanınan imtihan süresini en 
verimli şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin! Elinizdeki eseri de bu 
yoldaki sebep ve vasıtalardan biri kılsın!. 

Âmîn!. 

�ْ&َ��نَ ُ  l�1ُ�ََِنP � ِة َ�ّ�َ َXّ�ِ�َْرّبِ ا Dَِ7َّ�مٌ  .َر��َ�l  َوَ ��� اْ�ُ�ْ+ََ��َ. 

��َ  َواْ�َ�ْ��ُ  ِ َرّبِ اْ�َ���َ� ّٰ�ِ 

“Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflar-
dan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun!”  (Sâffât, 180-182) 
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