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Mukaddime 

ُد  َمح اَلُم َعََل َرُسولِنَا  لِٰلَِّٰاْلح اَلُة َوالسَّ َعاَلنََِي َوالصَّ َربِّ الح

َِعنيَ  بِِه َأْجح ٍد َوَعََل آلِِه َوَصحح  ُُمَمَّ

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i âlemlere rahmet olarak 

gönderen ve bizleri O’na ümmet eyleyen Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz 

hamd ü senâlar olsun! 

Allah’ın dînini en güzel şekilde tebliğ ve tebyîn eden, ebedî 

kurtuluşumuza vesîle olan ve âlemlere nûr saçan bir kandil kılınan 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun! 

Hadîs ilmi, bütün yakînî ilimlerin başı, dînî ilimlerin dayanağı 

ve esâsıdır. Dînî ilimlerin ikinci kaynağı olması bakımından Kur’ân-

ı Kerîm’den sonra en mühim ilimdir. Kur’ân-ı Kerîm’i tefsir ve beyân 

eder. 

Hadîs-i şerîfler, karanlıkları aydınlatan ışıklar, hidâyete 

götüren yol işaretleri ve her tarafı aydınlatan dolunay mesâbesindedir. 

Kim onlara boyun eğer, muhâfaza eder ve şuuruna varırsa, doğruyu 

bulur, hidayete kavuşur ve kendisine pekçok hayırlar lûtuflar ihsân 

edilir. Kim de hadîs-i şerîflerden yüz çevirir ve onlara sırt dönerse, 

azar ve boşluğa düşer; zarar ve ziyânını artırmaktan başka bir şey 

yapmaz. O Yüce Peygamber (s.a.v), yerine göre bazı şeyleri 

yasaklamış, bazı şeyleri emretmiş; îkâzlarda bulunmuş, müjdeler 

vermiş, temsiller getirmiş ve nasihatlarda bulunup hatırlatmalar 

yapmıştır. Bu hâliyle hadîs-i şerifler ve Sünnet-i Seniyye, en az 

Kur’ân kadar mühimdir. 

İslâmî ahkâmın bilinmesi için hadis bilgisi zarûrîdir. Yani şer’î 

esasları ve hükümleri öğrenebilmek için, Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in Sünnet’inden başka bir yol yoktur. Maslahatlar ise 

tecrübe, sâdık nazar, istintaç gibi yollarla da öğrenilebilir. 

Her asırda ıslahatçıların, ümmetin gidişâtını değerlendirmek 

ve sapmaları tesbit etmek için kıstas olarak mürâcaat edecekleri 

vazgeçilmez asıl (temel ölçü), hadîs-i şerîfler ve Sünnet-i Seniyye’dir. 

Îtidâl hâli ancak Sünnet vâsıtasıyla korunabilir. Eğer Sünnet yolu 

terkedilir, nebevî irşadlara sırt çevrilirse, ümmet ifrat ya da tefrîte 
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düşer, denge bozulur. “Muhakkak ki sizin için Allah Rasûlü’nde 

pek güzel bir örnek vardır!”1 âyet-i kerimesiyle bizlere takdim 

edilen fiilî örneğin ihmâl edilmesi, dînî hükümlerin hayata tatbîkini 

imkânsız kılar. 

Hz. Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Bazı insanlar gelip Kur’ân’daki müteşâbih âyetleri öne 

sürerek sizinle tartışacaklar. Onlara karşı hadis-i şerîf ve Sünnet-i 

Seniyye ile mücâdele edin! Zira ashâb-ı sünen yani hadîs-i şerifleri 

bilen kişiler, Allah’ın kitâbını en iyi bilen kimselerdir.” (Dârimî, 

Mukaddime, 17/121) 

Hevâ ehli sapık fırkalardan bir grup Ali bin Ebî Tâlib (r.a) ile 

tartıştı. İbn-i Abbâs (r.a) ona: 

“‒Ey Ebü’l-Hasen, Kur’ân-ı Kerîm veciz bir kitap olup pekçok 

mânâyı aynı anda ihtivâ ettiği için herkes kendi anlayışına göre delil 

getirebilir. Sen bir âyet okursun, onlar da başka âyetler okurlar. 

Onlarla Sünnet’ten delil getirerek tartış! Zira onlar Sünnet adına yalan 

söyleyemezler!” dedi.2 

Diğer bir rivâyete göre Ali bin Ebî Tâlib (r.a) İbn-i Abbâs 

(r.a)’yı Hâricîler’e göndermiş ve ona şöyle buyurmuştur: 

“‒Onlara git ve kendileriyle tartış! Ancak onlara Kur’ân’dan 

delil getirme! Zira o çok yönlüdür. Onlarla, Sünnet’ten delil getirerek 

tartış!” (Süyûtî, Miftâhu’l-cenne, s. 59) 

Kur’ân, özlü ve mûcizevî bir kitap olduğu için çok yönlüdür. 

Bu sebeple zayıf akıllı insanlar da kendilerine göre âyetleri 

anladıklarını zannedebilirler. Onlara âyet-i kerimenin hakîkî 

mânâsını anlatmak imkânsız hâle gelir. Sünnet-i Seniyye ise 

Kur’ân’ın tefsiri olduğu için son derece açık ve nettir. Onu herkesin 

kendi anlayışına göre sağa sola çekmesi, bir kaçış yolu bulması çok 

zordur. Bu sebeple sapık fırkalar ilk olarak hadîs-i şerîflere, Sünnet-i 

Seniyye’ye ve ashâb-ı kirâma saldırırlar. Onları îtibarsız hâle 

getirdiklerinde Kur’ân-ı Kerîm’e kendi hevâ ve heveslerine göre 

rahatça mânâ yükleyebileceklerini düşünürler. 

                                                           
1 el-Ahzâb, 21. 
2 Hatîb el-Bağdâdî, el-Fakîh ve’l-mütefakkıh, Dâru İbni’l-Cevzî, 1421, I, 560; Süyûtî, Miftâhu’l-cenne, 

el-Medînetü’l-Münevvere, 1409, s. 59. 



4 
 

Eyyûb es-Sahtiyânî (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişiye Sünnet’ten bahsedildiğinde o: «Bırak bunları, sen 

bize Kur’ân’dan haber ver!» (Diğer bir rivâyette) «Sen bize Kur’ân’la 

cevap ver!» derse, bil ki o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları 

da saptırmaktadır.”3 

İmâm Evzâî şöyle buyurur: 

“Bunun sebebi, Sünnet’in Kur’ân üzerinde hüküm koyucu 

(yani onu açıklayıcı ve tefsir edici) olarak gelmesindendir.” 

Yine Eyyûb es-Sahtiyânî (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir şahıs, tâbiînin büyüklerinden Mutarrif bin Abdullah’a; 

«Bize sadece Kur’ân’da olanlardan bahsedin!» deyince ona şöyle 

seslenir: 

«‒Vallâhi biz Kur’ân’ın yerine başka birşey koymak 

arzusunda değiliz. Bilâkis, Kur’ân’ı bizden daha iyi bilen zâtın 

(îzâhlarını öğrenmek) istiyoruz».”4 

Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte Sünnet-i Seniyye’ye uymak da 

vâciptir. Dînin düzeni, ancak Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

Sünnet’ine uymakla mümkün olur. Kurtuluşa erenler (fırka-i nâciye), 

hem îtikadda hem de amelde Kitap ve Sünnet’ten açık olarak 

anlaşılan, sahâbe ve tâbiînin büyük çoğunluğunca kabul edilen 

esaslara sarılanlardır. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e uymamak ise helâki muciptir. 

Şu hadîs-i şerif bunu ifade etmektedir: 

“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) 

                                                           
3 Hâkim, Maʻrifetü ulûmi’l-Hadîs, s. 65; Hatîb Bağdâdî, el-Kifâye fî ılmi’r-rivâye, s. 16. 
4 İbn-i Abdi’l-Berr, Câmiu beyâni’l-ilmi ve fadlih, II, 1193/2349; Süyûtî, Miftâhu’l-cenne fi’l-ihticâci 

bi’s-sünne, s. 9, 34, 35, 43. 
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Dîne ehemmiyet vermeme ve onu ihmâl etmenin en büyük 

sebebi, Sünnet ile amelin terkedilmesidir. Rasûlullah Efendimiz 

(s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuşlardır: 

“Benden önce Allah’ın gönderdiği her peygamberin, mutlaka 

ümmetinden havârîleri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun 

sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Onlardan 

sonra öyle nesiller gelmiştir ki, yapmadıklarını söyleyip, kendilerine 

emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu gürûha karşı eliyle mücâhede 

ederse mü’mindir. Kim onlarla diliyle mücâhede ederse o da 

mü’mindir. Kim de onlarla kalbiyle mücâhede ederse o da mü’mindir. 

Bunun gerisinde artık hardal tanesi kadar iman yoktur.” (Müslim, Îmân, 

80) 

Bu sebeple Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in hadîs-i şerîfleri ve 

Sünnet-i Seniyyesi ile alâkalı çalışmalara ağırlık vermek îcâb eder. 

Biz de İmâm Buhârî’nin Sahîh isimli eserinin muhtasarı olan Tecrîd-

i Sarîh’e yaptığımız kısa şerh çalışmasıyla bu sahaya mütevâzı bir 

katkıda bulunmayı arzu ettik. İstifâdenin daha kolay olması için 

küçük kitaplar hâlinde neşrini düşünerek öncelikle İmân ve İlim 

kitaplarını muhterem okuyucularımıza arzediyoruz.  

İnsan için en mühim şey îmân ve ilimdir. Îmân ondan istenen 

esas vasıf olup ilim de îmânın hizmetçisidir. İlim, îmânın nasıl 

olacağını gösterdiği gibi nasıl muhâfaza edilip îcâbının nasıl yerine 

getirileceğine de ışık tutar. 

İbrâhîm (a.s) dua ederken mârifetullâhı ibadetten evvel 

zikreder ve şöyle buyururdu: 

الِٖحينَ   َربِّ َهْب لٖى ُحْكًما َواَلِْحْقٖنى بِالصَّ

“Yâ Rab, bana bir hikmet ihsân eyle ve beni sâlihler 

zümresine ilhâk buyur!” (eş-Şuarâ, 83) 

Onun, “bana hikmet ihsân eyle” duâsı, eşyânın hakîkatinin 

bilinmesiyle tefekkür gücünün gelişmesine işarettir. “Beni sâlihler 

zümresine ilhâk buyur” duâsı ise ifrat ve tefritten sakınmak 

sûretiyle amelî gayretin gelişmesine işaret etmektedir. Böylece 

İbrâhîm (a.s) ilmi, amele takdim etmiştir. Bu ve benzeri Kur’ânî 

deliller, usûl (akâid) ile alâkalı bilgilerin fürû (ahkâm) ile alâkalı 
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ilimlerden evvel öğretilmesinin vacip olduğunu gösterir. Bu sebeple 

İmâm Buhârî (r.a) önce vahyi, sonra îmânı, ondan sonra ilmi ele 

almış, bunlardan sonra da abdest, gusül, namaz, zekât, hac gibi 

mevzûlara geçmiştir. 

Son olarak, bu eserin ortaya çıkmasına vesîle olan Sami Kaya 

ve Veli Yasin Tabak kardeşlerime çok teşekkür eder, bu yoldaki 

gayretlerimizin hepimiz için birer sadaka-i câriye olup bizleri 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e yaklaştırmasını Cenâb-ı Hak’ın lûtf u 

kereminden niyâz ederim. 

Cenâb-ı Hak, bütün kullarına hidâyet lûtfederek İslâm’ı 

istikâmet üzere yaşamayı nâsîb buyursun! 

Âmîn! 

Dr. Murat Kaya 

20 Nisan 2015 

Üsküdar 
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KİTÂBÜ BED’İ’L-VAHY 

Vahyin Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e Gelmeye 

Başlaması Nasıl Oldu? 

 

İnsanın muhtelif bilgi kaynakları mevcuttur. Bunlar içinde ilk 

sırayı vahiy alır. Zira onda hiç hatâ ihtimâli yoktur. Eksik ve kusuru 

da yoktur. Her şeyi yaratan ve bilen Yüce Allah’ın verdiği bilgiden 

daha doğru ve sağlam hangi bilgi olabilir ki! 

Bu sebeple öncelikle, bizler için paha biçilmez bir kıymet ve 

nimet olan vahyin Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e nasıl gelmeye 

başladığını ve hangi şekillerde geldiğini görecek, daha sonra o 

vahiyle gelen îmân ve ilme geçeceğiz. 

Îmânın ve ilmin kaynağı vahiydir. İnsan neye ve nasıl 

inanacağını ancak vahiy yoluyla öğrenebilir. Gayba ve âhirete dâir 

bilgilerinin yegâne kaynağı vahiy olduğu gibi Dünya hayatına dâir en 

doğru ve en sağlam bilgi kaynağı da yine vahiydir. 

İnsanın amellerine değer ve mânâ yükleyen şey ise onun 

niyetidir. Bu sebeple herşeyden evvel, son derece ehemmiyetli olan 

bu husûsu hatırlatmak yerinde olacaktır. İnsan her amelinde olduğu 

gibi Kur’ân-ı Kerîm’i, hadîs-i şerîfleri ve diğer ilimleri öğrenirken de 

Allah’ın rızâsını talep etmeli, O’nun rızasına uygun bir hayat 

yaşayabilmek için ilim öğrenmelidir. İlmi, kötü maksatlara âlet 

etmemeli, sırf dünyevî menfaatler elde etmek için kullanmamalıdır. 

 

 

  



8 
 

Ameller Niyetlere Göredir / Niyetin Ehemmiyeti 

Ömer bin Hattâb (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: 

«Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet 

ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur. Artık nâil olacağı bir 

dünyâ veya nikâh edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse 

varsa onun hicreti, (Allâh’ın ve Rasûlü’nün rızâsı için değil), hicret 

ettiği o şey içindir».” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1) 

Şerh: 

Diğer rivâyette: 

“Her kimin hicreti Allah’a ve Rasûlü’ne yönelik ise hicreti 

Allah ve Rasûlü içindir. Her kimin de hicreti nâil olacağı bir 

dünyâ…” diye vârid olmuştur. 

Dünyevî-uhrevî, maddî-mânevî bütün ameller ancak niyet ile 

bir değer kazanır. Sözlere ve fiillere değer katan ve yön veren niyettir. 

Niyetsiz fiiller ve kasıtsız sözler boştur. 

Aslında ibadet olmayan bazı işler, iyi niyetle yapıldığı takdirde 

ibadete dönüşebilir. Meselâ; yemek yiyen kimse, bu gıdalardan elde 

edeceği kuvvetle ibadet edeceğini düşünürse, yemek yerken bile 

sevap kazanmış olur. Normal ticaretini yapan kimse, işini en iyi 

şekilde yaparak âilesinin maîşetini helâl yoldan temin etmeyi ve 

insanlara hizmet etmeyi düşünürse, hem para hem de sevap 

kazanabilir. Aksine iyi bir işi kötü niyetle yaparsa günah kazanır. 

Allah katında makbul olan bir işi imkânsızlıkları sebebiyle 

yapamayan kişi, onu yapmayı ihlâs ve samimiyetle arzu ederse, 

yapmış gibi sevap kazanır. 

Allah Teâlâ bütün peygamberlere, kendisine ibadetin ihlâsla 

yapılması gerektiğini vahyetmiştir. İhlâs ise niyetle alâkalıdır. Din de 

ihlâstan ibârettir. O hâlde ihlâs ve niyet İslâm’ın en mühim 

meselesidir. 

Bütün işlere güzel bir niyetle ve ihlâsla, sırf Allah rızâsı için 

başlamalıdır. İmâm Buhârî (r.a) de kitabına hâlis bir niyetle başlamış 

olmayı ve bu vesileyle Cenâb-ı Hakk’a yaklaşmayı niyâz ediyor. 
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Bu hadîs-i şerifte, hem nübüvvet, niyet ve ihlâs ile Mekke 

devrinin başlangıcına, hem de hicret ile Medîne devrinin başlangıcına 

işaret vardır. 

Vahyin başlamasıyla Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in 

Rabbine hicreti, münâcâtı ve O’nunla halveti başlamıştır. Yani bu 

hadîs-i şerîf, muhtelif başlangıçlara işaret etmekte ve bir işe nasıl 

başlamak gerektiğini haber vermektedir. 

Âlimler bu hadîs-i şerîfi, ilmin üçte biri olarak görürler. 

İnsanların ibâdet ve muâmeleleri husûsunda “Ümmü’l-Kavânîn: 

Kânunların esâsı” sayılan baş meselelerin en mühiminin ihlâs 

olduğunu ifade ederler. 

Mecelle’de bu hadîs-i şerîf şu şekilde kanunlaştırılmıştır: 

“Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.” 
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Vahyin Geliş Şekilleri ve Halleri 

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Hâris bin Hişâm (r.a) Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e: 

«‒Yâ Rasûlullâh, sana vahiy nasıl gelir?» diye sordu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

«‒Bâzen bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de 

budur. Benden o hâl zâil olur olmaz (Meleğin) bana söylediğini iyice 

bellemiş olurum. Bâzen Melek bana bir insan olarak temessül eder. 

Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim».” 

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’i soğuğu pek şiddetli bir günde 

kendisine vahiy nâzil olurken görmüştüm. (İşte böylesine soğuk bir 

günde bile) kendisinden o hâl geçtiği vakit şakaklarından şapır şapır 

ter akardı.” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 2; Müslim, Fedâil, 87) 

Şerh: 

Vahyin mâhiyeti peygamberlerden başkasına mâlum değildir. 

Diğer kimselerin onu tarife kalkışması âmânın renklerden bahsetmesi 

kadar küstahça bir davranıştır. Ancak vahyin mertebeleri, çeşitleri, 

nüzûlü esnâsında orada hazır bulunanların şâhid olduğu bazı hâl ve 

tezâhürleri vardır ki onlardan bahsedilebilir. 

Vahyin mâhiyetini ve hakîkatini bilemediğimiz gibi 

Rabbimiz’i görmenin ne keyfiyette olacağını da Likâ (Kavuşma) 

Günü’nden evvel anlamamıza yol yoktur. Ancak şu var ki 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in doğruluğuna şâhitlik eden binlerce 

hâdiseyi ve alâmeti gördükten sonra artık bu gibi hakikatleri kabul 

etmekten başka çare bulunmaz. 

Allah’ın sıfatlarındaki kemâl hakkındaki icmâlî ilmimiz, 

“Şunu bilmiyoruz, o hâlde varlığını tasdik edemeyiz!” diyecek 

derecede Rabbimiz’in fiillerinin ve eserlerinin tafsilatını bilmemizi 

gerektirmez. Hele Cenâb-ı Hakk’ın kudretinin eserleriyle alâkalı 

haberleri, alışık olduğumuz tecrübelerimize uymuyor diye inkâr 

etmek için bize hiç hak vermez. İnsan aklı bu gibi şeyleri 

kendiliğinden keşfetmekten âciz ise de sâdık ve doğru bir haberci yani 
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Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından haber verildiğinde artık 

onları reddetmesi doğru değildir. Zira Rabbimiz’in fiillerini ve 

eserlerini delilsiz bir şekilde şu veya bu sûrete mahsus görmek aklın 

küstahlığından başka bir şey değildir. 

 

Vahyi, Sar’a Hastalığıyla Îzâh Etmek İsteyenlerin Cehâleti 

Vahyin, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i görenlerce müşâhede 

edilen zâhiri halleri hakkındaki rivâyetlere bakarak Efendimiz 

(s.a.v)’in sar’a ve histeri gibi bir sinir hastalığına tutulduğuna 

hükmeden bugünkü inkârcıların, on dört asır sonraki bu hükümleri en 

hafif tabiriyle gülünçtür. Müşâhede altına alınmayan kimsenin hasta 

olup olmadığına, hastalığının çeşidine ve cinsine hükmetmek 

doktorlar tarafından mümkün görülmediği halde, on dört asır evvel 

dünyayı teşrif etmiş bir zâtın filan veya falan hastalığa yakalandığına 

hükmetmek, eğer hamâkat değilse, herhalde garazkârâne bir 

küstahlıktır. 

Bu adamlar, bunca hayret verici keşiflerle önceki ilmî eserlere 

karşı övünen yeni ilmî verilere gûyâ istinâd ederek bu iddiâda 

bulunuyorlar. Hâlbuki o beğenmedikleri, câhilliklerine tamamen kânî 

oldukları Kureyş müşriklerinin kötü bir mukallidi olmaktan daha 

büyük bir meziyet gösteremiyorlar. Şekâvette önderleri olan Ebû 

Lehebler, Ebû Cehiller de iftirada bulundular. Fakat şu haklarını inkâr 

etmeyelim ki onlar hiç görmedikleri ve hiç anlamadıkları bir şey 

hakkında iftirâda bulunmuyordu. Ya bu zavallılara ne diyelim ki hiç 

görmedikleri, hiç duymadıkları, hiç anlamadıkları, tetkik etmedikleri 

bir şey hakkında kafadan atarak, o Kureyş câhilleri dedikleri 

kimselere tâbî olarak hüküm veriyor, sonra da yeni ilmin vardığı 

netice budur diye övünerek ilme iftirâ ediyorlar… 

Şunlar üzerinde düşünmek îcâb eder: 

- Gün geçtikçe hak olduğu daha parlak delillerle sâbit olan 

İslâmî esaslar, bir sar’alıdan nasıl sudûr edebilir? 
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- Rûhânî bir hastalığa mübtelâ olan bir kimsenin, hastalık 

sâikiyle hatırına gelip haber verdiği şeyler nasıl dâimâ gerçeğe uygun 

çıkabilir?5 

 

Bu hadîs-i şerîften anlaşıldığına göre ashâb-ı kirâm, Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’e her hususta sual sorarlardı. Allah Rasûlü (s.a.v) 

onları toplar ve Rabbinden aldığı ilimleri kendilerine öğretirdi. 

Onlardan bir kısmı anlamadığı noktaları sorar, diğer bir kısmı 

ezberler ve onları başkalarına aktarır ve hep birlikte öğrendikleriyle 

amel ederlerdi. Bu minvâl üzere Allah Teâlâ son dînini kemâle 

erdirmiş oldu. 

Bu rivâyetten, meleklerin istedikleri sûretlere girebileceğini de 

öğrenmiş oluyoruz. 

  

                                                           
5 Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1987, I, 7-9. 
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Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e İlk Vahyin Gelişi 

Ümmü’l-Mü’minîn Âişe (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in ilk vahiy başlangıcı uykuda 

sâlih (sâdık) rüyâ görmekle olmuştur. Hiçbir rüyâ görmezdi ki sabah 

aydınlığı gibi vâzıh ve âşikâr zuhûr etmesin! Ondan sonra kalbine 

yalnızlık muhabbeti ilkâ olundu. Artık Hırâ dağındaki mağara içinde 

halvete çekilip orada ehlinin yanına gelinceye kadar adedi muayyen 

günlerde ibadet ederdi. O günler için yanına azık da alırdı. Sonra Hz. 

Hatîce’nin yanına dönüp bir o kadar zaman için yine azık tedârik 

ederdi. Nihâyet Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e bir gün Hırâ 

Mağarası’nda bulunduğu sırada emr-i Hak (yâni vahiy) geldi. Şöyle 

ki Ona Melek gelip «Oku!» dedi. O da «Ben okuma bilmem!» 

cevabını verdi. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz hâdisenin devamını şöyle 

anlattılar: 

«O zaman Melek beni alıp tâkatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. 

Sonra beni bırakıp yine “Oku!” dedi. Ben de ona “Okuma bilmem!” 

dedim. Yine beni alıp ikinci defa tâkatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. 

Sonra beni bırakıp yine “Oku!” dedi. Ben de “Okuma bilmem!” 

dedim. Nihâyet beni yine alıp üçüncü defa sıkıştırdı. Sonra beni 

bırakıp: 

“Mahlûkâtı yaratan Rabb-i Celîl’inin ism-i şerifiyle oku! 

O Rabb-i Azîm ki insanı bir alâktan yarattı. Her hâlde oku ki 

senin Rabbin kalemle yazı yazmayı tâlim eden, keremine nihâyet 

olmayan Allahu Zü’l-Celâl’dir.”6 dedi.» 

Bunun üzerine Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) kendisine 

vahyolunan bu âyet-i kerîmeleri alıp korkudan yüreği titreyerek 

döndüler ve Hatîce bint-i Huveylid’in yanına geldiler. Ona: 

«‒Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz!» buyurdular. 

Korkusu geçinceye kadar vücûd-i mübârekini sarıp örttüler. 

Ondan sonra Allah Rasûlü (s.a.v) yaşadığı hâdiseyi Hz. Hatîce’ye 

naklederek: 

                                                           
6 el-Alâk, 1-4. 
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«‒Kendimden korktum!» buyurdular. Hatîce (r.a): 

«‒Öyle deme, Allâh’a yemin ederim ki Allâhu Zü’l-Celâl hiç 

bir vakit seni utandırmaz (mahzûn etmez). Çünkü sen akrabâna 

bakarsın, işini görmekten âciz olanların ağırlığını yüklenirsin, fakîre 

verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın, misâfiri 

ağırlarsın, Hak yolunda zuhûr eden hâdiselerde ve mühim 

meselelerde insanlara yardım edersin!» dedi. 

Bundan sonra Hatîce (r.a) Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’i 

amcazâdesi Varaka bin Nevfel’e götürdü. Bu zât, Câhiliyye’de 

hristiyanlığa girmiş bir kimse olup İbrânîce yazı bilir ve İncil’den 

Allah’ın dilediği kadar öteberi yazardı. Varaka gözleri âmâ olmuş bir 

pîr-i fânî idi. Hatîce (r.a) Varaka’ya: 

«‒Amcam-oğlu, dinle bak, kardeşinin oğlu ne söylüyor!» dedi. 

Varaka: 

«‒Ne var kardeşimin oğlu?» diye sorunca Rasûlullâh 

Efendimiz (s.a.v) gördüğü şeyleri kendisine haber verdiler. Bunun 

üzerine Varaka dedi ki: 

«‒Bu gördüğün, Allâh Teâlâ’nın Mûsâ (a.s)’a indirdiği 

Nâmûs-i Ekber’dir. (Yâni vahiy getirmekle vazifeli melek Cebrâil 

(a.s)’dır.) Âh keşke senin dâvet günlerinde genç olaydım. Kavmin 

seni çıkaracakları zaman keşke hayâtta olsam!» 

Bunun üzerine Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

«‒Onlar beni çıkaracaklar mı?» diye hayretle sordular. O da: 

«‒Evet! Zira senin gibi bir şey getirmiş (yâni vahiy tebliğ 

etmiş) bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şâyed senin dâvet 

günlerine yetişirsem sana bütün gücümle yardım ederim.» cevabını 

verdi. 

Ondan sonra çok geçmedi, Varaka vefât etti. O günlerde 

Fetret-i vahiy vukû buldu (yâni bir müddet için vahiy kesildi.)” (Buhârî, 

Bed’ü’l-Vahy, 3) 

Şerh: 

Vahyin kesilmesi ile Varaka’nın vefâtı arasında herhangi bir 

münâsebet yoktur. Son cümleden böyle bir şey anlaşılmamalıdır. 
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Alâk sûresinin ilk âyetleri nâzil olduktan sonra vahyin bir 

müddet kesilmesi ve Cebrâîl (a.s)’ın görünmemesi sebebiyle 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) çok üzüldüler. O günlerde İsrâfîl (a.s) 

zaman zaman görünerek Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’i tesellî etti. 

Vahyin ne kadar kesildiğiyle alâkalı rivâyetler muhteliftir. En 

azı on beş gün, en fazlası da üç senedir. 

Bu rivâyetten anlaşıldığı üzere Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in rüyâsı, vahyin geliş şekillerinden biridir. 

Ebû Hüreyre (r.a), “Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle 

buyururken işittim” demiştir: 

“‒Nübüvvetten sonra (ümmete) sadece mübeşşirât kalmıştır!” 

Ashâb-ı kirâm: 

“–Mübeşşirât nedir?” diye sorunca, Rasûl-i Ekrem Efendimiz 

(s.a.v): 

“‒Sâlih rüyâdır” buyurdular. (Buhârî, Ta’bîr 5. Bkz. Müslim, Salât 207-208) 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Zaman yaklaşınca mü’minin rüyâsı neredeyse hiç yalan 

çıkmaz. Mü’minin rüyâsı nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir. 

Nübüvvetten olan bir şey ise yalan olmaz!” (Buhârî, Ta’bîr 26; Müslim, Rü’yâ 

6) 

“Sizin en doğru rüyâ göreniniz, sözü en doğru olanınızdır.” 

(Müslim, Rü’yâ 6) 

Bu rivâyetten öğrendiğimize göre, zor meseleleri üç defa tekrar 

ederek öğretmek îcâb eder. 

Kur’ân-ı Kerîm’i öğretirken çocuğa üç defadan fazla 

vurmamalıdır. 

Güzel ahlâk, sâhibini kötü ve çirkin hallere düşmekten kurtarıp 

selâmete çıkarır. Kimin hayır ve hasenâtı çok olursa, onun âkıbeti 

güzel olur, dîninin ve dünyasının selâmette olması umulur.  
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Vahyin Tekrar Başlaması 

Câbir bin Abdullah el-Ensârî (r.a) vahyin ilk gelişi ve fetrete 

girmesiyle alakalı bir evvelki hadisi naklettikten sonra şu ilâvede 

bulunmuştur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) fetret-i vahiyden bahsederken 

söz arasında şöyle buyurdular: 

«Ben bir gün yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses 

işitttim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hırâ’da bana gelen Melek 

(yâni Cibrîl aleyhi’s-selâm) semâ ile arz arasında bir kürsî üzerinde 

oturmuş. Pek ziyâde korktum. (Evime) dönüp: 

“‒Beni örtün, beni örtün!” dedim. Bunun üzerine Allâh Teâlâ 

Hazretleri’nin 

“Ey örtüye bürünen Rasûlüm, kalk da sana îmân 

etmeyenleri inzâr et (uyar)! Rabbinin azamet ve kibriyâsından 

bahset! Elbiseni pâk ve mutahhar tut! Putlara ibadet necâsetini 

terk etmekte dâim ol!”7 âyetlerini inzâl buyurdu. 

Artık vahiy kızıştı ve peş peşe gelmeye devam etti».” (Buhârî, 

Bed’ü’l-Vahy, 3) 

Şerh: 

Fetreti müteakip ilk nâzil olan âyetler, Müddessir sûresinin ilk 

âyetleridir. 

 

 

  

                                                           
7 el-Müddessir, 1-5. 
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Peygamber Efendimiz (s.a.v) Vahyi Nasıl Alırdı?  

İbn-i Abbâs (r.a); 

“Ey Habîb-i Muhteremim, Sana nâzil olan Kur’ân 

âyetlerini nazmı ile unutmayayım diye acele edip Cibrîl tilâvetini 

tamamlamadan hemen lisânını ve dudaklarını kımıldatmaya 

başlama!”8 âyet-i kerimesi hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) nâzil olan âyet-i kerimeleri 

derhal ezberlemek için kendisini meşakkate sokar ve bundan dolayı 

çok kereler mübârek dudaklarını kımıldatırlardı.” 

Bunu söylerken İbn-i Abbâs (r.a): 

“‒İşte bak Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) dudaklarını nasıl 

kımıldattıysa ben de sana öylece kımıldatıyorum.” buyurdu. 

“Bunun üzerine Allâh Teâlâ Hazretleri O’na: 

«Ey Habîb-i Muhteremim, Sana nâzil olan Kur’ân 

âyetlerini nazmı ile unutmayayım diye acele edip Cibrîl daha 

tilâvetini tamamlamadan hemen lisânını ve dudaklarını 

kımıldatmaya başlama! Kur’ân’ı sadrında cem etmek (toplamak) 

ve Sana tilâvet ettirmek Biz’e âittir. Cibrîl’in lisanıyla Kur’ân’ı 

Sana okuduğumuzda Sen yalnız dinle! Ondan sonra onu anlatıp 

belletmek yine Biz’e âittir.»9 âyet-i kerimelerini inzâl eyledi. 

«Kur’ân’ı sadrında cem etmek (toplamak) ve Sana tilâvet 

ettirmek Biz’e âittir.» Yani Kur’ân’ı Sen’in sadrında toplamamız, 

ezberletmemiz ve sonra da Sen’in onu okuyabilmen Biz’e âittir. 

«Cibrîl’in lisanıyla Kur’ân’ı Sana okuduğumuzda Sen 

yalnız dinle!» Yani Kur’ân’ı Cibrîl’in diliyle Sana okuduğumuzda 

onu dinle ve sükût ederek ona kulak ver! 

«Ondan sonra onu anlatıp belletmek yine bize âittir.» Yâni 

ondan sonra da onu düzgünce okumanı Biz tekeffül ederiz. 

İşte bundan sonra Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e ne zaman 

Cibrîl (a.s) gelirse sükût buyurup onu dinlerlerdi. Cibrîl (a.s) gidince 

                                                           
8 el-Kıyâme, 16. 
9 el-Kıyâme, 16-19. 
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getirmiş olduğu âyet-i kerimeleri o nasıl tilâvet etmişse Nebiyy-i 

Muhterem (s.a.v) de öylece tilâvet ederlerdi. (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 4) 

Şerh: 

İbn-i Abbâs (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübarek 

dudaklarını nasıl hareket ettirdiğini hikâye (taklîd) ettiği gibi 

kendisinden rivayet edenler de rivâyet esnâsında müteselsilen hep 

öyle hikâye ile dudaklarını hareket ettirmişlerdir. Bu şekilde rivâyet 

edilen hadîs-i şerîfe “Hadîs-i Müselsel” denir. Musâfaha Hadisi de 

bu tarzda müteselsilen rivâyet edilmiştir. 

Allah Rasûlü (s.a.v) vazifesine verdiği ehemmiyet ve 

gösterdiği hassâsiyet sebebiyle telâşa kapılmıştı. Gelen vahyin bir 

harfini bile kaçırmayayım düşüncesiyle hemen onları ezberlemek için 

tekrarlıyordu. Cenâb-ı Hak ise bu hususta endişelenmemesini 

söyleyerek vahyi tam olarak kendisine ezberleteceğini müjdelemiştir. 

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’i Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e 

vahyedip ezberletmiş ve gerektiğinde mânâlarını da beyân etmiş, yani 

tefsirini de öğretmiştir. Böylece Efendimiz (s.a.v)’in bize emânet 

olarak bıraktığı Kitâbullâh ve Sünnet-i Seniyye yeryüzünü 

şereflendirmiştir.  

Rivâyetten anlaşıldığına göre Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyenler 

ancak Allah Teâlâ’nın yardımı ve lütfuyla ezberleyebilirler. 
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Kur’ân’ın Tekrâr Edilmesi ve Efedimiz (s.a.v)’in 

Ramazan Mukâbelesi 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) insanların en cömerdi idi. En 

cömerd olduğu zaman da Ramazan’da idi ki bu ay Cibrîl (a.s)’ın 

kendisine çokca geldiği zaman idi. Cibrîl (a.s) Ramazan’ın her 

gecesinde Zât-ı Şerîf’lerine mülâki olur, kendisiyle Kur’ân-ı Kerîm’i 

müdârese ve müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Rasûlullâh 

Efendimiz (s.a.v) hayır ve infakta, eserken engel tanımayan bereketli 

rüzgârdan daha cömerd idi. (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 5)  

Şerh: 

Kur’ân-ı Kerîm Ramazan’da nâzil olmaya başlamıştır. Cebrâîl 

(a.s) her Ramazan Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelip 

giderek o âna kadar inzâl buyrulan sûre ve âyetleri arzederdi. 

Efendimiz (s.a.v)’in vefât ettiği sene ise Kur’ân-ı Kerîm’i ona iki defa 

arzetti. 

İbn-i Abbâs Hazretleri’nin, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

cömertliğini kuvvetle esen rahmet rüzgârlarına benzetmesi şu 

sebepledir: 

1. Efendimiz (s.a.v) cömertlik, infak ve hayırda normal 

rüzgârlardan daha serîdir. 

2. Rüzgâr, yağmurlu bulutları toplayıp ilâhî rahmeti muhtaç 

olan kuru topraklara ulaştırır. 

3. Esen rüzgâr, durgunca hafif rüzgârdan daha ziyâde yol alıp 

daha çok yerlere hayır ve bereket dağıtır. 

Ramazan’da Kur’ân tilâvetini artırmak lâzımdır. 

Kur’ân tefsîri ve diğer İslâmî ilimler üzerinde çalışmak 

müstehaptır. 

Burada, bütün vakitlerde, bilhassa da Ramazan’da ve sâlihlerle 

beraber olunca cömert ve hayırsever olmaya teşvik vardır. 
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Sâlihleri ve fazîlet ehli kimseleri ziyâret edip onlarla oturmak 

ve rahatsızlık vermemek şartıyla bu ziyâretleri tekrar edip bağlantıyı 

devam ettirmek gerekir. 
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İslâm’ın Husûsiyetleri ve Bütün Âleme Teblîğ Edilişi 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Ebû Süfyân bin Harb bana şöyle haber verdi: Rasûlullâh 

(s.a.v) Efendimiz’in (Hudeybiye’de) kendisiyle ve Kureyş 

kâfirleriyle akdeylediği sulh esnâsında, ticâreti için Şam’a giden bir 

Kureyş kâfilesi içinde bulunuyormuş. O günlerde (Rûm Kayseri) 

Hirakl tarafından dâvet edilmişler. Ebû Süfyân ile arkadaşları 

Hirakl’in yanına gelmişler. (O zaman) Hirakl ile adamları İlyâ (yâni 

Beytü’l-Makdis)’te imiş. Rûm ileri gelenleri yanında iken Kayser 

bunları meclisine çağırmış. Huzûruna getirtip tercümânın gelmesini 

emretmiş. Tercüman: 

«‒Peygamberim diyen bu zâta neseben en yakın olan 

hanginizdir?» diye sormuş.” 

Ebû Süfyân der ki: 

“‒Neseben en yakınları benim.” dedim. Bunun üzerine Hirakl: 

“‒Onu benim yakınıma getiriniz. Arkadaşlarını da yakına 

getiriniz. Lâkin onlar bunun arkasında dursunlar.” dedi. Ondan sonra 

tercümânına dönüp: 

“‒Bunlara söyle, ben O zât hakkında bu adama bâzı şeyler 

soracağım. Bana yalan söylerse onu tekzip etsinler.” dedi. 

Vallâhi arkadaşlarım yalanımı ötede beride söylerler diye 

utanmasaydım O’nun (yâni Rasûlullâh s.a.v) hakkında yalan 

uydururdum. 

Ondan sonra bana ilk sorduğu şu oldu: 

“‒Sizin içinizde nesebi nasıldır?” 

“‒O’nun içimizde nesebi pek büyüktür.” dedim. 

“‒Sizden bu sözü, ondan evvel söylemiş (yâni ondan evvel 

peygamberlik iddiasında bulunmuş) biri var mıydı?” dedi. 

“‒Yoktu.” dedim. 

“‒Ataları ve ecdâdı içinde hiç melik gelmiş midir?” dedi. 

“‒Hayır.” dedim. 
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“‒O’na tâbi olanlar halkın eşrâfı mı, yoksa zayıfları mıdır?” 

dedi. 

“‒Halkın (eşrâfı değil) zayıflarıdır.” dedim. (Diğer rivayete 

göre: “İçimizden zayıf, yoksul ve genç olanlar O’na tâbi oldular. 

Nesep ve şeref sahiplerine gelince onlardan hiçbiri O’na tâbî 

olmadılar.” dedim.) 

“‒O’na tâbi olanlar artıyor mu, yoksa eksiliyor mu?” dedi. 

“‒Artıyorlar, (eksilmiyorlar)” dedim. 

“‒İçlerinde O’nun dînine girdikten sonra beğenmeyip irtidâd 

eden (dinden dönen) var mı?” dedi. 

“‒Yok.” dedim. 

“‒Peygamber olduğunu söylemeden evvel hiç O’nu yalan ile 

itham ettiğiniz oldu mu?” dedi. 

“‒Hayır.” dedim. 

“‒Hiç gadreder mi, yâni ahdini bozar mı?” dedi. 

“‒Hayır, gadretmez, ancak biz şimdi O’nunla bir müddete 

kadar mütâreke hâlindeyiz. Bu müddet içinde ne yapacağını 

bilmiyoruz” dedim. 

(Muhammed’i kötülemek için) bu sözden başka bir şey 

söylemeye imkân bulamadım. 

“‒O’nunla hiç muhârebe ettiniz mi?” dedi. 

“‒Evet, ettik.” dedim. 

“‒O’nunla yaptığınız muhârebelerin neticeleri ne oldu?” dedi. 

“‒Aramızda harb tâlihi nöbet iledir. Kâh O bize zarar verir, kâh 

biz O’na zarar veririz.” dedim. 

“‒Peki, size ne emrediyor?” dedi. 

“‒Bize «Yalnız Allâh’a ibâdet ediniz, hiçbir şeyi O’na ortak 

koşmayınız, dedelerinizin ibâdet ettiği putları terkediniz!» diyor. Bize 

namazı, (sadakayı, yâni zekâtı), sıdk ve iffeti, sıla-i rahmi emrediyor.” 

dedim. 

Bunun üzerine tercümana dedi ki: 
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“‒Ona söyle: Nesebini sordum. İçinizde nesebinin yüksek 

olduğunu beyân ettin. Peygamberler de zaten böyle kavimlerinin 

nesebi yüksek olanları içinden gönderilir. 

«İçinizden bu sözü O’ndan evvel söylemiş biri var mıydı?» 

diye sordum. «Hayır» dedin. O’ndan evvel bu sözü söylemiş bir 

kimse olaydı «Bu da kendisinden evvel söylenmiş bir söze uyup onu 

taklit etmek isteyen bir kimsedir» diyebilirdim diye düşünüyorum. 

«Ataları ve ecdâdı içinde hiç melik gelmiş midir?» diye 

sordum. «Hayır» dedin. Ataları ve ecdâdından bir melik olaydı «Bu 

da babasının mülkünü geri almaya çalışan bir kimsedir» diye 

hükmederdim diyorum. 

«Bu dâvâsına kıyâm etmeden evvel O’nun bir yalanını 

yakalamış mıydınız?» diye sordum. «Hayır» dedin. Ben bilirim ki 

önceden insanlara yalan söylemediyse sonradan Allah’a karşı yalan 

söylemesi mümkün değildir. 

«O’na tâbi olanlar halkın eşrâfı mı yoksa zayıfları mı?» diye 

sordum. O’na tâbi olanların zayıflar olduğunu söyledin. Târih 

boyunca peygamberlerin tâbîleri de zâten hep bu zayıf insanlar 

olmuştur. 

«O’na tâbî olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu?» diye 

sordum. «Artıyorlar» dedin. Îmânın durumu da böyledir zâten, tamam 

oluncaya kadar hep bu minvâl üzere gider. 

«İçlerinde O’nun dinine girdikten sonra beğenmeyip irtidâd 

eden (dinden dönen) var mı?» dedim. «Hayır» dedin. Îmânın getirdiği 

inşirâh ve ferahlık hâli kalbe girip kökleşince böyle olur. 

«Hiç gadreder mi?» diye sordum. «Hayır» dedin. 

Peygamberler de böyledir. Gadretmezler.  

«Size ne emrediyor?» diye sordum. Yalnız Allah’a ibadet edip 

O’na hiçbir şeyi şirk koşmamayı emrettiğini, putlara ibadetten 

nehyettiğini, aynı şekilde namazı, sadakayı, zekâtı, sıdkı, iffeti 

emrettiğini söyledin. Eğer bu dediklerin doğru ise şu ayaklarımın 

bastığı yerlere yakında O Zât-ı Kerîm mâlik olacaktır. Zâten bu 

Nebiyy-i Zî-şân’ın zuhûr edeceğini biliyordum. Lâkin sizden 

olacağını tahmin etmezdim. O’nun huzûruna varabileceğimi bilsem 
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Zât-ı Şerîfi’ni görmek için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında 

olaydım kendisine hizmet ederek ayaklarını yıkardım.” 

Ondan sonra Hirakl, Dıhye (r.a)10 ile Busrâ emiri (Hâris bin 

Ebî Şemr el-Gassânî)’ye gönderilen ve onun tarafından da Kayser’e 

ulaştırılan Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Mektub-i Şerîf’ini istedi. 

Getiren kişi11 onu Hirakl’e verdi. O da okudu. Mektûb-i Şerif şöyle 

idi: 

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 

Allah’ın kulu ve Rasûlü Muhammed’den (s.a.v) Rûm’un 

büyüğü Hirakl’e… 

Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun! 

Bundan sonra: Seni İslâm’a dâvet ediyorum. İslâm’a gir ki 

selâmette kalasın! Allah Teâlâ da sana ecrini iki kat versin. Eğer 

kabul etmezsen fakir çiftçilerin günahı senin boynunadır. 

«Ey Rasûl-i Muazzamım! Yahûdi ve Hristiyanlara de ki: 

“Ey ehl-i kitâb! Gelin hem bizce, hem sizce aynı seviyede makbul 

olan bir hak söz üzerinde ittifak edelim. Gelin Allah’tan 

başkasına ibadet etmeyelim ve O’na hiçbir şeyi ortak 

koşmayalım. Allah’ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim.” 

Buna aldırmazlarsa onlara; “Öyle ise şâhid olun biz 

Müslümanız!” deyin!» (Âl-i İmrân, 64)” 

Hirakl diyeceğini dedikten ve Mektûb-i Şerîf’in kıraatini 

bitirdikten sonra yanında gürültü çoğaldı, sesler yükseldi, biz de 

yanından çıkarıldık. Arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara: 

                                                           
10 Dıhye bin Halîfe el-Kelbî (r.a) ashâb-ı kiramın büyüklerinden pek ziyâde yakışıklı ve güzel yüzlü 

kıymetli bir kişiydi. Çok kereler Cibrîl (a.s) onun sûretine temessül edip vahiy getirirdi. 
11 Nâme-i Şerîf’i Busrâ emirinden alıp Hirakl’e götüren şahıs, meşhur Hâtem-i Tâî’nin oğlu Adiyy idi. 

Dıhye (r.a) ile birlikte Kayser’in nezdine gitmişlerdi. Müsned-i Bezzâr’da mervî olduğu üzere Nâme-i 

Şerîf’i Kayser’in eline sunan Dıhye’dir. 
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“‒İbn-i Ebî Kebşe’nin12 (yani Rasûlullah [s.a.v]’in) işi 

hakikaten azamet peydâ ediyor, iyice büyüyor. Baksanıza Benî Asfar 

Melik’i13 bile O’ndan korkuyor.” dedim. 

O günden tâ Cenâb-ı Hak İslâm ve inkıyâdı kalbime 

koyuncaya kadar hep, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in gâlip 

geleceğine inandım durdum.” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 6) 

İmâm Zührî şöyle der: 

İlyâ yani Beytü’l-Makdis sâhibi ve Hirakl’in dostu olup Şam 

hristiyanlarına piskopos tayin edilen İbnü’n-Nâtûr da Hirakl’den 

bahisle der ki: 

“Hirakl Beytü’l-Makdis’e geldiği zaman günün birinde pek 

ziyâde gamlı göründü. Patriklerinden14 yani emirlerinden bazıları 

ona: 

«‒Bugün seni pek iyi görmedik, hâlini hiç beğenmedik!» 

dediler. 

Hirakl yıldızlara bakardı. Kehânete âşina biriydi. Hâlini 

sorunca onlara dedi ki: 

«‒Bu gece yıldızlara baktığımda Hıtân Melik’inin (sünnet 

olanların Sultânı’nın) zuhur etmiş olduğunu gördüm. Bu ümmet 

içinde sünnet olanlar kimlerdir?» diye sordu. 

«‒Yahûdilerden başka sünnet olan yoktur. Onlardan da sakın 

endişe etme! İdâren altındaki şehirlere mektup yaz, oralardaki 

yahudileri katletsinler.» dediler. 

Derken Hirakl’in huzûruna, Gassân Melik’i tarafından 

gönderilen ve Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) hakkında haberler getiren 

bir adam çıkardılar. Hirakl o adamdan havâdis alınca: 

                                                           
12 Müşrikler Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i “Ebû Kebşe” nâmındaki kimseye nisbet ederlerdi. Huzâa 

kabilesinden olan bu adam putlara tapma husûsunda Kureyş’e muhâlefet ederek “Şiʻra’l-Abûr” isimli 

yıldıza tapmış bir Huzâa’lı idi. Allah Rasûlü (s.a.v) de putlara ibadet hususunda Kureyş’e muhâlefet 

edince ona benzeterek “İbnü Ebî Kebşe: Ebû Kebşe’nin oğlu” dediler. Bir rivâyete göre de Ebû Kebşe, 

Peygamber Efendimiz’in anne tarafından olan büyük dedelerinden biridir. Efendimiz (s.a.v)’i ona nisbet 

ederek gûyâ ona çekmiş olduğunu kastetmek isterlerdi. Sütbabasının künyesi olduğu da söylenmiştir. 
(Aynî, Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed b. Musa b. Ahmed b. Huseyn el-Ğaytâbî el-Hanefî, Bedrüddin (v. 855), Umdetü’l-kârî 

şerhu Sahîhi’l-Buhârî (I-XXV), Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts., I, 80) 
13 Araplar Romalılara “Benü’l-Asfar” derlerdi. 
14 Patriklik, Roma ile Bizans devletlerinin yüksek idârî makamlarından idi. Bu makam, en yüksek rûhânî 

makam olan Patriklik’ten farklıdır. 
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«‒Gidip şu adam sünnetli midir, değil midir bakın!» dedi. 

Baktılar ve sünnetli olduğunu bildirdiler. Sonra gelen adamdan: 

«‒Arap kavmi sünnetli midir?» diye sordu. «Sünnet olurlar» 

cevabını aldı. Bunun üzerine Hirakl: 

«‒Bu ümmetin Melik’i işte zuhur etmiştir!» dedi. 

Ondan sonra Hirakl, Roma’da ilimce kendi dengi olan bir 

dostuna mektup yazıp Hıms’a gitti. Hıms’tan ayrılmadan o dostundan 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in zuhûr ettiği ve Zât-ı Şerifi’nin Nebî 

olduğu hakkındaki görüşüne muvafık bir mektup geldi. Bunu 

müteakip Hirakl Hıms’da bulunan bir köşküne Rum ileri gelenlerini 

dâvet ederek kapılarının kapatılmasını emretti. Sonra yüksek bir yere 

çıkıp: 

«‒Ey Rum cemaati! Bu zâta bey’at edip de felâh ve rüşde nâil 

olmayı ve mülkünüzün pâyidâr olmasını istemez misiniz?» diye hitap 

etti. 

Cemaat yaban eşekleri gibi süratle kapılara doğru kaçıştılarsa 

da kapıların kapalı olduğunu gördüler. Hirakl bu derece nefretlerini 

görüp îmanlarından ümid kesince: 

«‒Bunları geri çeviriniz!» diye emretti. Ve onlara dönüp: 

«‒Deminki sözlerimi dininize olan bağlılığınızı öğrenmek için 

söyledim. Ve ne kadar bağlı olduğunuzu gözlerimle gördüm.» dedi. 

Bu söz üzerine oradakiler rızâlarını ve memnuniyetlerini 

beyan ederek kendisine tâzim secdesinde bulundular. Hirakl’in son 

durumu bu oldu.” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 6) 

Şerh: 

İnsanları İslâm’a dâvet ederken yumuşak ve gönül alıcı bir 

üslûb kullanılmalıdır. 

Peygamber Efedimiz (s.a.v), o zamanki ilim ehli tarafından 

tanınmış ve tasdik edilmiştir. Bilhassa Ehl-i Kitâb, Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in doğru söylediğini ve alâmetlerini kesin olarak 

biliyorlardı. Îmân etmelerine mânî olan ise inat, hased ve dünyadaki 

makam ve mevkîlerini kaybetme korkusuydu. 
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Başlangıçta insanların hidâyete ermeleri çok yavaş ilerledi. Bu 

durum, îmân edenlerin hafif meşrebâne bir aceleyle 

davranmadıklarına ve nübüvvetin doğruluğunun delilleri her birine 

bir şekilde zâhir oldukça taklidden uzak olarak hak yola girdiklerine 

en açık bir delildir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 9) 
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KİTÂBÜ’L-ÎMÂN 

İmâm Buhârî’nin Sahîh’i, fıkıh babları üzere tertib edilmiş bir 

eser olduğu hâlde Îmân kitabıyla başlamıştır. Zira herşeyin temeli 

îmândır. Diğer mevzular îman üzerine binâ edilir ve her birinin 

kabulü için îman şarttır. Dünya ve âhirette kurtuluş da ancak îmân ile 

mümkündür. 

Îmân mutlak olarak bütün işlerin en faziletlisi ve en 

şereflisidir. İlim ve amel olarak her hayrın başı ve temeli îmandır. 

Büyük küçük bütün kemâl ve olgunluk zirvelerinin kaynağı yine 

îmândır. 

Mükellef üzerine ilk vâcib, îmândır. Ardından ilim gelir ki 

nasıl amel edeceğini öğrenebilsin… 
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İslâm Beş Esas Üzerine Binâ Edilmiştir 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“İslâm beş şey üzerine binâ edilmiştir: 

1. Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in (s.a.v) 

Allâh’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, 

2. Namaz kılmak, 

3. Zekât vermek, 

4. Haccetmek, 

5. Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 1-2) 

Şerh: 

İmâm Buhârî’ye göre îmân; kalb ile îtikâd, dil ile ikrâr ve 

âzâlarla yapılan amellerdir. Îmân, kalbin, lisânın ve âzâların 

amellerini ihtivâ eder. Artar ve eksilir. Ona göre îmân, İslâm ve din 

kelimeleri aynı şeyi ifade eder. 
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ÎMÂNIN ŞÛBELERİ 

Ebû Hüreyre (r.a)’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Îmân altmış bu kadar şûbedir. Hayâ da îmânın bir 

şûbesidir.” (Buhârî, Îmân, 3) 

Şerh: 

Diğer bir rivâyette “yetmiş küsur şûbedir” buyrulmuştur. Bu 

ifadeler çokluktan kinâye olabilir. 

İmâm Buhârî (r.a) bundan sonraki bâblarda îmânın bu 

şubelerinden bir kısmını ele alacaktır.  
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1-2. El ve Dil İle Müslümanlara Zarar Vermemek ve 

Günahlardan Uzak Durmak 

Abdullah bin Amr (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Müslüman; dilinden ve elinden müslümanların selâmette 

kaldığı kimsedir. Muhâcir de Allâh’ın nehyettiği şeyleri terkedendir.” 

(Buhârî, Îmân, 4) 

 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) şöyle anlatır: 

“Ashâb-ı kirâm: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, müslümanların hangisi efdaldir?» diye suâl 

ettiler. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Dilinden ve elinden müslümanların selâmette kaldığı 

kimse!». cevabını verdiler.” (Buhârî, Îmân, 5) 

Şerh: 

Burada îmânın iki şûbesi zikredilmiştir: 

1. Müslümanlara el ve dil ile zarar vermemek, eziyet etmemek. 

Bu işin sırrı ise, bütün âlemle iyi geçinmek, bütün âleme karşı hüsn-i 

ahlâk ile muâmele etmektir. Hasan Basrî (r.a) “Ebrâr”ı şöyle tefsir 

etmiştir: 

ذِ  رَّ ََل ُيؤح  ينَ ُهُم الَّ َّ  ذوَن الذَّ َن الّشَّ َضوح  َوََل َيرح

“Onlar karıncayı bile incitmeyen ve en ufak bir şerre bile râzı 

olmayan kimselerdir.” (Aynî, Umde, I, 132) 

2. Allah’ın nehyettiği şeylerden ayrılıp uzaklaşarak emrettiği 

ve râzı olduğu şeylere hicret etmek. 

Haramları ve mekruhları terketmek, en büyük hicrettir. Hakîkî 

mânâdaki hicret de zâten buna dâhildir. 
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3. Yemek Yedirmek İslâm’dandır 

Abdullah bin Amr (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e: 

«‒İslâm’ın (emrettiği amellerin) en hayırlısı hangisidir?» diye 

sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Yemek yedirmen ve tanıdığın tanımadığın herkese selâm 

vermendir.» cevabını verdiler.” (Buhârî, Îmân, 6) 

Şerh: 

Allah Teâlâ insanları kulluk için yaratmıştır. İnsanların kulluk 

yapabilmeleri ise hayatta kalmalarına bağlıdır. Hayatta kalmak için 

de yiyip içmek lâzımdır. İnsanlara yemek ikrâm etmek, onların 

kulluklarına devam etmelerine yardımcı olmak veya en azından bunu 

arzu ettiğini ızhâr etmek demektir ki bu da Allah’ın rızâsını 

kazandıran mühim bir amel-i sâlihtir. 

Açlık, Peygamber Efendimiz’in kendisinden Allah’a sığındığı 

çok kötü bir hâldir. Yemek yedirmek, muhtaçları bu kötü hâlden 

kurtardığı için çok faziletli ve hayırlı bir ameldir. 
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4. Kendisi İçin İstediğini Kardeşi İçin de İstemek 

Îmândandır 

Enes (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi 

için de arzu edip istemedikçe, (hakîkî mânâda) îmân etmiş olmaz.” 

(Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71-72; Tirmizî, Kıyâmet 59/2515; Nesâî, Îmân 19, 33; İbn Mâce, 

Mukaddime 9; Ahmed, III, 176) 

Şerh: 

Burada kastedilen şüphesiz îmânın kemâlidir. Yani kâmil îmân 

sâhibi olamaz, demektir. 

Bir ölçü, bir mihenk taşı… 

Güzel ahlâkın tek cümle ile ifâdesi… 

Kâmil insanın tek cümle ile târifi… 
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5. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i Sevmek Îmândandır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Nefsim yed-i kudretinde olan Allâhu Zü’l-Celâl’e yemin 

ederim ki hiç biriniz ben ona babasından ve evlâdından daha sevgili 

olmadıkça îmân etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 8) 

 

Enes (r.a) şöyle buyurur: 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Hiç biriniz ben ona babasından, evlâdından ve bütün 

insanlardan daha sevgili olmadıkça îmân etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 8) 

Şerh: 

Allah ve Rasûlü’nü her şeyden daha çok sevmek şarttır. 

Efendimiz (s.a.v)’i sevmeyen, gerçek iman etmiş olmaz. 

Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: 

“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, 

eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada 

uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size 

Allah’tan, Rasûlü’nden ve Allah yolunda cihâd etmekten daha 

sevimli ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin! Allah 

fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez.” (et-Tevbe, 24) 

Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden anlaşıldığına göre 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e muhabbet, îmânın tâ kendisidir. Zira 

O olmasaydı îmân nedir bilemezdik. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in muhabbetini cibillî 

mertebesine çıkaramayan yani esas karakter ve tabiat hâline 

getiremeyen bir mü’min, hiç değilse Allah Rasûlü’nün rızâsını diğer 

mahlûkâtın rızasına ve kendi hevâsına tercih ve takdim ederek 

Efendimiz’e olan muhabbetini tabiî ve fıtrî muhabbet derecesine 

yaklaştırmaya çalışmalıdır. 

Peygamber Efendimiz’e olan muhabbetin, îmânın 

temellerinden biri olan O’na tâzim ve yüceltmeden ibaret kalması kâfi 
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değildir. Kalbin tam mânâsıyla ona meyletmesi lâzım gelir. Kalp tam 

mânâsıyla meylederek kâmil bir şekilde Allah Rasûlü’nü sevmezse 

îmân etmiş olmaz.15 

Şâir Lebib ne güzel söyler: 

Sen’i cân-ı azîzinden ziyâde sevmeyen âşık 

Hakîkat âleminde Âdem olmaz ya Rasûlallâh! 

Abdullah ibn-i Hişâm (r.a) şöyle bir hâdise nakleder: 

Bir defasında Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ile birlikte 

bulunuyorduk. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, orada bulunanlardan Hz. 

Ömer’in elini avucunun içine almış oturuyorlardı. O esnâda Ömer 

(r.a): 

“–Yâ Rasûlallah! Siz bana canımın dışında her şeyden daha 

sevgilisiniz!” diyerek Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e olan 

muhabbetini ifâde etti. 

Onun bu sözüne karşılık Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

“–Hayır, canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki 

ben sana canından da sevgili oluncaya kadar hakîkî mânâda îman 

etmiş sayılmazsın!” buyurdular.  

Ömer (r.a) hemen:  

“–O hâlde vallahi şimdi Siz bana canımdan da çok sevgilisin 

yâ Rasûlallah!” dedi. 

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v): 

“–İşte şimdi oldu ey Ömer!” buyurdular. (Buhârî, Eymân, 3) 

O hâlde her müslümanın, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i 

tanıması farz-ı ayndır. 

 

 

  

                                                           
15 Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 31. 
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Îmânın Tadını Almak 

Enes bin Mâlik (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o halâvet-i îmânı 

tatmış yani îmânın tadını almış olur: 

1. Allâh ve Rasûlü’nün ona bunların dışındaki her şeyden daha 

sevimli olması; 

2. Sevdiği kişiyi yalnız Allâh için sevmesi; 

3. Tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin ve kerih 

görmesi.” (Buhârî, Îmân, 9) 

Şerh: 

Önceki bâbda Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in mü’mine bütün 

mahlûkâttan daha sevimli olması gerektiği anlatılmıştı. Bu bâbda ise 

o muhabbetin kişiye îmânın tadını hissettireceği haber veriliyor. Yani 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i seven kişi îmânın tadını alır… 

Mü’minin vazîfesi; Allah ve Rasûlü’nü her şeyden çok 

sevmek, sevdiğini Allah için sevmek ve küfrü ateş gibi görmek… 

Bunlar, kişiye îmânın halâvetini, güzel tadını iliklerine kadar 

hissettirir. 

Sevgiler ve muhabbetler, Allah ve Rasûlü’nün muhabbeti 

etrâfında hâlelenmelidir. Bütün muhabbetler Allah ve Rasûlü’ne 

tahsis edilmeli ve diğer varlıkların muhabbeti de Allah ve Rasûlü’ne 

olan yakınlıkları nisbetinde olmalıdır. 

Hayatın esası ve mihveri “Allah için” olmalı, her iş Allah’ın 

rızasına göre yapılmalıdır. 

Diğer taraftan mü’min, îmân cevherini muhâfaza etmek için 

bütün gayretini sarfetmelidir. Îmân sınırlarının hâricini ateş deryası 

gibi görmelidir. Gerçekten, îmân dairesinin hârici hep ateştir. Bunu 

bilip ona göre hareket etmelidir. 
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6. Îmânın Alâmeti Ensâr-ı Kirâm’ı Sevmektir 

Enes (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

“(Kâmil) imanın alâmeti Ensâr’a muhabbet beslemek, 

münâfıklığın alâmeti de Ensâr’a buğzetmektir.” (Buhârî, Îmân, 10) 

Şerh: 

Ensâr-ı kirâm, Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’e ve İslâm’a ilk 

giren Muhâcirlere sînelerini açtılar, onlara evlâd u ıyallerinden daha 

ileri muâmelede bulundular, uğurlarında mal ve canlarını îsâr ettiler, 

dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak sûretiyle onları 

barındırıp her türlü yardımda bulunarak İslâm’ı aziz kıldılar, 

yücelttiler. Ensâr-ı kirâma, bu paha biçilmez faziletleri sebebiyle 

buğzedenlerin, mü’min görünseler de kalben kâfir olduklarında şüphe 

yoktur. 

Bununla birlikte, bu mânâda bir buğzdan sakındırmak yalnız 

Ensâr için değil, bütün sahâbe hakkında sözkonusudur. Nitekim 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Hz. Ali (r.a) Efendimiz’i ancak mü’min 

olanların seveceğini ve ona ancak münâfık olanların buğzedeceğini 

haber vermişlerdir.16 

Umûmen ashâb-ı kiramın fazileti hakkında da: 

“Onları seven, bana olan muhabbeti sebebiyle sever. Onlara 

buğzeden, bana buğzu sebebiyle bunu yapar.” buyurmuşlardır. (Tirmizî, 

Menâkıb, 58/3862) 

Yukarıdaki hadis-i şerifte mevzubahis olan muhabbet ve buğz, 

işte bu cihetten olan, yani Allah’ın Rasûlü’ne, dînine ve muhâcirlere 

hizmet ettikleri için duyulan sevgi ve öfkedir. Yoksa bir kimsede, bu 

cihetten olmaksızın, muhâlefeti gerektiren ârızî bir durum sebebiyle 

bir sahâbî hakkında -maâzallâhi teâlâ- geçici bir süreliğine 

muhabbetsizlik eseri zuhûr etse, bununla o ne münafık olur ne de 

kâfir. Nitekim sahâbe arasında muhârebeler olmuşken hiçbiri diğerine 

nifâk isnâd etmemiştir. Onların arasındaki çekişme ve harpler birer 

ictihad neticesinde idi. İctihan edenlerin de kimi hakka isabet etmiş, 

kimi de edememişti. 

                                                           
16 Bkz. Müslim, İman 131; Tirmizî, Menâkıb, 20/3736. 
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Bununla beraber sahâbe devri geçtikten sonra artık, onlarla 

çekişmeyi ve onlara karşı muhabbetsizliği gerektirecek ârızî ve 

dünyevî sebepler defteri kapanmış; onları medheden âyetleri 

unutturacak ve “Allah onlardan râzı olmuştur, onlar da Allah’tan 

râzı olmuşlardır.”17 berât-ı İlâhîsini geçici bir süreliğine de olsa 

dürecek hiçbir vesîle kalmamıştır. Bu sebeple ashâba buğzetmeyi 

mezheb edinen fırkaların dalâlette olduğunda şüphe yoktur. Bunların 

bu hadîs-i şerîfin tehdîd ve inzârına muhâtab olmalarından pek ziyâde 

korkulur.18 

 

Cenâb-ı Hak ashâb-ı kirâm hakkında şöyle buyurur: 

“…Benim için hicret edenlerin, yurtlarından 

çıkarılanların, Ben’im yolumda eziyete uğrayanların, cihada 

gidenlerin ve bu uğurda öldürülenlerin günahlarını 

bağışlayacağım, onları altından nehirler akan Cennetlere 

koyacağım. Bu onlara Allâh tarafından lûtfedilen bir mükâfattır. 

Mükâfâtın en güzeli böyle Allâh’ın katındadır.” (Âl-i İmrân, 195)  

 

“Muhâcirler ile Ensâr’ın en ilerisinde bulunanlara ve 

sonra bunların izini ihlâs ile tâkip edenlere gelince, Allâh 

onlardan râzı oldu, onlar da O’ndan râzı oldular. Hem onlara, 

içinde ebediyen kalacakları, altından ırmaklar akan Cennetleri 

âmâde kıldı. İşte en büyük saâdet budur.” (et-Tevbe, 100) 

 

“Muhammed Allah’ın rasûlüdür. Onun yanındakiler ise 

kâfirlere karşı çok çetin, kendi aralarında gâyet 

merhametlidirler. Onların cemaatle rükû ve secde ederek 

Allah’tan lütuf ve rızâ istediğini görürsün. Onların nişanları 

yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. 

İncil’deki meselleri ise şöyledir: Bir ekin, filizini yarıp çıkarmış, 

gittikçe onu kuvvetlendirip kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş 

ve bu hâliyle çiftçilerin hoşuna gitmektedir. Allah (onları çoğaltıp 

                                                           
17 Bkz. el-Mâide, 119; et-Tevbe, 100; el-Mücâdele, 22; el-Beyyine, 8. 
18 Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 33-34. 
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kuvvetlendirmekle) kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman 

edip sâlih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük mükâfat 

vâdetmiştir.” (el-Feth, 29) 

İmâm Mâlik (r.a) şöyle demiştir: 

“Muhammed (a.s)’ın ashabına öfkelenip kin besleyen kimse 

kâfirdir; zira «Allah (onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle) kâfirleri 

öfkelendirir»19 âyet-i kerimesi bunu göstermektedir.”20
 

 

“(Allah’ın verdiği bu ganimet malları,) yurtlarından ve 

mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah’tan bir lütuf ve rızâ 

dileyen, Allah’ın dinine ve Peygamberi’ne yardım eden fakir 

Muhâcirler içindir. İşte sâdık olanlar bunlardır.  

Ve onlardan evvel yurdu hazırlayıp îmâna sahip çıkanlar 

içindir ki onlar, kendilerine hicret edenlere muhabbet beslerler, 

onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir kaygı duymazlar ve 

kendileri ihtiyaç içinde bile olsalar onları kendilerine tercih 

ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar 

umduklarına erenlerdir.  

Ve bunların ardından gelenler içindir ki onlar şöyle derler: 

«Rabbimiz! Bize ve bizden önce gelip geçmiş îmanlı 

kardeşlerimize mağfiret buyur, gönlümüzde îman edenlere karşı 

kin tutturma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok 

merhametlisin!».” (el-Haşr, 8-10) 

Böylece Allah Teâlâ, ashâb-ı kirâma hakâret eden ve onlarda 

kusur arayanları müslüman saymadığı, onları âyette zikredilen üç 

grubun dışında tuttuğu için, bu gibilerin fey’den (savaşmaksızın gayr-

i müslim tebaadan alınıp müslümanlara verilen ganimetten) hiçbir 

pay alamayacağını beyân etmiştir.21
 

Sahabeye buğzeden ve sövenleri, bu âyetlerde bahsedilen 

ganîmetten mahrum bırakan âlimlerin, onları dinden çıkmış kabul 

ettiği anlaşılmaktadır.22
 

                                                           
19 el-Fetih, 29. 
20 M. Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi, İstanbul: Tahlil Yayınları, 2012, II, 395 
21 Kâdî Iyâz, Şifâ, trc. M. Yaşar Kandemir, İstanbul 2012, III, 540. 
22 Aliyyü’l-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, II, 93; M. Yaşar Kandemir, Şifâ-i Şerîf Şerhi, II, 394. 
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Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. 

Sonra onları tâkip edenler, sonra da onları tâkip edenlerdir…” (Buhârî, 

Fedâilu Ashâbi’n-Nebî, 1) 

“Ensâr’ı ancak mü’min olan kimse sever ve onlara ancak 

münâfık olan kimse buğzeder. Kim Ensâr’ı severse Allah da onu 

sever, kim de onlara buğzederse Allah Teâlâ da ona buğzeder.” (Buhârî, 

Menâkıbu’l-Ensâr, 4) 

“Sizlere Ensâr’a iyi muâmele etmenizi tavsiye ederim. Onlar 

benim cemaatim, sırdaşlarım ve eminlerimdir. Üzerlerine düşen 

vazîfeleri hakkıyla yapmışlardır. Hizmetlerinin karşılığı ise henüz 

tam olarak ödenmemiştir. (Âhirette fazlasıyla ödenecektir.) Bu 

sebeple onların iyilerine iyilikle muâmele edin, kötülük yapanlarını 

da affedin!” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 11)  

“Allâh’a ve âhirete îmân eden kimse, Ensâr’a buğzetmesin!” 

(Tirmizî, Menâkıb, 25/3906) 

“Ashâbımın hiçbirine sövmeyiniz! Sizden biri Uhud dağı 

kadar altın infâk etse, onlardan birinin bir müdd’üne,23 hattâ onun 

yarısına bile ulaşamaz!” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 5; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 222) 

“Ashâbıma sövmeyiniz! Ashâbıma sövmeyiniz! Nefsim yed-i 

kudretinde olan Zât’a yemîn ederim ki sizden biri Uhud dağı kadar 

altın infâk etse, onlardan birinin bir müdd’üne, hattâ onun yarısına 

bile ulaşamaz!” (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 221) 

“Ashâbım hakkında Allah’tan korkun! Ashâbım hakkında 

Allah’tan korkun! Benden sonra onları hedef hâline getirip 

haklarında kötü söz söylemeyiniz! Onları seven, sırf bana olan 

muhabbeti sebebiyle sever. Onlara buğzeden, bana olan buğzu 

sebebiyle bunu yapar. Onlara eziyet eden, bana eziyet etmiş, bana 

eziyet eden ise Allah’a eziyet etmiş olur. Allah’a eziyet edeni ise, çok 

                                                           
23 1 müdd, bâzı âlimlere göre 530 gr., bâzılarına göre de 832 gr. ağırlığında bir ölçü birimidir. Buna göre 

başkalarının Uhud Dağı kadar altın infak etmesi, ashâb-ı kiramın yarım müdd buğday, arpa veya hurma 

infakına bile denk olamaz. 
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geçmeden Allah cezâlandırır.” (Tirmizî, Menâkıb, 58/3862; Ahmed, IV, 87; V, 54, 

57) 

“Ashâbımı bırakın, ashâbıma sövmeyin!” (Heysemî, Mecmau’z-zevâid, 

X, 21) 

 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur: 

“Hâlid bin Velîd ile Abdurrahmân bin Avf (r.a) arasında bir 

hâdise olmuş ve Hâlid ona sövmüştü (hakâret etmişti). Buna muttali 

olan Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Ashâbımdan hiç kimseye sövmeyiniz! Sizden biri Uhud dağı 

kadar altın infâk etse, onlardan birinin bir müdd’üne, hattâ onun 

yarısına bile ulaşamaz!” (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 222) 

 Efendimiz (s.a.v), sahâbî olan bir zâta, ashâbına sövmemesini 

emrediyor! O hâlde daha sonra gelen insanların, ashâb-ı kirâm 

hakkında ileri geri konuşmaları ne büyük bir haddi aşma ve günâhtır, 

düşünmek îcâb eder!  

 

Bir defasında Abdullah b. Ömer (r.a), Mıkdâd (r.a)’e ağır 

konuşmuştu. Hz. Ömer (r.a) bunu duyunca oğluna:  

“–Eğer senin dilini koparmazsam, nezir borcum olsun!” dedi. 

Hz. Ömer’in ciddi olduğunu görenler araya girerek oğlunu 

bağışlamasını rica ettiler. 

Hz. Ömer (r.a): 

“–Bırakın, dilini koparayım da bundan böyle Allâh Rasûlü’nün 

ashabından kimseye dil uzatamasın!” dedi. (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 

660/36009) 

“–Bırakın, dilini koparayım da benden sonra tatbik edilecek bir 

sünnet olsun, Allâh Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in ashâbından birine 

söven biri olursa hemen dili koparılsın!” buyurdu. (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-

ummâl, XII, 669/36023) 
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İslâm hukûku metodolojisinin en önemli sîmâlarından Karâfî 

(v. 684) şöyle der:  

“Bazı usulcüler şöyle demiştir: «Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’in, ashâbından başka hiçbir mûcizesi olmasaydı, bu 

O’nun nübüvvetini ispata kâfî gelirdi.” (Karâfî, el-Furûk, IV, 1305) 

 

Ashâb-ı kirâm arasında cereyân eden hâdiseler ise ictihad 

farkından kaynaklanmıştır. 

Diğer bir husus da ashâb-ı kirâm, aynı seviyede oldukları için 

birbirlerini tenkid etmeleri normaldir. Daha sonra gelen insanların ise 

sahâbe derecesine çıkma imkânı olmadığı için onları tenkid etme veya 

aralarında hüküm verme hakkı yoktur. 

Ashâb-ı kirâmın birbirine bakışı da son derece insaflı idi. Hz. 

Ali’ye, kendisine karşı savaşan Cemel ehli hakkında: 

“‒Onlar müşrik midir?” diye soruldu. Ali (r.a): 

“‒Onlar şirkten kaçtılar.” buyurdu. 

“‒Onlar münâfık mıdır?” diye soruldu. Ali (r.a): 

“‒Münâfıklar Allah’ı zikretmezler, ancak pek az hatırlarlar. 

(Hâlbuki bunlar öyle değildir.)” buyurdu. 

“‒Öyleyse onlar nedir?” diye soruldu. Ali (r.a): 

“–Bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerimizdir.” 

buyurdu. (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VII, 535/37763) 

 

Ensâr’ı, kendilerine hicret edenleri sevip onlara kucak açtıkları 

ve mallarıyla canlarıyla her türlü fedâkârlıkta bulundukları için 

sevmeliyiz. 

Ashâb-ı kiramı, Allah Teâlâ onları sevdiği için sevmeliyiz. 

Zira âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerden, Allah ve Rasûlü’nün ashâb-

ı kirâmı çok sevdiği anlaşılıyor. Allah’ın sevdiği kimseleri sevmek ise 

kullar üzerine vaciptir. 
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Bugün biz ashâb-ı kirâma çok şey borçluyuz. Zira onlar, 

Peygamber Efendimiz’in önüne mallarını, canlarını ve her şeylerini 

koyarak misli görülmemiş bir fedâkârlığa imzâ attılar. Bu sâyede 

Kur’ân, Sünnet ve İslâm nîmeti bizlere kadar geldi. Bu emsalsiz 

iyiliğin hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla ashâb-

ı kirâmı sevmek, onlara hürmet göstermek ve her fırsatta dua etmek 

boynumuzun borcudur. Onları tenkîd etmek bizim haddimize 

değildir. Sahâbeye karşı yaptığımız her saygısızlık ve tenkîdin zararı 

mutlaka bize dokunacaktır. 
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Ensâr’ın İslâm’a Hizmetleri 

Birinci Akabe gecesinde bey’at eden ve on iki nakîbin biri 

bulunan, Bedir ashâbından Ubâde bin Sâmit (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v), etrâfında ashâbından bir cemâat 

olduğu halde şöyle buyurdular: 

«Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinâ 

etmemek, evlâdınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız 

hiçbir yalanla (kimseye) bühtân etmemek, mârûf olan hususlarda 

(idâreciye) isyân etmemek üzere bana bey’at ediniz (yâni söz veriniz!) 

İçinizden sözünde duran olursa ecri (ve mükâfâtı) Allâh’ın zimmet-i 

fazl u keremindedir (O’na âittir). Kim de bu dediklerimden birini 

yapıp ondan dolayı dünyâda cezâya çarptırılırsa bu cezâ ona 

keffârettir. Kim de bunlardan birini yapar, ancak Allâh Teâlâ 

(dünyada günâhını) örterse onun işi Allâh’a kalır: (Âhirette) dilerse 

onu affeder, dilerse cezâlandırır.» 

Biz de bu şartlar üzere O’na bey’at ettik.” (Buhârî, Îmân, 11) 

Şerh: 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey Peygamber! Mü’min kadınlar sana şu şartlar üzerine 

bey’at etmeye geldiklerinde: Allah’a hiçbir şey şirk 

koşmayacaklar, hırsızlık yapmıyacaklar, zina etmeyecekler, 

evlâdlarını öldürmeyecekler, elleriyle ayakları arasında bir 

bühtân uydurup getirmeyecekler ve sana hiç bir mârufta âsî 

olmayacaklar, bu sûretle onlara bey’at ver ve kendileri için 

istiğfar ediver! Çünkü Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” (el-Mümtehine, 

12)  

Bu şartlarla mükellef olma husûsunda erkekler ve kadınlar 

müsâvîdir. Efendimiz (s.a.v) bu hususlarda ashâbından muhtelif 

zamanlarda bey’at almıştır. 

Ensâr-ı kirâm, İkinci Akabe bey’atinde, evlâd ü ıyallerini nasıl 

müdâfaa ve himâye ediyorlarsa Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i de 

öylece müdâfaa ve himâye etmek üzere bey’at etmişler ve ahidlerini 

bihakkın îfâ ederek kendilerinden sonra tâ kıyamete kadar İslâm’a 

girmiş ve girecek bütün insanlara velî nimet olmuşlardır. Burada 
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bahsedilen bey’atin ise daha sonra Medîne devrinin sonlarına doğru 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu hadîs-i şeriften anlaşıldığına göre günahlardan sakınmak 

son derece ehemmiyetli bir husustur. Nitekim Cenâb-ı Hak büyük 

günahlara yaklaşmamak üzere mü’minlerden bey’at alınmasını 

emretmiştir. 

Diğer tarftan bu hadîs-i şerîf, büyük günah işleyenlerin kâfir 

olduğunu veya Cehennem’de ebedî kalacağını iddia edenleri 

reddetmektedir. 

İleride meydana gelecek bir ayıp ve âr korkusuyla kızları; fakr 

u zaruret korkusuyla da hem kızları hem oğlanları diri diri gömmek, 

Araplar arasında yaygın olan bir câhiliye âdeti idi. Günümüzde de bu 

câhiliye âdeti kürtaj kasapları tarafından devam ettirilmektedir. 

Hâlbuki hem âyet-i kerîmelerde hem de hadîs-i şeriflerde evlâtların 

öldürülmesi şiddetle yasaklanmıştır. 
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7. Fitnelerden Kaçmak Dindendir 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den nakledildiğine göre Rasûlullâh 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Çok sürmez (öyle fenâlıklar meydana gelecek ki) bir 

müslümanın en hayırlı malı, kendi dînini fitnelerden selâmete 

çıkarmak için dağ başlarında gezdirip (birikmiş) yağmur suyu 

başlarında güttüğü davarları olacaktır.” (Buhârî, Îmân, 12) 

Şerh: 

Fitnelerden kaçmak, dindendir, îmândandır. 

Fitneyi ortadan kaldırmaya gücü yetmeyen kimse için uzlet 

daha faziletlidir. Fitne olmadığı zamanlarda ise günaha düşme 

korkusu olmayanlar için insanlara karışmak daha hayırlıdır. Zira 

bunda cemaate devam etmek, müslümanların karaltısını çoğaltmak, 

muhtaçlara yardım etmek, hasta ziyâretinde bulunmak, cenâze teşyî 

etmek, selâmı yaymak, emr bi’l-mâruf ve nehy ani’l-münker, iyilik 

ve takvâda yardımlaşmak gibi faydalar vardır. 
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Allah Teâlâ’yı Kalpte Tanımak ve Takvâ Sâhibi Olmak 

Mârifet Kalbin Fiilidir 

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ashâbına bir şey emrettiği 

zaman (dâimâ) ellerinden gelebilecek amelleri emrederdi. O zaman 

ashâb-ı kirâm: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, biz senin gibi değiliz. Allâh Teâlâ senin 

olmuş ve olacak günahlarına meydan vermemiştir.» derlerdi. 

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v), gazap alâmetleri mübârek 

yüzlerinde belirecek kadar kızar ve ondan sonra da: 

«‒En ziyâde takvâ sâhibi olanınız ve Allâh’ı en çok bileniniz 

şüphesiz ki benim!» buyururlardı.” (Buhârî, Îmân, 13) 

Şerh: 

İmâm Buhârî (r.a) bu bâb’a başlık olarak şunları zikrediyor: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz; «Ben sizin Allah’ı en çok 

bileninizim!» buyurmuştur. Mârifet kalbin bir fiilidir. Çünkü Allah 

Teâlâ; «…lâkin kalplerinizin kazandığı yeminler sebebiyle sizi 

muâheze eder…»24 buyurmuştur.”  

Önceki bölümde fitnelerden kaçmanın îmandan olduğu ifade 

edilmişti. Bu ise ancak kişinin dindeki kuvveti nisbetinde gerçekleşir. 

Mü’min dînine sıkı sarılıp onu muhâfaza gayretine girecek ki 

fitnelerden korkarak insanlardan uzaklaşabilsin! Dînin kuvveti ise 

mârifetin yani Allah Teâlâ’yı kalpte tanımanın kuvvetine delâlet eder. 

Kişi dînini kuvvetlendirdikçe Allah’ı tanıması, mârifeti de 

kuvvetlenir ve artar. 

İlim, îmân ve mârifet kalbin amellerindendir. Kalbin amelleri 

ise çok şerefli, kıymetli ve ehemmiyetlidir. Allah Teâlâ’yı ve 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i sevmek de kalbin amellerindendir. Bu 

tür kalbî amellere, diğer âzâlarla yapılan amellerden daha fazla ecir 

lûtfedilir. Bu ameller, tâatlerin en yükseği ve asfiyânın derecelerinin 

                                                           
24 el-Bakara, 225. 
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en üstünüdür. Bu sebeple kişi, sevdiği ile beraber olabilmekte, 

sevdiğinin bulunduğu makama çıkabilmektedir. 

Diğer bir husus da kim bir kavmi ihlâsla severse, onların 

amellerini işleyemese de onların zümresinden sayılır. Çünkü kalpleri 

arasında yakınlık hâsıl olmuştur. Bu muhabbet, büyük ihtimal kişiyi, 

o insanları taklit etmeye sevk edecektir. Bu sebeple kişinin, onlardan 

olması ve Cehennem’den kurtulması ümidiyle sâlihleri ve hayırlı 

insanları sevmesi teşvik edilmiştir. 

Buhârî’nin tercihine göre îmân artar ve eksilir. Bu hadîs-i şerif 

de onun delillerinden biridir. İnsanlar mârifet cihetiyle farklı farklı 

seviyelerdedirler. Onların en üstünü ise Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’dir. Allah Teâlâ’yı en fazla tanıyan ve O’na karşı en çok 

takvâ sâhibi olan Peygamber (s.a.v) Efendimiz’dir. 

Sâlih ameller mü’mini yüksek derecelere çıkarır ve 

günahlarının affına vesile olur. 

İbâdette evlâ olan îtidâl üzere hareket etmektir. Mü’min, nâfile 

ibadetler husûsunda güç yetirebileceği ve devam ettirebileceği bir 

seviyeye tâlip olmalıdır. 

Sâlih bir insan, hâlinin güzelliğine îtimâd ederek ibadetlere 

koşmayı terketmemelidir. 

“Olmuş ve olacak günahların” ifadesi Fetih Sûresi’nin 2. 

âyet-i kerimesinden alınmıştır ve tekit (kuvvetlendirme) için 

kullanılan bir kalıptır. Yani Cenâb-ı Hak, senin hiçbir günâh işlemene 

meydan vermemiştir, demektir. En doğrusu, bu ifâdeyle Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’in mâsûm olduğu, günahlardan muhafaza edildiği 

kastedilmiştir. 

Buradaki “günah” kelimesi için şu îzâhlar yapılmıştır: 

- Günahtan kasıt Peygamber Efendimiz’in ictihad yaparken 

evlâ ve efdal olanı değildi daha az doğru olanı tercih etmesidir. Bu 

tercih normalde günah olmadığı hâlde, “günah” diye isimlendirilmesi, 

Allâh Rasûlü’nün yüksek makam ve mansıbına nazarandır. Çünkü 

ebrâr’ın hasenâtı, mukarrabîn için seyyiât sayılabilir. 

- Bazıları da demişlerdir ki, burada günahın işlenmesi 

kastedilmeyerek terkibin bütünü muâhaze olunmamaktan kinâyedir. 
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Gelecek günah, senin duâ ve şefaatinle affedilecek olan ümmetinin 

bazı günahlarıdır. 

- Bununla küçük günahlar kastedilmiştir. Çünkü küçük 

günahlar ister sehven, isterse kasten olsun, peygamberler hakkında 

caizdirler ve bu günahlar onları, kendilerini beğenmekten korurlar. 

- Bu, O’nun ümmetini istiğfara teşvik etmektir. 

- Bu âyetin nazil olduğu yer ve ahvâl göz önüne alınırsa, açıkca 

anlaşılmaktadır ki burada bağışlanan günahlardan maksat, geçmiş 19 

sene içerisinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) önderliğinde İslam’ın 

yayılması için yapılan mücâdeleler, çalışmalar ve savaşlarda 

müslümanların yaptığı bir takım hatalardır. Bu hataları hiç kimse 

bilmemektedir. Hatta insan aklı, bu samîmî gayretler içinde bir 

eksiklik arayıp bulmakta da âcizdir. Lâkin Allah Teâlâ nazarında, en 

güzel ve en yüce olma ölçüsüne göre bu çalışmalarda öyle bir takım 

kusurlar oluyordu ki bunlardan dolayı müslümanlara müşriklere karşı 

kesin bir zafer nasib olmuyordu. 

Allah Teâlâ’nın buyruğunda şu denmek istenmektedir: “Eğer 

siz bu hatalarla çalışmalarınıza ve cihâdınıza devam etseydiniz, 

müşrik Arabları yenmeniz, onları alt etmeniz için daha uzun zaman 

gerekirdi. Ama biz bütün bu kusurları ve hataları bağışlayarak, sadece 

kendi kerem ve lütfumuzla onları gidererek Hudeybiye’de size bu 

fetih ve zafer kapısını açtık. Bu zaferi kendi gayretinizle 

başaramazdınız.” 

Burada şu nokta iyice anlaşılmalıdır: Herhangi bir gâye uğruna 

bir topluluk bir gayret gösteriyorsa, bu gayretin eksiklikleri, kusurları, 

hatâları, o topluluğun liderine yönelir. Bu kusurlar ve hatâlar, liderin 

şahsî hatâlarıdır anlamına gelmez. Aslında bu hatâlar bütün o topluluk 

tarafından işlenir. Bizâtihi o topluluğun hareketlerinin sonucudur. 

Ama mes’ûliyet liderde olduğu için suçlamalar lidere yöneltilir. 
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8. Tekrar Küfre Dönmeyi Ateşe Atılmak Kadar Kötü 

Görmek Îmândandır 

Enes bin Mâlik (r.a)’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o halâvet-i îmânı 

tatmış yani îmânın tadını almış olur: 

1. Allâh ve Rasûlü kendisine, bunların dışındaki her şeyden 

daha sevimli olan kişi; 

2. Sevdiği bir kulu sâdece Allâh -azze ve celle- için seven kişi; 

3. Allâh Teâlâ kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar 

küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar çirkin ve kerih gören kişi.” (Buhârî, 

Îmân, 14) 

Şerh: 

Hadîs-i şerîfte zikredilenlerin hepsi îmandan bir şûbedir. 

Bilhassa da küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve kötü görmek, 

bundan hoşlanmamak ve bunu istememek… 
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Îmân Ehlinin Amellerde Birbirinden Üstün Olması 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Cennet ehli Cennet’e, Cehennem ehli Cehennem’e girdikten 

sonra Allâh Teâlâ (azze ve celle): 

«‒Kimin kalbinde bir hardal tânesi ağırlığınca îmân varsa 

(ateşten) çıkarınız!» diye ferman buyuracaktır. 

Bunun üzerine onlar simsiyah kesilmiş oldukları halde 

çıkarılıp Hayât Nehri (veya Hayâ Nehri, Hayâ’ Nehri) içine 

atılacaklar ve orada sel uğrağında kalan yabânî reyhan tohumları 

nasıl (sür’atle) biterse öylece biteceklerdir. Görmez misin, bunlar (ne 

güzel) sapsarı olarak (ve iki tarafına) salınarak sürer?” (Buhârî, Îmân, 15) 

 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den rivâyet edildiğine göre 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Uyuduğum esnâda gördüm ki insanlar bana arzolunuyordu. 

Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi sadırlara kadar 

iniyor, kimi daha kısa idi. Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) da bana 

arzolundu. Üstünde (eteklerini yerde) sürüdüğü bir gömlek vardı.” 

Ashâb-ı kirâm: 

“‒Yâ Rasûlâllâh, bunu ne ile te’vîl (tâbîr) ettiniz?” diye 

sordular. 

Efendimiz (s.a.v): 

“‒Dîn ile tâbir ettim!” cevabını verdiler. (Buhârî, Îmân, 15) 

Şerh: 

Mü’minler amelleri sebebiyle farklı farklı mevkilerde yer 

alırlar. Amellerin fazla olması, îmânın nûrunu artırır. Amel-i sâlihleri 

daha fazla olan günahkârlar, Cehennem’den daha erken kurtulurlar. 

Cennet’teki mertebeler de mü’minlerin amellerine göredir. 

Hayırda yarışmak, sâlih amellere koşmak gerekir. 
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İslâm’ı, hayatın tamamına yaygınlaştırmak gerekir. İslâm, 

uzun bir elbise gibi her tarafımızı örtmelidir. Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurur: 

“Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, 

süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. 

Bunlar Allah’ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye 

onları indirdi).” (el-A’râf, 26) 

Âlimlerin bu âyet-i kerime ve hadîs-i şeriften anladıklarına 

göre rüyâda elbisenin noksan olması veya kişinin kendisini elbisesiz 

görmesi, dîninde bir kusûr olduğuna işarettir. 

Hz. Ömer (r.a)’in üzerindeki gömleğin uzun olup fazla 

kısmının yerde sürünmesi, onun verâ ve takvâsına işarettir. Yani 

üzerine farz olanlardan başka nâfile ibadetleri de çokça yaptığını ve 

harama yaklaşma endişesiyle bir kısım mübahları da terkettiğini 

gösterir. 

Sâlih ve fazîlet ehli bir zât, kibir ve ucba kapılmayacaksa onu 

insanların huzûrunda methetmek câizdir. Bu da o kişinin faziletine 

dikkat çekmek, mevkîsini açıklayarak kendisine buna göre muâmele 

edilmesini sağlamak ve insanları ona uymaya ve ahlâkıyla 

ahlâklanmaya teşvik etmek maksadıyla olmalıdır. 

İmâm Nevevî (r.a) şöyle buyurur: 

“Hadîs-i şerîf, amellerin îmândan olduğuna delâlet eder.” (Aynî, 

Umde, I, 172-173) 
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9. Hayâ Îmândandır 

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) bir gün Ensâr’dan bir kişinin 

yanından geçiyordu. Ensârî, kardeşini hayâdan menediyordu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

«‒Ona dokunma! Hayâ îmândandır!» buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 

16) 

Şerh: 

Anlaşılan bu zât, hakkını almaktan bile âciz olacak derecede 

utangaç biriymiş. Kardeşi de ona, bu kadar hayânın fazla olduğunu 

anlatmaya çalışıyormuş. Efendimiz (s.a.v) de hayâyı muhâfaza etmek 

gerektiğini, çünkü onun îmândan bir şûbe olduğunu ifade 

buyurmuşlar. 

Îmân, günah işlemeye mânî olduğu gibi hayâ da mânidir. Bu 

sebeple hayâ, îmândan sayılmıştır. 

Hayâ sâhibi olmak, kişiyi, Allah katında ve kulları yanında 

çirkin görülen şeylerden alıkoyar. 
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Tevbe, Namaz ve Zekât 

Abdullah bin Ömer (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Allâh’tan başka hak İlâh olmadığına ve Muhammed’in 

Rasûlullâh olduğuna (zâhirde) şahâdet, namazı ikâme, zekâtı edâ 

edinceye kadar insanlarla muhârebe etmek bana emrolundu. Bunları 

yaptıklarında, İslâm’ın hakkı (olan hadler) müstesnâ, canlarını ve 

mallarını benden korumuş olurlar. (Gizli hallerinin) hesâbı ise 

Allâh’a âittir.” (Buhârî, Îmân, 17, 28, Salât 28, Zekât 1, İ’tisâm 2, 28; Müslim, Îmân 32-

36)
25 

Şerh: 

İmâm Buhârî (r.a) bu bâb’a başlık olarak şu âyet-i kerîmeyi 

koymuştur: “…eğer tevbe ederler ve namaz kılıb zekâtı verirlerse 

yollarını açın (onları serbest bırakın!)...” (et-Tevbe, 5) 

İslâm’ın hakkı olan hadler 3’tür: 

1. İhsândan (evlilikten) sonra zinâ edenler, 

2. Müslüman olduktan sonra küfür ve irtidâd edenler, 

3. Adam öldürenler, bu günahları mukâbilinde öldürülürler. 

Îmân ameli gerektirir. 

Bid’at ehlinden şehâdet getiren kimseler tekfir edilmez. 

Hüküm zâhire göre verilir. Kalpteki düşüncelerin hesâbı 

Allah’a âittir. 

Küfür ve şirkten tevbe edip tevhide yönelmek îmân olduğu gibi 

namaz ve zekât da îmândandır. 

Namazın ikâme edilmesi şu mânâlara gelir: Namaza devam 

etmek, ona ehemmiyet vermek, bütün şartlarına riâyet etmek, 

câmilere gidip gelmek, namazın canlı, işlek ve ayakta tutulması ve 

gündemden hiç düşürülmemesi. Bunun zıddı namazın toplumda 

zayıflayıp sönükleşmesi ve unutulmaya yüz tutmasıdır. 

  

                                                           
25 Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Cihâd 95; Tirmizî, Tefsîr 88; Nesâî, Zekât 3; İbn-i Mâce, Fiten 1-3. 
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Îmân da Bir Ameldir 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e: 

«‒Amelin hangisi efdâldir?» diye sordular. 

«‒Allâh’a ve Rasûlü’ne îmân!» buyurdular. 

«‒Ondan sonra hangisi?» dediler. 

«‒Allah yolunda cihâd!» buyurdular. 

«‒Ondan sonra hangisi?» diye sordular. 

«‒Makbûl (olmuş, içine günah ve riyâ karışmamış) hac!» 

cevabını verdiler. (Buhârî, Îmân, 18) 

Şerh: 

Îmân, kalbin en şerefli amelidir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurur: 

“Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle vâris 

kılındığınız Cennet!” (ez-Zuhruf, 72) 

Diğer taraftan îmân, söz ve ameli ihtivâ eder. Yani îmân amel 

etmeyi gerektirir, mücerret bir sözden ibâret değildir. 

Cihâd ve hac, en faziletli amellerdendir. 

Mü’minler, amel-i sâlihleriyle yüksek dereceler elde ederler. 

Dünyadaki mânevî dereceler ve Cennet’in dereceleri, sâlih amellerle 

katedilir. 

Bir kimse, ölüm korkusu gibi bazı sebeplerle İslâm’a girip de 

İslâm’ını güzelleştirmediyse o kimse hakîkî ve kâmil mü’min 

sayılmaz. Onun İslâm’ı kabul edilmez. Müslümanlık hakîkî şekliyle 

olmazsa fayda vermez ve sâhibini kurtarmaya yetmez. Bu sebeple 

îmânı kuvvetlendirmek, amelleri artırmak îcâb eder. 

Bir kimsenin bâtınındaki îmânı Allah’tan başka kimse 

bilemez. Ancak müslüman olduğunu, yani zâhiren teslim olduğunu 

herkes görebilir. Bu sebeple insanların îmânları husûsunda kat’î ve 

kesin konuşmak doğru değildir. Kişi, bildiği ve gördüğü kadarını 

söyleyip işin hakîkatini Allah’a havâle etmelidir. 
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Gerçekten Müslüman Olmakla Zâhiren Teslim Olmak  

Sa’d bin Ebî Vakkâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) (Müellefetü’l-Kulûb’dan yani 

kalpleri İslâm’a ısındırılanlardan) bir takım kimselere dünyâlık 

veriyordu. Bu Sa’d da orada oturuyordu.26 Derken Rasûlullâh 

Efendimiz (s.a.v) içlerinden en ziyâde beğendiğim birine hiç birşey 

vermedi. Bunun üzerine: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, filânı ne için bıraktın? Vallâhi onu ben 

mü’min biliyorum.» dedim. 

«‒Öyle deme, müslim de!» buyurdular. 

Bir müddet sustum. Nihâyet o adam hakkındaki ilmim bana 

galebe etti de (dayanamadım,) yine sözümü tekrâr ederek: 

«‒Filânı niçin mahrum bıraktın? Vallâhi onu ben, mü’min 

biliyorum.» dedim. Yine: 

«‒Öyle deme, müslim de!» buyurdular. 

Ben yine sustum. Lâkin o adam hakkındaki ilmim bana galabe 

etti. (Dayanamadım,) sözümü tekrâr ettim. Rasûlullâh Efendimiz 

(s.a.v) yine o sözü tekrâr ettikten sonra: 

«‒Ey Sa’d, bir adama, Allah onu yüzü koyu ateşe atmasın diye, 

başkasını daha ziyâde sevdiğim halde, atâ ve ihsânda bulunduğum 

olur» buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 19) 

Şerh: 

Vâkıdî’nin Meğâzî’de açıkça ifade ettiğine göre bu mahrum 

edilen zât, Muhâcirlerden Cüayl bin Sürâka ed-Damrî (r.a) imiş. 

Hz. Sa’d’in hüsn-i şehâdette bu kadar ısrar etmesi de bundan ileri 

geliyor. 

Hz. Sa’d’in “mü’min” sözünü Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

mükerreren “veya müslüman” şeklinde tashih buyurmaları, îmânın 

bâtınî bir hal olması ve yalnız Allah Teâlâ’nın bildiği gaybî hallerden 

                                                           
26 Saʻd (r.a), “Ben de oturuyordum” demek istiyor. Mütekellime mahsus sîgayı bırakıp da gâib sîgasına 

iltifat etmesi, işitmenin bizzat vuku bulduğunu ve bahsettiği şeyin ehemmiyetini tekid içindir. 
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bulunması sebebiyle, zâhirî teslimiyete bakarak “müslüman” 

demenin evlâ olduğunu tâlim içindir. 

Bazı insanlar “müslüman olduk” derler ama bunu ölüm 

korkusuyla veya başka bir sebeple yapmış ve zâhiren teslim olmuş 

görünüyor olabilirler. Kalplerindeki düşünceyi ve işin hakîkatini 

Allah’tan başka kimse bilemez. Bu sebeple o tür insanlara karşı 

ihtiyatlı davranmak, kat’î konuşmamak, zâhiren görüneni söylemek, 

işin aslını Allah’a havâle etmek îcâb eder. 

Îmân kalbe yerleşmezse fayda vermez. 

Îmâm Buhârî (r.a) bu bâb’ın başlığında şunları zikreder: 

“İslâm’a girmek, hakîkî değil de, sâdece teslim olmak veya 

öldürülmek korkusuyla olmuşsa (makbul değildir). Çünkü Allah 

Teâlâ: 

«Bedeviler îmân ettik dediler. De ki: Siz henüz îmân 

etmediniz, lâkin « İslâm’a girdik” deyin! Îmân henüz kalblerinize 

girip yerleşmedi... »27 buyurdu. 

İslâm hakîkat üzere olursa, o da Cenâb-ı Hakk’ın şu sözleri 

üzere tahakkuk etmiş olur: 

«Doğrusu Allah indinde din, İslâm’dır.» (Âl-i İmrân, 19) 

«Her kim de İslâm’in gayrı bir din ararsa artık ondan, 

ihtimali yok kabul olunmaz…» (Âl-i İmrân, 85) 

 

 

  

                                                           
27 el-Hucurât, 14. 
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10. Selâmı Yaymak İslâm’dandır 

Abdullah bin Amr (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e: 

«‒İslâm’ın (emrettiği amellerin) hangisi daha hayırlıdır?» diye 

sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Yemek yedirmen ve tanıdığın tanımadığın herkese selâm 

vermendir.» cevabını verdiler.” (Buhârî, Îmân, 20) 

Şerh: 

Selâm vermek: 

- Karşındakine emniyet telkin etmek, “Benim tarafımdan 

selâmettesin, elimden ve dilimden sana bir zarar gelmez!” mesajını 

vermektir. 

- Aynı zamanda Allah Teâlâ’nın “Allah, es-Selâm ve Hû” 

isimlerini zikrederek bunların feyzinden mü’min kardeşimizle 

birlikte istifâde etmektir. 

- “Allah’ın affı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun!” diye en 

güzel duâlardan birini yapmaktır. 

- Selâm, Müslümanlara kol-kanat germek, onlara karşı tevâzu 

ve muhabbet göstermektir. 

- Selâm vesilesiyle mü’minlerin kalpleri birbirine ülfet eder, 

muhabbetleri artar, birlik ve beraberlikleri kuvvetlenir. 

-Selâm vermek, görgülü ve güzel ahlâk sâhibi olmak demektir. 

Şu rivâyetten bu gibi mekârim-i ahlâkın ne kadar matlûb bir şey 

olduğu anlaşılır: 

Ammâr bin Yâsir (r.a) şöyle buyurur: 

“Her kim şu üç şeyi bir araya getirebilirse îmânı tam olarak 

toplamış olur: 

1. Aleyhine bile olsa insafı elden bırakmamak, 

2. Herkese selâm vermek, 
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3. Fakîr iken de infâk eylemek.” (Buhârî, İman, 20) 

İnsan, lehine ve menfaatine olan hususlarda olduğu gibi 

aleyhine ve zararına olan mevzularda da adâlet ve insafla hüküm 

vermelidir. Herkese selâm vererek selâmı bütün âleme yaymalı, bütün 

dünyayı sulh ve selâmet yurdu hâline getirmelidir. Malı çokken infâk 

edip Allah yolunda harcadığı gibi fakirken ve malı azken de imkânları 

nisbetinde hayır hasenâtta bulunmalıdır. 
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Nankörlük ve Küfrün Dereceleri 

İbn-i Abbâs (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Muhterem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“‒Bana Cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki Cehennem 

ehlinin ekseri kadınlardır. Çünkü onlar inkâr ederler.” 

Bunun üzerine ashâb-ı kirâm: 

“‒(Yâ Rasûlâllâh,) Allâh’ı mı inkâr ederler?” diye sordular. 

Efendimiz (s.a.v): 

“‒Onlar kocalarına karşı küfrân (nankörlük) ederler. İhsâna 

karşı küfrân ederler. Birisine dünyâ dünyâ oldukça ihsân etsen de 

sonra senden (hoşuna gitmiyen) bir şey görse, «Zâten senden hiç 

hayır görmedim ki!» der.” buyurdular. (Buhârî, Îmân, 21) 

Şerh: 

Sâlih ameller îmândandır demek bunların aksi olan günâhlar 

işlendiğinde insanlar küfre düşer demek değildir. Zira küfür de derece 

derecedir. İnsanı ebediyyen Cehennem’e hapsedecek küfür gerçek 

küfürdür. Bunun dışında Arapça’da nankörlüğe de kelime mânâsı 

dikkate alınarak küfür denilmiştir. Yani nankörlük yapan kimse 

kendisine yapılan ihsanları örtüp onları görmediği için onun bu 

davranışına örtmek mânâsına küfür denilmiştir. Ancak bu günah, 

mü’mini îmândan çıkarıp onun Cehennem’de ebedî kalmasına sebep 

olmaz. 

Buradan anlaşıldığına göre küfür kelimesinin farklı mânâları 

vardır. Büyük günahlar her ne kadar insanı küfre yaklaştırsa ve küfrün 

postası olsa da sahipleri hemen tekfir edilmez. 

Günahlar îmanın nûrunu zayıflatır. İnsanlara ve bilhassa da 

kocaya karşı yapılan nankötlük ve vefasızlık, uzak durulması gereken 

büyük günahlardandır. 
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Günahlar Câhiliye İşidir 

Ebû Zer (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir defasında bir kişiyle birbirimize hakaret etmiştik. Ben onu 

anasından dolayı ayıplamıştım. Bunu haber alan Nebiyy-i Mükerrem 

Efendimiz (s.a.v) bana şöyle buyurdular: 

«‒Ey Ebû Zer, sen onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? 

Demek ki sen, içinde hâlâ Câhiliye ahlâkı kalmış bir kimse imişsin. 

Elinizin altında bulunan (köle, hizmetçi ve işçiler) sizin 

kardeşlerinizdir. Allâh Teâlâ onları sizin elinize (mülk ve kudretinize) 

emanet etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona 

yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin! Onlara güçleri 

yetmeyecek (zahmetli) bir iş yüklemeyiniz! Şâyed yüklerseniz onlara 

yardım ediniz!».” (Buhârî, Îmân, 22) 

Şerh: 

Günah ve mâsiyetler birer câhiliye âdetidir, ama sâhipleri 

tekfir edilmez. 

Köle, işçi, hizmetçi, zayıf, hiç kimseye hakaret etmemek, 

onları ayıplamamak, bilâkis onlara iyilik ve ihsanda bulunarak rıfkla 

muâmele etmek mü’minin şiârıdır. Onlara ağır iş yüklenmemelidir. 

İşleri zor ise yardımcı olunmalıdır. Buna hayvanlar da dâhildir. 

Müslümanlara karşı büyüklenmek aslâ doğru değildir. 

İnsanların hatâlarını güzel bir üslupla düzeltmek, mârufu tâlim 

ve tavsiye edip münkerden sakındırmak gerekir. 

Günahkâr mü’min, Cehennem’de ebedî kalmaz. Cezâsını 

çektikten sonra Cennet’e girer. 

Es’ad Efendi Hazretleri (r.a) şöyle buyurur: 

“Hadîs-i şerîflerde, haramları terk etmenin, sevap 

kazandıracak amel-i sâlihleri işlemekten önce zikredilmesinin iki 

mühim sebebi vardır: 

1) «Defʼ-i mefsedet celb-i maslahattan öncedir.» (Yani 

zararlı şeyleri uzaklaştırmak, faydalı şeyleri elde etmekten daha 
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mühim ve önceliklidir. Şerîat yaşanmadan mânevî derecenin 

yükselmesi mümkün değildir.) 

2) İbadet ve tâatlerin tamamını yerine getirmek insan gücünün 

üzerindedir. Yasaklardan sakınmak ise -az olmaları sebebiyle- her 

ferdin imkânı dâhilindedir ve bunun faydası daha şümullüdür. 

Hattâ diyebilirim ki, İslâm âlemi için tasavvur edilen 

yükselme ve ilerlemenin en mühim yolu, günahları terk etmektir. 

Fıtraten günahlardan uzak ve dolayısıyla mâsıyeti terk etme se-

vâbından mahrum olan meleklerin, tabiî makamlarından terakkî 

edemiyor olmaları da bu ifâdemizin delîli mâhiyetindedir. Velhâsıl, 

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, basîret sahiplerince bilinip kabûl edilen 

bir hakîkattir.”28 

 

  

                                                           
28 M. Esʻad Efendi, Mektûbât, s. 37, no: 12. 
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Büyük Günâh İnsanı Kâfir Yapmaz 

Ebû Bekre (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’den işittim, «İki müslüman 

kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman kâtil de maktûl de 

Cehennem’dedir.» buyuruyorlardı. 

«‒Yâ Rasûlallâh, kâtil tamam, peki öldürülen niçin 

Cehennem’e girer?» diye sordum. 

«‒O da arkadaşını öldürmeye hırslıydı da ondan!» 

buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 22) 

Şerh: 

“Cehennem’dedir” ifadesi, bu cezaya müstahak olur demektir. 

Yoksa aff-ı ilâhî yetişip kurtulmak da mümkündür. Bu ifâdeden, 

Cehennem’de ebedî kalma mânâsı ise hiç anlaşılmamalıdır. Hadîs-i 

şerifte, her iki tarafa müslim denilmesinde de buna işaret vardır. 

Burada, savaşı şer’ân mâzur gösterecek bir tevil olmadan 

yapılan savaştan bahsediliyor. Savaşa katılan ashâb-ı kiramın her iki 

tarafta olanlarının Cennet ehli olması da buna delildir. Çünkü onlar 

ictihadla ve dîni ıslah için çarpışmışlardı. Nitekim Hucûrât sûresinin 

9. âyetinde de, haddi aşarak saldıran tarafa, hak üzere olan hasımları 

gibi, mü’min denilmiştir: 

“Eğer Mü’minlerden iki tâife çarpışırlarsa hemen 

aralarını bulun barıştırın, şayed biri diğerine karşı tecâvüz 

ediyorsa o vakıt Allah’ın emrine dönünceye kadar o taşkınlık 

edenle savaşın! Eğer dönerse yine adâletle aralarını sulh edin ve 

hep insaflı olun, çünkü Allah âdil davrananları sever.” (el-Hucurât, 9) 

Büyük günah işleyen mü’min, îmândan çıkmış olmaz. 
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Zulüm Derece Derecedir 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur: 

“«Îmân edip de îmanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte 

korkudan emin olmak bunların hakkıdır ve hidâyete erenler de 

onlardır.»29 âyet-i kerîmesi nâzil olduğu zaman Rasûlullâh (s.a.v) 

Efendimiz’in ashâbı: 

«‒Hangimiz nefsine zulmetmemiştir?» dediler. Bunun 

üzerine; 

«Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür» âyet-i kerîmesi nâzil 

oldu.” (Buhârî, Îmân, 23)  

Şerh: 

Zulüm derece derecedir. Günâh olan zulüm olduğu gibi küfür 

olan zulüm de vardır. Şirk ve küfür en büyük zulümdür. Ama büyük 

günahlar zulüm olmakla birlikte sâhibini küfre düşürmez. 

Günahlar, insanın kendi kendine yaptığı bir zulümdür. Zira 

kendini azâba müstahak hâle getirmektedir. 

Nasıl ki amel-i sâlihler îmânı tamamlıyor ve 

kuvvetlendiriyorsa, zulüm ve mâsiyetler de îmânı zayıflatır ve nûrunu 

azaltır. 

İnsanlar zulüm ve günahlarının büyüklüğü ve küçüklüğüne 

göre muhtelif seviyelerdedir. 

  

                                                           
29 el-Enʻâm, 82. 
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Münâfığın Alâmetleri 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

“Münâfığın alâmeti üçtür: 

- Konuşurken yalan söyler, 

- Vaad ettiği vakit sözünde durmaz, 

- Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet eder.” 

(Buhârî, Îmân, 24) 

 

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

“Dört şey her kimde bulunursa hâlis münâfık olur. Her kimde 

bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar o kimsede 

münâfıklıktan bir haslet kalmış olur. Bunlar: 

- Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyânet etmek, 

- Konuşurken yalan söylemek, 

- Bir ahidde bulunduğunda ahdini tutmamak, 

- Münâkaşa ve muhâkeme esnâsında haktan ayrılmak.” (Buhârî, 

Îmân, 24) 

Şerh: 

Nifak, zulmün bir çeşididir. İnsanın önce kendine, sonra da 

diğer insanlara yaptığı bir zulümdür. 

Nifak da derece derecedir ve muhtelif alâmetleri vardır. 

Mü’min, üzerinde hiçbir nifak alâmeti ve hasleti taşımamalıdır. 

Hadiste bahsedilen alâmetler; 

1. Söz, 

2. Fiil ve 

3. Niyetin fesâdına dikkat çekiyor. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 
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آَاي  َٓ ُّه  ََٓٓا ي  نُّواا ََٓٓين َٓال  ذ  قُّولُّوآَالل   ََٓٓات  قُّوآَم  ََٓٓق ْوًلََٓٓو  د  مََْٓٓيُّْصِلْحََٓٓ﴾70﴿َٓيًدا َٓس  ال كُّمََْٓٓل كُّ ي ْغِفرََْٓٓا ْعم  َٓل كُّمََْٓٓو 

ْم َٓ نُّوب كُّ نََْٓٓذُّ م  ول هََُّٓٓالل   ََٓٓيُِّطعََِٓٓو  سُّ ر  دََْٓٓو  ََٓٓف ْوًزآَف از ََٓٓف ق  ظ   يًماع 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun, doğru ve sağlam söz 

söyleyin! (Böyle yaparsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve 

günahlarınızı mağfiret eder. Kim Allah ve Rasûlü’ne itaat ederse 

büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (el-Ahzâb, 70-71) 

“İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, 

yazmaya hazır bir melek bulunmasın!” (Kâf, 18) 

Allah Teâlâ, kıyâmet gününü; “…Bu, sâdıklara 

sadâkatlerinin fayda vereceği gündür…”30 şeklinde tavsîf eder. 

Yine âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere o gün “Allah Teâlâ, 

sâdıklara, sadâkatleri sebebiyle mükâfat verecektir...” (el-Ahzâb, 24) 

 

Safvân bin Süleym (r.a) anlatıyor: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e: 

“–Mü’min korkak olabilir mi?” diye soruldu. 

“–Evet, olabilir!” buyurdular. 

“–Mü’min cimri olabilir mi?” diye soruldu. 

Allah Rasûlü (s.a.v) yine: 

“–Evet, olabilir!” buyurdular. 

“–Pekâlâ, mü’min yalancı olabilir mi?” diye soruldu. 

Rasûlullah (s.a.v) bu sefer: 

“–Hayır, aslâ!” buyurdular. (Muvatta’, Kelâm, 19; Beyhakî, Şuab, IV, 207) 

 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar:  

“Ben, haklı bile olsa münâkaşayı terk eden kimseye Cennet’in 

kenarında bir köşk verileceğine kefilim! 

                                                           
30 el-Mâide, 119 
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Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye Cennet’in 

ortasında bir köşk verileceğine kefilim! 

Ahlâkını güzelleştiren kişiye de Cennet’in en üstünde bir köşk 

verileceğine kefilim!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7/4800. Ayrıca bkz. Tirmizî, Birr, 58/1993; İbn-

i Mâce, Mukaddime, 7) 

 

Yalan, insanı Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den uzaklaştırır. 

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullah (s.a.v)’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, fazla görüşmek istemezdi.” (İbn-i Sa’d, I, 378) 

 

Sahâbeden Cerîr bin Abdullah (r.a) bir at satın almak 

istemişti. Beğendiği bir at için satıcı beş yüz dirhem fiyat teklif etti. 

(1 Dirhem, 3,5 gr. gümüşe tekâbül eder.) Cerîr (r.a) bu ata altı yüz 

dirhem verebileceğini, 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 kadar fiyatı yükselttin?” diye soruldu. 

Cerîr (r.a) şu muhteşem cevabı verdi: 

“–Biz alışverişte hile yapmayacağımız husûsunda Allâh’ın 

Rasûlü’ne söz verdik.”31 

 

  

                                                           
31 İbn-i Hazm, el-Muhallâ, Mısır 1389, IX, s. 454 vd. 
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11. Kadir Gecesini İhyâ Etmek Îmândandır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre o şöyle 

demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular: 

“Kim, îmânından dolayı ve (yalnız Allah’tan ecrini umarak) 

ihlâsla Kadir Gecesi’ni ibâdet ve tâatle geçirirse geçmiş günahları 

mağfiret edilir.” (Buhârî, Îmân, 25) 

Şerh: 

İmâm Buhârî (r.a), arada îmânla alâkalı başka mevzulardan 

bahsettikten sonra bu bölümde tekrar îmânın şûbelerine dönüyor. 

Kadir Gecesi’nde melekler karşılaştıkları bütün mü’minlere 

selâm verir, her tarafı selâmla doldururlar. Bu sebeple Kadir Gecesi 

ayakta olup meleklerin selâmına muhatap olmak lâzımdır. 

Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v) ashâbına, İsrâiloğulları’ndan bir 

kişiyi anlatmıştı. (Şem’ûn-i Gâzî isimli) bu zât, bin ay Allah yolunda 

silâh kuşanarak cihâd etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. 

Müslümanlar hayretler içinde kalarak ona gıpta ettiler. 

Bunun üzerine Allah Teâlâ, ümmet-i Muhammed’e olan lûtuf 

ve merhametini beyan etmek üzere Kadir Sûresi’ni indirdi: 

“Biz o (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi 

nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 

Melekler ve Rûh o gece Rab’lerinin izniyle her iş için iner de iner. 

O gece, tâ fecrin doğuşuna kadar tam bir esenlik ve selâmettir.” 

(el-Kadîr, 1-5) (Bkz. Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 486) 

Bir gece, bin ay’dan, yani 83 yıl 4 ay gibi uzun bir ömürden 

daha hayırlıdır. 

Kadir Gecesi’ni 12 defa yakalayıp ihyâ edebilen bir mü’min, 

1000 sene ibadet etmiş gibi sevap kazanır. 

Hz. Ali (r.a) bir gün şöyle buyurdu: 

“‒Vallahi Hz. Ömer’i Ramazan ayında Teravih namazını 

cemaatle kılmaya ben teşvik ettim!” 

Yanındakiler: 
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“‒Bu nasıl oldu ey Mü’minlerin Emîri?” dediler. Şöyle devam 

etti: 

“‒Ona yedinci kat semâda bir hazîre olduğunu ve ona 

Hazîretü’l-Kuds dendiğini haber verdim. Orada, kendilerine Rûh -bir 

rivayette Rûhâniyyûn- denilen melekler vardır. Kadir Gecesi 

geldiğinde Rabbimizden dünyaya inmek için izin isterler. Cenâb-ı 

Hak da onlara izin verir. Uğradıkları ve içinde namaz kılınan her 

mescide ve yolda rastladıkları herkese dua ederler. Bu insanlar da 

meleklerden gelen berekete nâil olurlar. Ben bunları anlatınca Hz. 

Ömer: 

«‒Ey Ebü’l-Hasan! O hâlde insanları namaza teşvik edelim de 

berekete nâil olsunlar!» dedi ve Terâvih’in cemaatle kılınmasını 

emretti.” (Beyhakî, Şuab, V, 278-279) 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Kadir Gecesi’ni idrâk edebilmek 

için Ramazan’ın son on gününde îtikâfa girerlerdi. 

Burada affedileceği vaad edilen geçmiş günahlar, küçük 

günahlardır. Büyük günahların, ancak tevbe veya had cezâsı ile 

düşeceği ifade edilmiştir. Bazı âlimler, “Büyük günahların bir 

kısmının hafifletilmesi de umulur” demişlerdir.  
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12. Cihâd Îmândandır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: «Kulum sadece bana îmânı ve 

peygamberlerimi tasdiki sebebiyle evinden çıkıp Benim yolumda 

cihâda giderse, ona şu iki şeyi mutlaka vermeyi tekeffül ederim: 

- Onu, nâil olduğu ecir ve ganimetle (sâlimen âilesine) 

döndürmeyi veya 

- (Doğrudan) Cennet’e koymayı.» 

Ümmetime meşakkat vermeyecek olsam hiçbir seriyyeden 

(yani cihâd müfrezesinden) geri kalmazdım. Allah biliyor ki Allah 

yolunda şehîd edilip tekrar diriltilmeyi sonra şehîd edilip tekrar 

diriltilmeyi sonra yine şehîd edilmeyi isterdim!” (Buhârî, Îmân, 26) 

Şerh: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), ”Ümmetime meşakkat 

vermeyecek olsaydım…” buyuruyor. Yani Efendimiz (s.a.v) cihâda 

çıktığında bütün ashâb-ı kirâm da O’nunla birlikte çıkmak 

istiyorlardı. Lâkin bir kısım sahâbîlerin cihâda çıkmak için imkânları 

yoktu. Binek, savaş malzemesi ve yiyecekleri olmuyor, Efendimiz 

(s.a.v) de onlara verecek bir şey bulamıyordu. Sahâbîler zorlukta ve 

kolaylıkta dâimâ Efendimiz’i tâkip ettikleri için imkânsızlıklarına 

bakmadan büyük sıkıntılar içinde sefere çıkıyorlardı. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) bu sahâbîlerini düşünerek zaman zaman kendi 

gitmeden ashâbından bazılarını sefere gönderiyordu. 

Diğer bir husus da Allah Rasûlü (s.a.v) bütün seferlere katılmış 

olsaydı, O’nun devamlı yaptığı bu amel, kuvvetli bir sünnet olur ve 

bütün mü’minlerin ona devam etmesi gerekirdi. Bu da bazı zayıf 

Müslümanlara meşakkat verebilirdi. 

Cihâd, kıyamete kadar devam edecektir. Îmân olduğu 

müddetçe cihâd da mutlaka var olacaktır. Bu sebeple müslümanlar 

her zaman cihada hazır olmalıdır. Cihâd hazırlığını bıraktıkları anda, 

kötü niyetli insanların fesatları gâlip gelmeye başlar ve insanlığa 

telâfîsi mümkün olmayan zararlar verir. 
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Ancak cihâd; rastgele, plansız, düzensiz ve hedefsiz bir hareket 

değildir. İslâm hukûkunda cihâdın son derece hassas kâideleri 

mevcuttur. Müslümanların bunları iyi öğrenmesi şarttır.  

Cihâd çok mühim olduğu için Cenâb-ı Hak ecrini de çok büyük 

takdir etmiştir. 

Cihâd ve şehidlik, Allah’ın dîninin muhâfazası, yüceltilmesi 

ve tebliği içindir. Bu sebeple amellerin en faziletlisidir, İslâm’ın 

kubbesi ve zirvesidir. Bu sâyede daha sonra gelen insanlar İslâm’ı 

öğrenip yaşama imkânı bulurlar. Bu da şehîd ve gâzîlere hesâba 

sığmaz bir ecir kazandırır. 

Müslümanlar kanlarını ve canlarını muhafaza için her şeylerini 

fedâ ederler. Ama dinlerine hücum edildiğinde kanlarını ve canlarını 

onun önüne kalkan yaparlar. 

Sahâbe-i kiramdan Cündüb bin Abdullah (r.a) şöyle 

buyurmuştur: 

“Herhangi bir belâ ile karşılaşırsanız mallarınızı kanlarınızın 

önüne set yapın! Belâ mallarınızı aşarsa o zaman kanlarınızı dîninizin 

önüne set yapın! Zira asıl saldırıya uğrayan, dînine saldırılan kimsedir 

ve asıl soyguna uğrayan da dîni elinden alınan kimsedir.” (Kâsım bin 

Sellâm, Fedâilü’l-Kur’ân, Dımeşk 1415, s. 78) 

Yüce Rabbimiz (c.c) şöyle buyurur: 

“Celâlim hakkı için eğer Allâh yolunda öldürülür veya 

ölürseniz, Allâh’tan gelecek en küçük bir mağfiret ve rahmet bile 

sizin için, onların dünyada kalıp toplayacakları şeylerden daha 

hayırlıdır.” (Âl-i İmrân, 157) 

“O hâlde (geçici) dünyâ hayâtını verip (ebedî) âhiret 

hayâtını satın almak isteyenler Allâh yolunda savaşsınlar! Her 

kim Allâh yolunda savaşır da öldürülür veya gâlip gelirse, her iki 

durumda da Biz ona yarın pek büyük bir mükâfât vereceğiz.” (en-

Nisâ, 74) 

Birgün Peygamber Efendimiz (s.a.v) ashâbı arasında ayağa 

kalkıp:  

“Allâh yolunda cihâd ve Allâh’a îmân etmek, amellerin en 

fazîletlisidir.” buyurdular. Bunun üzerine bir sahâbî kalkıp: 
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“–Yâ Rasûlallâh! Şâyet Allâh yolunda öldürülürsem, bu benim 

günahlarıma keffâret olur mu?” diye sordu.  

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

“–Evet, şâyet sen sabrederek, ecrini sâdece Allâh’tan 

bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allâh 

yolunda öldürülürsen, günahlarına keffâret olur. Ancak borçların 

bunun dışındadır. Bunu bana Cibrîl söyledi.” buyurdular. (Müslim, İmâre, 

117; Tirmizî, Cihâd, 33/1712) 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, 

şehîd olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar.” (Tirmizî, Fedâilü’l-

cihâd, 26/1668; Nesâî, Cihâd, 35; İbn-i Mâce, Cihâd, 16) 

“Allâh Teâlâ’dan bütün kalbiyle şehîdlik isteyen bir kimse, 

yatağında ölse bile, Allâh ona şehîdlik mertebesini ihsân eder.” 

(Müslim, İmâre, 157; Nesâî, Cihâd, 36) 

Cihâdı arzulamak gerekir. 

Mü’min, gücünün üstündeki hayırları bile arzu etmeli ve onları 

yapmaya niyetli olmalıdır. Yapamasa bile niyetiyle ecir kazanır. 

Müslümanlara meşakkat veren ve onları üzen şeyleri onlardan 

uzaklaştırmaya gayret etmelidir.  
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13. Ramazan Gecelerini Namazla İhyâ Etmek 

Îmândandır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Her kim Ramazan’da îmânı sebebiyle ve ecrini sadece 

Allah’tan umarak ihlâsla (Terâvih ve sâire gibi) namaz kılarsa 

geçmiş günahları mağfiret edilir.” (Buhârî, Îmân, 27) 

Şerh: 

Hadîs-i şerîfte teşvik edilen ibadet sadece Teravih namazı 

değildir. Efendimiz (s.a.v)’in mübarek sözleri Teravih hâricindeki 

namaz ve ibadetleri de ihtiva etmektedir. Ramazan, ibadet ayıdır. Bu 

sebeple Ramazan gecelerini eğlence, yiyip içme ve gezmeyle değil, 

olabildiğince muhtelif ibadetlerle değerlendirmek lâzımdır. Fırsatı 

ganimet bilmelidir. 

Cihâddan bahseden bir evvelki bab, Kadir Gecesi’ni ihyâ ile 

Ramazan Geceleri’ni ihyâ ve oruç bablarının arasına girmiş. Bu da 

gösteriyor ki, geceleri ihyâ etmek, bilhassa Kadir Gecesi’ni 

yakalamak için gayret göstermek de bir cihâddır. Kulun nefsiyle 

mücâhedesidir. Bu iki cihâd da müslümanlar için çok ehemmiyetlidir. 

Ramazan’ın her vakti kıymetlidir. Sahur vakti, iftara yakın 

dakikalar gibi bazı vakitleri ise diğerlerinden daha kıymetlidir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Teravih namazı kılmış, ashâb-ı 

kirâm da ona tâbî olarak cemaatle kılmışlardır: 

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır: 

“Bir gece Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Mescid’de Teravih 

namazı kıldı. İnsanlar da ona tâbî olarak namaz kıldı. İkinci gece yine 

kıldı, o gece cemaat çoğaldı. Daha sonra üçüncü veya dördüncü gece 

cemaat toplandı, fakat Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Mescid’e 

çıkmadı. Sabah olunca: 

«‒Gece toplandığınızı gördüm, ama Teravih namazının size 

farz kılınmasından korktuğum için çıkıp size teravih kıldırmadım.» 

buyurdular. 
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Bu hâdise Ramazan’da olmuştu.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 1. Krş. 

Buhârî, Terâvîh, 1, Cuma, 29; Müslim, Sıyâm 59, Müsâfirîn, 177; Ebû Dâvûd, Ramadân, 1/1375) 

Daha sonra Efendimiz (s.a.v) “farz olur” endişesiyle Teravih’i 

cemaatle kıldırmadı. Bundan sonra ashâb-ı kiramın bir kısmı 

gecelerini münferiden ihyâ ederken, bir kısmı da Terâvih’i kendi 

aralarında cemaatle kılmaya başladı: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), Ramazan’da bir gün evlerinden 

çıktıklarında, Mescid’in kenarında namaz kılan bir topluluk gördüler: 

“–Onlar ne yapıyor?” diye sordular. 

“–Bunlar, ezberlerinde fazla Kur’ân olmayan kimselerdir, 

Übey bin Kâ’b (r.a) onlara namaz kıldırıyor!” dediler. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz: 

“–İsabet etmişler, ne kadar güzel ve iyi bir şey yapıyorlar!” 

buyurdular. (Ebû Dâvûd, Ramazan, 1/1377. Krş. Buhârî, Terâvîh, 1) 

Abdurrahmân bin Abdülkâri şöyle demiştir: 

Bir Ramazân gecesi Ömer bin Hattâb (r.a) ile Mescid’e 

çıktım. Bir de baktık ki, insanlar dağınık vaziyette terâvîh namazı 

kılıyorlar. Kimisi kendi başına kılıyor, kimisi namaz kılarken bir 

kısım insanlar ona uyup namaz kılıyordu. Ömer (r.a): 

“‒Bu insanları bir tek imamın arkasında toplamamın daha 

doğru alacağını düşünüyorum” dedi. Sonra buna azmetti ve insanları 

Übey bin Kaʻb’ın arkasında topladı.  

Sonra diğer bir gece yine Hazret-i Ömer’le birlikte Mescid’e 

çıktım. İnsanlar imama uymuş namaz kılıyorlardı. Ömer (r.a) bu 

manzarayı görünce: 

“‒Bu, ne güzel bir bidʻat oldu. Fakat bu namazı gecenin 

sonuna bırakanlar, şimdi kılanlardan daha faziletlidir.” dedi. 

Ömer (r.a) son sözüyle, terâvîhi gecenin sonunda kılmanın 

daha faziletli olduğunu ifade ediyor. İnsanlar ise terâvîhi gecenin 

evvelinde kılıyordu. (Buhârî, Terâvîh, 1) 

Nevfel bin İyâs el-Hüzelî şöyle anlatır: 
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“Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a) zamanında biz Mescid’de Terâvih 

Namazı kılardık. Şuraya bir grup, buraya bir grup ayrılırdı. İnsanlar 

sesi daha güzel olan imama meylederlerdi. Ömer (r.a): 

«–Öyle zannediyorum ki onlar Kur’ân’ı musıkî edindiler. 

(Güzel nağmeye heves ediyorlar.) Ama vallâhi eğer gücüm yeterse bu 

hâli değiştireceğim!» dedi. 

Daha üç gün geçmişti ki (kıraat ilmini en iyi bilen) Übeyy ibn-

i Ka’b’a emretti, o da bütün cemaate Terâvih Namazı kıldırmaya 

başladı.32 

Ömer (r.a) safların arkasından ayağa kalkıp: 

«–Eğer bu bid’at ise ne güzel bir bid’at oldu!» buyurdu.” (İbn-i 

Sa’d, Tabakât, V, 59) 

Sahabe-i kirâm Terâvîh ve Teheccüd namazlarını çok uzun 

kılıyorlardı. Âdetâ sabahlara kadar ibadet ediyorlardı: 

Sâib bin Yezid (r.a) şöyle der: 

“Hz. Ömer (r.a), Übey bin Kâ’b ile Temîm ed-Dârî’ye (r.a), 

(Ramazan geceleri) cemaate imam olarak 11 rekât namaz 

kıldırmalarını emretti. İmam namazda âyet sayısı yüz civârında olan 

(Yûsuf, İsrâ, Kehf gibi) sûrelerden okuyordu. Öyle ki, namaz çok 

uzun olduğu için bastonlara dayandığımız oluyordu. Namazdan ancak 

şafak yükselmeye başlayınca dönüyorduk.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 4) 

Yezid bin Rûmân (r.a) der ki: 

“Müslümanlar Hz. Ömer (r.a) zamanında Ramazan’da 23 

rekât teravih namazı kılıyorlardı.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 5) 

Bir önceki rivâyette bahsedilen 11 rekâtın 8’i teravih, 3’ü 

vitirdir. Burada bahsedilen 23 rekâtın da 20’si Teravih, 3’ü vitirdir. 

Bu mevzûdaki rivâyetler toplu olarak mütalâa edildiğinde ashâb-ı 

kirâmın Teravih namazını çoğu zaman 20 rekât, bazen de 8 rekât 

kıldığı anlaşılır. 

İmâm Mâlik’e göre Terâvîh namazı otuz altı (36) rekâttır. 

İmâm buna delil olarak “Medîne ehlinin ameli”ni göstermiştir.33 

                                                           
32 Buhârî, Halku ef’âli’l-ıbâd, Riyâd: Dâru’l-Meârif, s. 69; İbn-i Sa’d, Tabakât, V, 59. 
33 Zeylaî, Tebyînü’l-hakâik, Kâhire 1313, I, 178; İbn-i Âbidîn, ed-Dürrü’l-muhtâr, Beyrut 1412, II, 45. 
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Ashâb-ı kirâm Terâvih’i cemaat hâlinde ikişer rekât hâlinde 

kılıyor ve dört rekâtta bir dinleniyordu. Sonunda biraz istirahat 

ettikleri için her bir dört rekâta “tervîha” ismini veriyorlardı. Bu 

dinlenme esnâsında Mekkeliler Kâbe’yi tavâf ediyor, Medîneliler de 

kendi başlarına hafifçe dört rekât daha namaz kılıyorlardı. Böylece 

Medinelilerin Terâvîh’i 36 rekâtı buluyordu. İşte İmâm Mâlik (r.a), 

bu tatbikatı esas almıştır. 

8 rekât kıldıkları zamanlarda ashâb-ı kiramın kıldığı bu namaz 

ile bugün kılınan 20 rekât namaz, aslâ kıyâs edilemez. Nitekim A’rac 

(r.a) şöyle der: 

“Ramazan’da imam, (50 sayfa olan) Bakara Sûresi’ni 8 rekâtta 

okuyordu. Eğer bu sûreyi 12 rekâtta okursa, insanlar imamın namazı 

hafif kıldırdığını düşünüyorlardı.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 6) 

Ebû Bekir (r.a) şöyle buyurur: 

“Ramazan’da (Teravih) namazından ayrılıp, hizmetçilerden 

ale’l-acele sahur yemeği getirmelerini isterdik, çünkü fecrin 

doğmasından korkardık.” (Muvatta’, es-Salâtü fî Ramadân, 7) 

Abdullah bin Ömer (r.a) geceyi namazla ihyâ ederdi. Sonra 

hizmetçisine: 

“‒Ey Nâfî, seher vaktine girdik mi?” diye sorardı. O: 

“‒Hayır.” deyince namaza devam eder, bir müddet sonra tekrar 

sorardı. Nâfî, seher vaktinin girdiğini söyleyince oturur, sabaha kadar 

Allah’a istiğfâr ve dua ederdi. (Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, I, 303) 

Şeddâd bin Evs (r.a) yatağa girer, sağa sola döner ancak bir 

türlü gözüne uyku girmezdi. Nihâyet: 

“Allah’ım! Cehennem korkusu uykumu kaçırdı!” diye 

kalkar ve sabaha kadar namaz kılardı.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 264) 

Tâbiîn nesli de ashâb-ı kirâma benzemeye gayret ederdi. 

Meselâ: 

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri… Onun geceleri 

uyumadığı ve çok namaz kıldığı için “Veted: Çadırın orta direği” diye 

isimlendirildiği rivâyet edilir. Öğle namazından sonra oturduğu yerde 

birazcık uyurdu. Gecelerini namaz, duâ ve tazarrû ile ihyâ ederdi. 
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Çokça Kur’ân okurdu. Bazen bir âyet-i kerîmeyi sabaha kadar 

tekrarladığı olurdu. Ağlama sesi dışarıdan duyulur, komşuları 

kendisine acırdı. (Nevevî, Tehzîbü’l-esmâ, II, 220; Şa’rânî, el-Mîzânü’l-kübrâ, I, 75) 

Rivâyetlerden anlaşıldığına göre gece namazı ve diğer nâfile 

namazlar için bir sayı ve sınır tâyin edilmemiştir. Herkes gücü 

nisbetinde kılabilir. Selef-i sâlihînin Teravih’teki rekât sayısını 

artırmaları, insanlara hafiflik ve kolaylık sağlamak içindir. Zira rekât 

sayısını azaltmak, kıyâmı uzatmak mânâsına gelir. Hâlbuki insanlar 

hep aynı seviyede değildir. İçlerinde zayıf, hasta ve işi olan vardır. 

Teravih namazının en mühim maksatlarından biri, Kur’ân-ı 

Kerîm tilâveti ve onu dinlemektir. Rekât sayısını azaltan kişilerin 

kıyâm ve kıraatı uzatmaları, bu maksada daha muvafıktır. Bir kişi 

hem rekât sayısını 8 veya 10 gibi azaltır, hem de kıraati hafif tutarsa, 

sünnet-i seniyyeye riâyet etmemiş olur. Zira sünnet olan, rekât 

sayısını azaltınca kıraati uzatmaktır.34
 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

“…Benden sonraya kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. 

O zaman yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve doğru yolda olan 

Hulefâ-yı Râşidîn’in sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı 

sarılınız!” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5/4607) 

Yukarıda görüldüğü üzere Terâvîh’i cemaatle kılmak, geceleri 

çok namaz kılmak ve Kur’ân okumak husûsunda hem Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’in takrîr ve tahsîni, hem de Hulefâ-i Râşidîn’in 

yani Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin (r.a) devam ettirdikleri bir 

sünnet mevcuttur. Bu durumda, bir belde halkı Teravih namazını 

camide kılmayı terkederse, Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden 

birini terketmiş olur. (Abdü’l-Azîz el-Kâri, Sünenü’l-Kurrâ, s. 154) 

  

                                                           
34 Abdü’l-Azîz el-Kâri, Sünenü’l-Kurrâ, Medîne-i Münevvere 1414, s. 155-156. 
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14. Ramazan Orucunu İhlâsla Tutmak Îmândandır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre o şöyle 

buyurur: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Her kim Ramazan orucunu îmânı sebebiyle ve (sadece fazl-ı 

ilâhîyi umarak) Allah rızâsı için tutarsa geçmiş günahları mağfiret 

edilir.” (Buhârî, Îmân, 28) 

Şerh: 

Ramazan’da gündüzleri kâmil bir oruçla, geceleri de 

ibadetlerle ihyâ etmek lâzımdır. 

Ramazan orucunun çok farklı bir yeri vardır. Bu sebeple ona 

îtinâ etmek ve sevâbını sadece Allah’tan beklemek îcâb eder. 
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Din Kolaylıktır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Bu din her şeyiyle kolaylıktan ibarettir. Kim (amellerim 

eksiksiz olsun diye) kendini zorlarsa din mutlakâ ona gâlib gelir (ve 

neticede o kişi ezilip büsbütün amelden kesilir). O hâlde istikâmet 

üzere dosdoğru gidin ve îtidâlli olun! Yapmak istediğiniz ameli tam 

olarak îfâ edemezseniz, gücünüz yettiği kadar mükemmele 

yaklaşmaya gayret edin! Böyle yaparsanız size müjdeler olsun! (Zira 

amellerin azına da pekçok ecir lûtfedilir). (Yola çıkarken) sabah ve 

akşam yolculuğundan, biraz da gece yürüyüşünden istifâde ediniz (de 

kendinizi yormayınız).” (Buhârî, Îmân, 29) 

Şerh: 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e: 

“‒Allah’a en sevgili olan din hangisidir?” diye suâl edilince 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

“‒Müsâmaha ve kolaylık üzerine kurulmuş olan hanîf İslâm 

dînidir.” buyurmuşlardır. (Ahmed, I, 236; Buhârî, el-Edebü’l-müfred, I, 108/287. Krş. 

Buhârî, Îmân, 29) 

Allah yolunda yalnız elimizden kolaylıkla gelen amellerle 

mükellef olduğumuz gibi birbirimize vereceğimiz işlerde de tâkat 

getirilecek kadarıyla iktifâ etmeliyiz. 

Nâfile ibadetler için dinç olduğumuz vakitleri 

değerlendirmeliyiz. Âhiret yolcusu olan mü’min, ancak bu şekilde 

maksadına ulaşabilir. 

Allah yolunun yolcusu olan ehl-i tâatin diyar diyar sefer eden, 

sıcak çölleri aşan kişilere benzetilmesi ne kadar belîğ olmuş! Sıcak 

çöllerde gündüz yolculuğu, bazen insanı helâk edebildiği için 

sabahın, akşamın ve biraz da gecenin serinliğinden istifâde etmek, 

yardım almak lâzımdır. 
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15. Namaz Îmândandır 

Berâ (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem 

Efendimiz (s.a.v) Medîne’ye ilk teşrîflerinde Ensâr’dan olan ecdâdı 

(veya diğer lafza göre dayıları)na misâfir oldular. On altı veya on yedi 

ay Beytü’l-Makdis’e doğru namaz kıldılar. Hâlbuki kıblesinin 

Beytü’l-Harâm’a doğru olmasını arzu ediyorlardı. (Kâ’be’ye 

yönelerek kıldıkları) ilk namaz İkindi Namazı olmuştu. Bir cemaat de 

O’nunla birlikte kıldılar. Efendimiz (s.a.v) ile namaz kılan bir sahâbî 

Mescid’den çıktı. Yolu bir mescide uğradı. Cemaat rükû hâlindeydi. 

Onlara: 

«‒Allah için şehâdet ederim ki Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte 

Mekke’ye doğru namaz kıldım!» dedi. 

Onlar da oldukları yerde Beytullâh’a doğru döndüler. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in Beytü’l-Makdis’e doğru 

namaz kılmaları yahûdilerin ve diğer ehl-i kitâbın hoşuna giderdi. 

Beyt-i Şerîf’e doğru yüzünü döndürünce bu fiilini beğenmediler. 

İlk kıbleye doğru namaz kılan ve kıble değiştirilmeden evvel 

vefât eden veya şehîd edilen sahâbîler de vardı. Onlar hakkında nasıl 

bir hüküm vereceğimizi bilemedik. O zaman Allah Teâlâ Hazretleri: 

«Allah Teâlâ îmânınızı (ibadetlerinizi) zâyî edecek (hiçe 

sayacak, boşa giderecek) değildir.»35 âyet-i kerîmesini inzâl 

buyurdu.” (Buhârî, Îmân, 30) 

Şerh: 

Efendimiz (s.a.v)’in muhterem dedeleri Abdülmuttalib’in 

annesi, Hazreclilerden ve Benû Adiyy bin Neccâr’dan Selmâ bint-i 

Amr’dır. Böylece Allah Rasûlü (s.a.v) hicret ettiğinde, akrabalarına 

misâfir olmuş oldu.  

Namaz esnâsında kıblelerini değiştirenler Benû Hârise 

Mescid’inin cemaatidir. Bugün oraya Mescidü’l-Kıbleteyn denilir. 

Kıblenin değiştiğini Kuba Mescid’ine haber verecek olan zât bir 

başka sahâbîdir. 

                                                           
35 el-Bakara, 143. 
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Ashâb-ı kirâm, dîni en güzel şekilde yaşama husûsunda çok 

hırslı idiler. Aynı zamanda din kardeşlerine karşı engin bir şefkat ve 

merhamet hissiyâtı ile dolu idiler. Bu sebeple onların da dinlerini en 

güzel şekilde yaşayarak ebedî saâdete nâil olmaları için gayret 

ediyorlardı.  
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İslâm’ı Güzelleştirmek, İhsân Sâhibi Olmak 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’ten rivâyet edildiğine göre o 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiştir: 

“Bir kul müslüman olur ve İslâm’ını güzelleştirip 

sağlamlaştırırsa Allah Teâlâ onun daha evvel işlemiş olduğu 

kötülükleri örter. Ondan sonra sıra mükâfât ve mücâzâtın 

yazılmasına gelir: Yaptığı bir haseneye birden yedi yüz katına kadar 

ecir ihsân edilir. İşlediği günaha da aynısıyla cezâ verilir. Ancak 

Allah affederse o cezâ da verilmez.” (Buhârî, Îmân, 31) 

Şerh: 

İhsân sâhibi olmak, müslümanlığımızı güzelleştirmek, İslâm’ı 

güzelleştirmek… 

İslâm’ı güzelleştirmek, ona zâhiren ve bâtınen tam olarak 

girmek, hâlis bir îtikâda sâhip olmak ve sâlih ameller işlemektir. 

İslâm’ı ihsân kıvâmında yaşamaktır. Yani Allah’ın bize bizden daha 

yakın olduğunu hisseder hâle gelmek ve dâimâ O’nu görüyormuş gibi 

hareket etmek…  

İslâm’ın haram kıldığı şeylerden kaçınıp taleb ettiği şeyleri 

yapmak ve Allah’ın mahlûkâtına karşı merhametli olmak… 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin 

iyi ve güzel müslüman oluşundan kaynaklanır.” (Tirmizî, Zühd 11/2318; İbn-i 

Mâce, Fiten 12) 

İslâm âlimleri bu hadis-i şerifi “medâr-ı İslâm” olan dört 

hadisten biri kabul ve ilân etmişlerdir. 
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Allah’ın En Sevdiği Amel Devamlı Olandır 

Hz. Âişe (r.a) vâlidemizin anlattığına göre birgün Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) onun yanına girmişti. Hz. Âişe’nin yanında bir 

kadın vardı. Efendimiz (s.a.v): 

“‒Bu kadın kim?” diye sordular. Hz. Âişe (r.a): 

“‒Falan kadındır” dedikten sonra onun kıldığı namazları 

anlatmaya başladı. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz: 

“‒Yeter! Siz gücünüz yettiği kadar (ve devam ettirebileceğiniz) 

amelleri işlemeye bakınız! Vallâhi Allah Teâlâ (size sevap ve mükâfât 

vermekten) bıkıp usanmaz, ancak siz (aşırı giderseniz) ibadetlerden 

bıkabilirsiniz.”  

Peygamber Efendimiz’e en sevimli gelen dîn (amel ve ibâdet), 

sâhibinin istikrâr üzere devam ettiği din idi. (Buhârî, Îmân, 32) 

Şerh: 

Burada bahsedilen kadının Havle bint-i Tüveyt (r.a) olduğu 

söylenir. Geceleri uyumayıp uzun uzun namaz kılarmış. 

Bir evvelki bâbda, İslâm’ı güzelce yaşamaktan bahsedilmişti. 

Burada ise o güzelliğin devamlı kılınması tavsiye ediliyor. 

Muhtelif rivâyetlerden anlaşıldığına göre amellerdeki 

devamlılık Allah’ın sevdiği bir husûsiyet olduğu için Efendimiz 

(s.a.v) tarafından da sevilmektedir. Az da olsa devamlı olan amel-i 

sâlihler sevilmektedir. En mühim şey devamlılık ve istikrardır. 

Az ama devamlı olan amel, çok ama kesintiye uğrayandan 

daha hayırlıdır. Çünkü az olan amelin devamı ile tâat, zikir, 

murâkabe, niyet, ihlâs ve Allah’a yönelme hâli devam eder. Devamlı 

yapılan az amel, kesintiye uğrayan çok ameli kat kat geçecek kadar 

semere verir. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in amelleri de öyleydi, hafif hafif 

yağan yağmur gibiydi. Bu tür yağmur, az gibi görünür ama çok 

bereket getirir. Her yeri suya kandırır. 
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İnsan aşırıya gidip bıkkınlık hissederse amelleri kesintiye 

uğrar. Amelleri kesilince de Allah Teâlâ o amele verdiği sevabı keser. 

Hâlbuki kul, amel-i sâlihleri sebebiyle mükâfât kazanmaktadır. 

Tembel tembel oturup emellerle ve hayallerle yaşamak insana bir şey 

kazandırmaz. Bütün vakitleri güzel işlerle ve amel-i sâlihlerle 

müzeyyen hâle getirmek îcâb eder. 

Hasan Basrî Hazretleri nakleder: 

Melekler Cennet saraylarını zikir ile binâ ederler. Kul 

gevşeklik gösterip zikri terkedince onun köşk ve sarayını inşâ eden 

melek de durur. Diğer melekler ona: 

“‒Ne oldu, niye durdun?” diye sorunca o: 

“‒Kendisiyle vazîfeli olduğum kul bıkkınlık ve gevşeklik 

gösterdi!” der. 

Bu rivâyeti nakleden Hasan-ı Basrî (k.s) şöyle seslenir: 

“‒Allah size rahmet eylesin ey insanlar, meleklere ihtiyaç 

duydukları malzemeyi bol bol verin, sakın eksik bırakmayın!” (İbn-i 

Receb, Fethu’l-Bârî, I, 166) 

Duada da ısrar etmek, “kabul olmuyor” diye acele etmemek 

lâzım… 

Peygamber Efendimiz (s.a.v), ümmetine çok şefkatlidir. Bize 

dâimâ en kolay ve en bereketli amelleri öğretmiştir. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in, Hz. Âişe vâlidemizi 

susturmasının iki sebebi vardır: 

1. Yanlış bir tatbîkâtı medhetmesi, 

2. Kadını yüzüne karşı medhetmesi. 
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Îmânın Artıp Eksilmesi 

Enes (r.a)’den nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz 

(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“«Lâ ilâhe illallâh» deyip de kalbinde bir arpa ağırlığınca 

hayır (yani îman) bulunan kişi Cehennem’den çıkacaktır. «Lâ ilâhe 

illallâh» deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunan kişi 

Cehennem’den çıkacaktır. «Lâ ilâhe illallâh» deyip de kalbinde bir 

zerre ağırlığınca hayır bulunan kişi Cehennem’den çıkacaktır.” 

(Buhârî, Îmân, 33) 

Şerh: 

Îmâm Buhârî (r.a), bu bölümde zikrettiği rivâyetlerden 

îmânın artıp eksildiği neticesini çıkarmaktadır. Bu görüşe 

katılmayanlar ise îmânın zâtında değil de sıfatlarında ve 

semerelerinde artıp eksilmenin olabileceğini ifade ederler. 

Şu bir hakikattir ki; “Lâ ilâhe illallah” dediği halde Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’e iman etmeyen kimse Cennet’e giremez. Ancak, 

“Lâ ilâhe illallâh” kelime-i tayyibesi “Muhammedün rasûlullâh” 

cümlesini de gerektirdiği ve bu iki cümleye toptan alem gibi olduğu 

için bu hadîs-i şerifte yalnız bu kadarıyla iktifâ edilmiştir. Yoksa 

Peygamber Efendimiz’in risâletini tasdik etmeksizin Cehennem’den 

kurtuluşun mümkün olmadığı kat’î naslarla sâbit ve mâlumdur. (Ahmed 

Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 52) 

Kur’an-ı Kerîm’de Allah ve Rasûlü dâimâ birlikte zikredilir. 

Misal olarak şu âyet-i kerimelere bakalım: 

“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbî 

olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah 

son derece affedici ve merhamet sahibidir. De ki: Allah’a ve 

Rasûlü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah 

kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân, 31-32) 

“Kim Rasûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de 

yüz çevirirse, (şunu bil ki) Biz seni onların üzerine gözcü 

göndermedik!” (en-Nisâ, 80) 

Cenâb-ı Hak, ayırım yapmadan bütün peygamberlere îman 

etmeyi şart koşmuştur: 
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“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, (inanma 

husûsunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip 

«Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyen ve 

böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu; 

işte onlar gerçek kâfirlerin tâ kendileridir. Biz kâfirler için 

alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (en-Nisâ, 150-151) 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:  

“Muhammed’in nefsini kudret eliyle tutan zâta yemîn ederim 

ki, bu ümmetten her kim -yahudî olsun, hristiyan olsun- beni işitir, 

sonra da bana gönderilenlere (risâletime) inanmadan ölecek olursa 

mutlaka Cehennem ehlinden olur.” (Müslim, İman, 240) 

Saîd bin Cübeyr (r.a) şöyle der: 

“Bana Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den sahih olarak bir hadîs-

i şerîf ulaştığında onun tasdikini mutlaka Kur’ân-ı Kerîm’de 

bulmuşumdur. Yukarıdaki hadîs-i şerifi okuyunca: 

«‒Acaba bu mânâ Kur’ân-ı Kerîm’in neresinde geçiyor?» diye 

düşündüm. Şu âyet-i kerimeye gelince aynı şeyi ifâde ettiğini 

anladım: 

نَْٓ م  رََْٓٓو  اِبََِٓٓمن ََِٓٓبه ََٓٓي ْكفُّ ارََُّٓٓاْل ْحز  هُّ ََٓٓف الن   ْوِعدُّ ََٓٓم  ََٓٓف ل  ََُّٓٓاِن  هََُِّٓٓمْنهََُِّٓٓمْري ة ََٓٓيف ََٓٓت كُّ ق  َِٓمنََْٓٓاْلح 
َٓ ب ِك  ل ََٓٓر  ر ََِٓٓكن  َٓو  ََٓٓالن  اِسََٓٓا ْكث   يُّْؤِمنُّون ََٓٓل 

«…Milletlerden hangisi onu inkâr ederse işte Cehennem 

ateşi onun varacağı yerdir. Sakın bunda şüpheye düşme! Zira bu, 

senin Rabbin tarafından bildirilmiş bir hakîkattır; fakat 

insanların çoğu inanmazlar» (Hûd, 17. Krş. Bakara, 121).” (Taberî, Tefsîr, XV, 279 

[Hûd, 17]. Krş. Heysemi, VIII, 261-262) 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:  

“Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve ben O’nun 

Rasûlü’yüm. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah’a kavuşan kimse 

Cennet’e gidecektir.” (Müslim, İman, 44) 

Bir kimse, herhangi bir şart ileri sürmeden kesin bir şekilde 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e îmân etmedikçe mü’min olamaz. 

“Peygamber (s.a.v)’in sözünü, akla ters düşmediği müddetçe kabul 
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ederim” gibi bir düşünceye sahip olan kişi, Efendimiz’e îmân etmiş 

sayılmaz. Zira şartlı kabule şeriatta “îmân” ismi verilmez. Şunu da 

unutmayalım ki sağlam bir akılla sahih bir nakil arasında hiçbir 

zaman tezat olmaz. 

Îmân, insanlar tarafından konulacak herhangi bir kaydı da 

kabul etmez. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) (yahudi çocuk) 

İbnu Sayyâd’a: 

“‒Benim Allah’ın Rasûlü olduğuma şehâdet eder misin?” 

buyurduklarında İbnu Sayyâd, Peygamber Efendimiz’e bakmış ve: 

“‒Ben senin ümmîlere (Araplara) gönderilen bir rasûl 

olduğuna şehâdet ederim” demişti... (Buhârî, Cihâd, 178) 

Yahudi, Peygamber Efendimiz’in rasûl olduğunu kabul ediyor, 

ama yahudilere gönderilmediğine inanıyordu. Bu iman bile onun 

müslüman olmasına yetmedi, nerede kaldı Efendimiz’i hiç kabul 

etmeyenlerin Cennet’e girmesi... 

İmam Muhammed (r.a) şöyle buyurur: 

“Bugün müslümanlar arasında yaşayan Yahudi ve 

Hıristiyanlardan biri: «Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve 

Muhammed’in O’nun rasûlü olduğuna şahitlik ederim» diyecek olsa, 

o bu sözüyle müslüman olmaz. 

Çünkü herkes biliyor ki aramızda yaşayan her Yahudi ve 

Hıristiyan bunu söylemektedir. Kendisinden bu sözüyle ilgili 

açıklama istediğiniz zaman: «Muhammed, Allah’ın size gönderdiği 

rasûlüdür, İsrailoğullarına değil» derler. Buna delil olarak da şu âyeti 

zikrederler: 

«Ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, 

onları temizleyen, onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir 

peygamber gönderen O’dur.» (el-Cum’a, 2) 

Derler ki: «Âyette sözkonusu edilen “ümmîler”, Ehl-i Kitap 

olmayanlardır.» Yaptıkları bu açıklamadan da anlıyoruz ki onlardan 

biri böyle bir sözü söylediğinde bu onun İslâm’ı kabul ettiğine delil 

değildir. O halde onlardan birinin müslüman olduğuna 

hükmedebilmemiz için bu söze ilâve olarak kendi dininden teberrî 

ettiğini de (uzaklaştığını da) ifade etmesi gerekir. Mesela Hıristiyan 
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ise, «Ben, hristiyanlıktan berîyim», Yahudi ise, «Ben yahudilikten 

beriyim» demesi gerekir. Kendi inancına muhalif olan bu sözü ilave 

ettiği zaman ancak Müslüman olduğuna hükmederiz.”36 

Ebû Hanîfe (r.a) şöyle buyurur: 

“Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun 

rasûlü olduğuna şahitlik edip Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Allah 

katından getirdiği her şeyi ikrâr etmedikçe, sadece kelime-i şehadeti 

söylemeleri, hristiyan ve yahûdilerin İslâm’a girmeleri için kâfi 

değildir. Hristiyan ise «hristiyanlıktan berîyim», Yahudi ise, 

«yahudilikten beriyim» demesi de gerekir. Bunu söyleyince 

müslüman olur.”37 

 

Bir gün bir yahûdî, Hz. Ömer’e: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri! Sizin Kitâb’ınızda okuduğunuz bir 

âyet var ki şâyet o âyet biz yahûdilere inmiş olsaydı o günü bayram 

îlân ederdik!” dedi. 

Hz. Ömer (r.a): 

“–Hangi âyet?” diye sordu. 

“–«Bugün dininizi kemâle erdirdim, size olan nimetimi 

tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’dan râzı oldum»38 

âyeti” dedi. 

Hz. Ömer (r.a) şöyle cevap verdi: 

“–Biz o âyet-i kerimenin Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e indiği 

ânı ve mekânı hakkıyla biliyor (ve kıymetini takdir ediyoruz). Âyet-i 

kerime nâzil olduğunda Rasûlullah (s.a.v) Arafat’ta ayakta 

duruyordu, günlerden de Cuma idi.” (Buhârî, Îmân, 33; Meğâzî, 77; Tefsîr, 5/2; 

Müslim, Tefsir, 3-5) 

 

  

                                                           
36 İmâm Serahsî, Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, eş-Şeriketü’ş-Şarkıyye 1971, s. 2265, no: 4519; Kâsânî, 

Bedâiu’s-sanâiʻ, Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1406, VII, 103. 
37 Cassâs, Şerhu Muhtasarı’t-Tahâvî, el-Medînetü’l-Münevvere: Dâru’s-Sirâc, 1431, VII, 41. 
38 el-Mâide, 3. 
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16. Zekât İslâm’dandır 

Talha bin Ubeydullah (r.a) şöyle anlatır: 

“Necid ahâlîsinden saçı başı darmadağın (fakîr) bir kişi 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-u âlîlerine geldi. Uzaktan 

sesini karmakarışık duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. 

Nihâyet yaklaştı. Meğer İslâm’ın ne olduğunu soruyormuş. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona cevaben: 

«‒Bir gün bir gece içinde beş vakit namaz!» buyurdular. 

Adamcağız: 

«‒Bunlardan başka kılmam gereken namaz var mı?» diye 

sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Hayır, ancak nâfile namazlar kılmak istersen o başka!» 

buyurdular. 

Ondan sonra Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz: 

«‒Bir de Ramazan orucu.» buyurdular. 

Adamcağız yine: 

«‒Bundan başka tutmam gereken oruç var mı?» diye sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Hayır, ancak nâfile olarak tutmak istersen o başka!» 

buyurdular. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ona zekâtı da zikrettiler. 

Adamcağız yine: 

«‒Bundan başka vermem gereken birşey var mı?» diye sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Hayır, ancak nâfile sadaka ve infaklarda bulunmak istersen 

o başka!» buyurdular. 

Bundan sonra o sahâbî dönüp gitti. Giderken: 

«‒Vallâhi bundan ne fazla ne de eksik yaparım!» diyordu. 
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Onun bu sözünü işiten Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«‒Eğer sözüne sâdık kalırsa felâha erdi!» buyurdular. (Buhârî, 

Îmân, 34) 

Şerh: 

Bu hadîs-i şeriften anladığımıza göre sahâbe-i kirâm, İslâmî 

ilimleri öğrenmek için yolculuk yapmış ve pekçok meşakkatlere 

katlanmışlardır. 

“Zekât” kelimesi; “temizlemek” ve “artırmak” mânâlarına 

gelir. Yüce Rabbimiz, emrine itaat ederek zekâtını güzelce ödeyen 

kullarının nefislerini bencillik, cimrilik, mal ve dünya sevgisi gibi 

mezmûm sıfatlardan temizleyerek onları güzel ahlâk sahibi 

kullarından eyler. Bununla birlikte, mallarını da temiz ve helâl u hoş 

kılıp bereketlendirir. Âyet-i kerimelerde şöyle buyrulur: 

“Onların mallarından sadaka al; bununla onları 

(günahlardan) temizler ve arındırıp yüceltirsin…” (et-Tevbe, 103) 

“Siz hayır yolunda ne harcarsanız, Allah onun yerine bir 

diğerini lûtfeder...” (Sebe, 39) 

Zekât, insanları sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarıyla kaynaştırıp 

bir araya getirir. Bu sebeple Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“Zekât, İslâm’ın köprüsüdür” buyurmuşlardır. (Beyhakî, Şuab, III, 

20, 195; Heysemî, III, 62) 

Bu hadis-i şerif, zekâtın aynı zamanda âhirette kurulan bir 

köprü olduğunu da beyan etmektedir. Katâde’nin nakline göre; 

“Zekât, Cehennem ile Cennet arasında bir köprüdür. Kim 

zekâtını öderse köprüyü geçerek Cennet’e nâil olur.” (Abdurrazzâk, 

Musannef, IV, 108) 

Beşîr bin Hasâsiyye (r.a) der ki: 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e bey’at etmek için geldim. 

Bana, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in de 

O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şehâdet etmemi, namaz kılmamı, 

zekât vermemi, İslâm üzere haccetmemi, Ramazan orucunu tutmamı 

ve Allah yolunda cihâd etmemi şart koştular. 

Ben şöyle dedim: 
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“–Ey Allah’ın Rasûlü! Vallâhi bunlardan ikisine gücüm 

yetmez. Onlar da cihâd ve sadakadır. Müslümanlar, cepheden kaçan 

kimsenin Allah’ın gazabına uğramış olarak döneceğini söylüyorlar.39 

Ben ise cihâd meydanına varınca, nefsimin korkuya kapılıp ölmeyi 

istememesinden endişe ediyorum. 

Sadakaya gelince, vallâhi benim küçük bir koyun sürüsü ve on 

deveden başka bir şeyim yoktur. Onlar da âilemin maîşet kaynağı ve 

binek hayvanlarıdır.” 

Rasûlullah (s.a.v) elini yumdu, salladı ve şöyle buyurdular: 

“–Cihâd yok, sadaka yok, peki ne ile Cennet’e gireceksin?!” 

Ben hemen: 

“–Yâ Rasûlallah, sana bey’at ediyorum!” dedim ve koştuğu 

bütün şartlar üzerine bey’at ettim. (Ahmed, V, 224; Hâkim, II, 89/2421; Beyhakî, 

Şuab, V, 8; Heysemî, I, 42; İbn-i Kesîr, Tefsîr, II, 306, [el-Enfâl, 16]) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Su ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günah(ın azâbını) 

söndürür.” (Tirmizî, Îmân, 8/2616. Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Fiten, 12) 

“İnsanlar arasında hüküm verilinceye kadar herkes 

sadakasının gölgesinde olacaktır.”  

Bu hadîsin râvîlerinden Ebu’l-Hayr, hergün mutlaka bir 

sadaka vermeye gayret ederdi. Bu bir kek, bir soğan ve benzeri şeyler 

olsa bile. (Ahmed, IV, 147-8; Heysemî, III, 110) 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, zekâtı ağır bir yük olarak 

görmeye başlayan toplumların başına bir kısım belâların geleceğini 

de haber vermiştir.40 Bu husustaki hadîs-i şerîflerin biri şöyledir: 

“Mallarının zekâtını vermekten kaçınan her millet, mutlaka 

yağmurdan mahrum bırakılır ve hayvanları olmasa, onlara yağmur 

yağdırılmaz.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22; Hâkim, IV, 583/8623) 

İbn-i Abbâs (r.a): 

                                                           
39 Sahâbî burada şu âyet-i kerimeye telmihte bulunmaktadır: 

“Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma durumu 

dışında, kim öyle bir günde, onlara (kâfirlere) arka çevirirse muhakkak ki o, Allah’ın gazabına 

uğramış olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir!” (el-Enfâl, 16) 
40 Tirmizi, Fiten, 38/2210, 2211. 
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“‒Kimin hacca gidecek veya zekât farz olacak kadar malı 

bulunur da bu farzları ifâ etmezse, ölüm sırasında dünyaya geri 

dönmeyi (rec’a) taleb eder” buyurmuş ve şu âyetleri okumuştur: 

“Ey iman edenler, mallarınız ve evlâtlarınız sizi Allah’ın 

zikrinden alıkoymasın! Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrâna 

uğrayanların tâ kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de: 

«Ey Rabbim, beni yakın bir müddete kadar geciktirsen de sadaka 

versem ve sâlihlerden olsam» demesinden evvel size rızık olarak 

verdiğimiz şeylerden infâk edin! Allah, eceli geldiğinde hiç 

kimseyi asla tehir etmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (el-

Münâfikûn, 9-11) (Tirmizî, Tefsir, 63/3316) 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 

“Bir kimseye Allah Teâlâ mal verir, o da zekâtını ödemezse, 

bu mal kıyamet günü oldukça zehirli büyük bir yılan hâlinde karşısına 

çıkarılır. (O ejderhanın) yanaklarının üzerinde (gazap ve zehirinin 

şiddetini gösteren) iki siyah nokta vardır. O gün bu azgın yılan, mal 

sahibinin boynuna dolanıp (ağzını kapatacak şekilde) iki yanağından 

şiddetle ısırır ve: 

«–Ben senin (dünyada çok sevdiğin) malınım, ben senin 

hazînenim!» der.” 

Rasûlullah (s.a.v), sözlerine delil olarak şu âyet-i kerimeyi 

okudular: 

“Allah’ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri 

başkalarından esirgeyenler sakın bunu haklarında hayırlı 

sanmasınlar; bilakis bu, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri 

şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin 

ve yerin mirası hep Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan 

haberdardır.” (Âl-i İmrân, 180) (Buhârî, Zekât, 3; Tirmizî, Tefsir, 3/3012) 

“…Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda 

infak etmeyenler yok mu, işte onlara elem verici bir azabı 

müjdele! (O paralar) Cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla 

alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): 

«İşte bu, kendiniz için yığdığınız servettir. Artık topladığınız 

hazinelerin (azabını) tadın!».” (et-Tevbe, 34-35) 
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17. Cenâze Teşyîinde Bulunmak Îmândandır 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Her kim îmânı sebebiyle ve ecrini yalnız Allah’tan umarak 

ihlâsla bir müslümanın cenâzesinin ardından gider ve üzerine namaz 

kılıp defnedilinceye kadar beraber bulunursa iki kırat ecirle döner. 

Kıratların her biri Uhud Dağı gibidir. Her kim de o cenâze üzerine 

namaz kılar, defnolunmadan evvel dönerse bir kırat ecir alır.” (Buhârî, 

Îmân, 35) 

Şerh: 

Birgün Abdullah bin Ömer (r.a), Sa’d bin Ebî Vakkâs (r.a) ile 

birlikte otururken Habbâb bin Eret (r.a) geldi ve:  

“–Abdullah! Baksana Ebû Hüreyre ne diyor!” diye bu hadîsi 

nakletti. Bunun üzerine Abdullah (r.a): 

“–Ebû Hüreyre de çok oldu.” dedi ve Habbâb’ı, bu hadîsi 

araştırmak için Hz. Âişe (r.a)’ya göndererek; “Bunu ondan sor gel!” 

dedi. 

Habbâb (r.a) gidince Abdullah (r.a) yerden bir avuç çakıl taşı 

aldı; sinirli bir şekilde taşları elinde evirip çevirmeye başladı. Bir 

müddet sonra Habbâb (r.a), Hz. Âişe’nin; 

“‒Ebû Hüreyre doğru söylüyor; ben de Rasûlullâh (s.a.v) 

Efendimiz’in öyle buyurduğunu işittim.” dediğini haber verdi. 

Bu sefer, kaçırdığı fırsatlara hayıflanan Abdullah bin Ömer 

(r.a), elindeki taşları yere fırlattı ve: 

“–Desene biz çok kıratlar kaçırdık!” diye teessürünü ifâde etti. 

(Müslim, Cenâiz, 56) 

Burada vaadedilen sevâbın miktar ve ölçüsü, kesin bir sınır 

tâyin etmekten ziyâde, cenâze teşyîinin fazîletini beyân etmek içindir. 

Zira Cenâb- Hak, yapılan amellere, kalplerdeki niyet ve samîmiyetin 

seviyesine göre ecir lutfeder. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Müslümanın, müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâm 

almak, hasta ziyâret etmek, cenâzenin arkasından yürüyüp (namazını 
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kılmak ve defniyle meşgul olmak), dâvete icâbet etmek ve aksırana 

«Yerhamükellâh: Allah sana merhamet eylesin!» demek.” (Buhârî, Cenâiz 

2; Müslim, Selâm 4) 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e: 

“–Nasıl sabahladınız?” diye sorulmuştu. 

Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“–Bir cenâzede bulunmayan ve hasta ziyâretine gitmeyen 

kimselerden daha hayırlı olarak sabahladım.” (Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, no: 

1133; Heysemî, II, 299. Bkz. İbn-i Mâce, Edeb, 18) 

Bu ifâdeleriyle Peygamber Efendimiz (s.a.v); “Samîmiyetle ve 

Hak rızâsı için cenâze teşyîinde bulunan ve hasta ziyâretini îfâ eden 

kişilerin elde edeceği sevap ve ecirler hâriç tutulursa, dolu dolu ve 

hayırlı bir gece geçirdiğini” beyân etmiş olmaktadır. Dolayısıyla da 

cenâze teşyîi ve hasta ziyâretinin yüksek fazîletine işaret etmektedir. 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Bir kişi bir hastayı ziyârete geldiğinde şöyle dua etsin: 

ِِش َلَك إََِل َجنَاَزٍة )َأوح إََِل َصاَلٍة( ا، َأوح َيمح ِف َعبحَدَك َينحَكُأ َلَك َعُدوًّ  َالّلُهمَّ اشح

«Allah’ım, bu kuluna şifâ ver! İyileştiğinde senin rızân için 

düşmana karşı gazâda bulunup onlara zarar verir veya rızâ-yı şerifin 

için cenâze teşyîinde bulunur (veya cemaatle namaz için câmilere 

yürür).” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 8/3107; Ahmed, II, 172; Hâkim, I, 495/1273) 

Genç sahâbîlerden Talha bin Berâ (r.a) hastalanmıştı. 

Peygamber (s.a.v) onu ziyârete geldi. Çıkarken: 

“–Talha’ya ölümün yaklaştığını görüyorum. Vefât edecek 

olursa bana haber verin; techiz ve tekfin işinde elinizi çabuk tutun! 

Çünkü bir müslümanın cesedini âilesi yanında bekletmek uygun 

değildir.” buyurdular. (Ebû Dâvûd, Cenâiz 33-34/3159) 

Çok geçmeden Talha vefât etti. Vefâtından az evvel de: 

“–Beni çabucak defnedip Rabbime kavuşturunuz. Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’e haber vermeyin! Zira buraya gelirken yahûdîlerin 

ona zarar vermesinden endişe ediyorum. Rasûlullah (s.a.v) 
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Efendimiz’in benim yüzümden bir sıkıntıya uğramasını arzu etmem!” 

diye vasiyet etti. 

Gece de bastırmış olduğu için Allah Rasûlü’ne haber 

verilmeden Talha (r.a) defnedildi. Bu durum sabahleyin Allah Rasûlü 

(s.a.v) Efendimiz’ne haber verildi. Efendimiz (s.a.v) Talha’nın kabri 

başına gittiler ve: 

“Allâh’ım, Sen ondan, o Sen’den râzı olarak Talha’yı 

karşılayıp huzûruna kabul et!” diye duâ ettiler. (Bkz. İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 

II, 29) 

Avf bin Mâlik (r.a) şöyle anlatır: 

“Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v), bir cenâze namazı 

kıldırmışlardı. O esnâda şöyle duâ ettiklerini duydum ve ezberledim: 

«Allâh’ım! Onu bağışla, ona rahmet et, onu azap ve 

sıkıntılardan koru. Kusurlarını affet. Cennet’ten nasîbini ihsân eyle, 

kabrini genişlet! Onu su ile, karla ve buzla yıka(nmış gibi tertemiz 

kıl)! Beyaz giysileri kirden temizler gibi onu günahlarından arındır. 

Ona, kendi evinden daha güzel bir ev, âilesinden daha hayırlı bir âile, 

hanımından daha hayırlı bir zevce ihsân eyle! Onu Cennet’e koy, 

kabir ve Cehennem azâbından muhâfaza buyur!» 

Bu güzel duâyı işitince; «Keşke ölen ben olsaydım!» diye 

içimden geçirdim.” (Müslim, Cenâiz, 85) 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), cenâze yakınlarına tâziyede 

bulunurlardı. Bununla da kalmaz, maddî-mânevî her türlü 

yardımlarına koşarlardı. Nitekim Câfer-i Tayyâr (r.a) şehîd 

olduğunda Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) kendi âilesine: 

“–Câfer’in âilesi için yemek yapınız! Çünkü onların başına, 

kendilerini meşgul eden büyük bir iş gelmiştir!” buyurmuşlardı. (Ebû 

Dâvûd, Cenâiz, 25-26/3132; İbn-i Hişâm, III, 436) 

Daha sonra da bizzat kendileri, Hz. Câfer’in yetimlerine sâhip 

çıkarak onları himâye ve terbiyeleri altına almışlardır. 

Cenâze namazı ve defnine büyük ecirlerin lütfedilmesi, 

ümmet-i Muhammed’in hususiyetlerindendir. 
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Farkına Varmadan Amellerin Boşa Gitmesinden 

Korkmak 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a)’den rivâyet edildiğine göre 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür.” (Buhârî, 

Îmân, 36) 

Şerh: 

Allahu a’lem, Peygamber Efendimiz’in maksadı, müslümana 

sövmenin ve hakâret etmenin fısk u fucûr ehlinin; müslümanla 

savaşmanın da küfür ehlinin şânından olduğunu beyan etmektir. Zira 

ehl-i küfür şânından olan ahlâk ve fiiller, insanı hemen âsî 

mertebesinden daha aşağı düşürüp îmânını yok etmez. Fakat kuvvetli 

îman kalesinde gedik açıp -Allah korusun- sâhibini helâk edici küfür 

ve nifâk vâdîsine sürüklemesinden korkulur. Bu sebeple ümmet-i 

Muhammed’in büyüklerinden çok kimseler, îmanlarına nifak 

karışmış olmaktan ve farkına varmadan amellerinin hebâ olmasından 

son derece korkmuşlardır. 

İbrâhim et-Teymî şöyle buyurur: 

“Sözümü ne zaman amelimle karşılaştırdıysam hep yalancı 

çıkmaktan korkmuşumdur.” (Buhârî, İmân, 36) 

İbn-i Ebî Müleyke (r.a) şöyle demektedir: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in ashâbından otuz zâta 

yetiştim. Hepsi de kendileri hakkında nifaktan korkuyorlardı. Onların 

hiç birisi Cibrîl ve Mîkâîl’in imânı gibi sağlam bir imâna sâhib 

olduğunu iddiâ etmiyordu.” (Buhârî, İmân, 36) 

Hasan Basrî Hazretleri şöyle buyurur: 

“Allah’tan, mü’minden başkası korkmaz, münâfıktan başkası 

emîn olmaz.” (Buhârî, İmân, 36) 

Hâsılı, tevbe etmeksizin günahlarda ısrâr etmekten korkulur. 

Cenâb-ı Hak, tevbede acele eden kullarından övgüyle bahsederek 

şöyle buyurur: 

“Onlar, pek çirkin bir günah işledikleri veya kendilerine 

zulmettikleri vakit, Allah’ı hatırlayıp günahlarını affetmesi için 
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hemen O’na yalvarırlar. Zâten günahları Allah’tan başka kim 

bağışlayabilir ki! Bir de onlar işledikleri günahta bile bile ısrâr 

etmezler.” (Âl-i İmrân, 135) 

Mü’min, günâh işlediğini farkettiğinde hemen ondan 

vazgeçerek tevbeye sarılır. Bile bile günâha devam etmez, yanlışları 

tekrar edip durmaz. 

Mü’min, farkında olmadan îmânını kaybetmekten ve 

amellerinin boşa gidivermesinden korkmalıdır. Zira insan, küfre 

götürdüğünü bilmeden küfrü mûcib bir söz söyler veya bir iş yaparsa 

(el-Iyâzü bi’llâh) farkına varmadan kâfir oluverir. Îmân esaslarında 

bir eksiklik veya yanlışlık olduğunda da aynı şekilde küfre düşer. 

Îmânını kaybedince de amelleri boşa gider. Bu sebeple sahih bir îmân 

elde edip onu muhâfazaya çok ehemmiyet vermek îcâb eder. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat 

edin de amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33) 

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Rasûlü’nün önüne 

geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 

Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne 

yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek 

sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa 

gidiverir.” (el-Hucurât, 1-2) 

“Ey iman edenler! Sakın sizler de, Allah’a ve âhiret gününe 

inanmadığı hâlde insanlara gösteriş için malını dağıtan kimse 

gibi, başa kakarak ve gönül yıkarak sadakalarınızı boşa 

çıkarmayın! O kimsenin hâli, üzerinde biraz toprak bulunan düz 

kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, 

yalçın bir kaya hâlinde bırakıvermiştir. Böyleleri 

kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allahu Zülcelâl 

kâfirleri doğru yola çıkarmaz.” (el-Bakara, 264) 

Hz. Ömer (r.a) bir râhibin manastırına uğramıştı. 

“–Ey râhib, ey râhib!” diye nidâ etti. 
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Râhib başını uzatıp baktı. Hz. Ömer (r.a) ağlamaya başladı. 

Hem râhibe bakıyor hem de ağlıyordu. Çevresindekiler: 

“–Ey Mü’minlerin Emîri, bu râhib sebebiyle sizi ağlatan 

nedir?” dediler. 

Hz. Ömer (r.a) şu cevabı verdi: 

“–Allâh Teâlâ’nın Kitâb-ı Kerîm’indeki «Çalışmış fakat 

boşuna yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe atılır!»41 sözünü 

hatırladım. İşte beni ağlatan budur.” (İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 210) 

Bu âyetlerde anlatılan kimseler vaktiyle dünyada çalışmışlar, 

iş yapmışlar, ibadet etmişler, fakat doğru yapıyoruz zannederek kâfir 

olup bâtıl yolda çalışmış bulunduklarından bütün amelleri boşa 

çıkmış, gayretleri yok yere gitmiş, boşuna zahmet ve sıkıntı 

çekmişlerdir. Âhirette ise son derece yorucu ve meşakkatli bir azâba 

dûçâr olacaklardır. Bu âyetler: 

“De ki: Size, amelleri en ziyâde hüsrana uğrayanları haber 

verelim mi? Onlar iyi ve güzel işler yaptıklarını zannettikleri 

hâlde, dünya hayatında gayretleri zâyî olan kimselerdir. İşte 

onlar, Rablerinin âyetlerini ve kıyamette O’nun huzûruna 

çıkmayı inkâr eden, bu sebeple amelleri boşa giden kimselerdir. 

Kıyâmet günü onlara hiç kıymet vermeyiz, amellerini tartmak 

için bir mîzân bile koymayız.”42 âyetlerini hulâsa etmektedir. 

Amelleri boşa çıkaran bir husus da ihlâsın olmamasıdır. İhlâsla 

yani sırf Allah için, sevâbını sâdece Allah’tan bekleyerek yapılmayan 

ameller boşa gider, onlara sevap verilmez. 

 

Ubâde bin Sâmit (r.a) şöyle anlatır: 

“Bir gün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Kadir Gecesi’ni haber 

vermek üzere Hâne-i Saâdetleri’nden çıkmışlardı. Tam o esnâda 

müslümanlardan iki kişi kavga etti. Efendimiz (s.a.v): 

«‒Ben size Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu haber vermek 

için çıkmıştım, filan ile filan kavga edince o bilgi kaldırıldı (yani bana 

                                                           
41 el-Ğâşiye, 3-4. 
42 el-Kehf, 103-105. 
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unutturuldu). İhtimal ki bu durum hakkınızda daha hayırlıdır. Artık 

Kadir Gecesi’ni (yirmiden sonraki) yedinci, dokuzuncu veya beşinci 

gecelerde arayınız!» buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 36) 

Şerh: 

Bu hâdiseden öğrendiğimize göre, günâhlar, dinde lâzım olan 

bazı mühim bilgilerin örtülmesine, bizden gizli kalmasına ve 

insanların başına muhtelif sıkıntı ve meşakkatlerin gelmesine sebep 

olur. 

Bu iki kişi, ibadet ve zikir mahalli olan mescidde kavga ettiler, 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-i âlîlerinde seslerini 

yükselttiler. Hâlbuki Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 

“Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne 

yükseltmeyin! Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek 

sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa 

gidiverir.” (el-Hucurât, 2) 

 Bu sebeple Kadir Gecesi’nin bilgisi kaldırıldı. Demek ki 

münâkaşa, tartışma ve kavga o kadar kötü bir şey ki, hele Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’in huzûr-i âlîlerinde hürmetsizlik yapmak, ses 

yükseltmek öyle büyük bir günâh ki iki kişi bu hatâya düştüğü hâlde 

umum olarak bütün mü’minler cezâlandırıldı. 

Burada şunu de söyleyebiliriz ki Allah Rasûlü (s.a.v) 

Efendimiz’e gösterilen bir hürmetsizlik sebebiyle Cenâb-ı Hak, bin 

aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bilgisini kaldırmış, insanları 

bu kıymetli bilgiden mahrum bırakmıştır. Kıyâmete kadar gelecek 

mü’minler, bu geceyi ihyâ edebilmek için yorucu bir arayış içine 

girmek mecbûriyetinde kalacaklardır. Bu durum da Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’e karşı yapılan hürmetsizliğin ne büyük bir günâh 

olduğunu ve Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Allah katındaki 

makâmını göstermektedir. 
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Îmân, İslâm ve İhsân 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Birgün Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) insanların yanına çıkmış 

aralarında oturuyordu. Bir kişi geldi ve: 

«‒Îmân nedir?» diye sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Îmân, Allah’a, meleklerine, Allah’a mülâkî olmaya (yani 

Allah’ın huzûrunda durup hesap vermeye ve amellerin karşılığını 

almaya), peygamberlerine ve öldükten sonra tekrar dirilmeye îmân 

etmendir.» buyurdular. 

«‒Ya İslâm nedir?» 

«‒İslâm, Allah’a kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmaman, 

namazı ikâme ve farz kılınmış zekâtı edâ etmen, Ramazan’da da oruç 

tutmantır.» 

«‒Ya ihsân nedir?» 

«‒Allah’a sanki O’nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. 

Eğer sen Allah’ı görmüyorsan şüphesiz O seni görür.» 

«‒Kıyamet ne zaman?» 

«‒Bu meselede sorulan, sorandan daha âlim değildir. Ancak 

sana onun alâmetlerini haber vereyim: Ne zaman câriye, sâhibini 

yani efendisini doğurur, kim oldukları belirsiz siyah deve çobanları 

yüksek binâlar kurmakta birbirleriyle yarışa çıkarlarsa Kıyâmet iyice 

yaklaşmış demektir. Kıyâmetin tam olarak vakti, Allah’tan başka 

kimsenin bilemediği beş husustan biridir.» 

Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) bu sözlerinden sonra şu 

âyet-i kerîmeyi okudular: 

«Kıyâmetin vakti hakkındaki ilim, şüphesiz Allah’a 

mahsustur. Yağmuru (istediği yere istediği vakitte) O yağdırır. 

Kadınların rahimlerindeki şeyleri O bilir. Hiç kimse yarın (hayır 

ve şer) ne yapacağını bilemez. Hiç kimse hangi toprakta öleceğini 

bilemez.» (Lokman, 34) 
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Bu cevaplardan sonra gelen kişi arkasına dönüp gitti. Allah 

Rasûlü (s.a.v): 

«‒Onu geri çağırın!» buyurdular. Ancak ashâb-ı kirâm bütün 

aramalarına rağmen kimseyi göremediler. Bunun üzerine Efendimiz 

(s.a.v): 

«‒O Cibrîl (a.s) idi, insanlara dinlerini öğretmek için geldi.» 

buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 37) 

Şerh: 

Kurtubî’ye göre Sünnet’in esası (ümmü’s-sünne) denilmeye 

lâyık olan bu hadîs-i şerîf, “Cibrîl Hadîsi” diye meşhur olmuştur. 

Kader 

Bir meseleyi incelerken âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şeriflere 

bütüncül bakmak lâzımdır. Zira hem Kur’ân-ı Kerîm’de, hem de 

hadîs-i şerîflerde aynı mevzû muhtelif yerlerde farklı vecheleri öne 

çıkarılarak ve muhtelif şekillerde ortaya konmuştur. Îmân esaslarının 

zikredildiği âyet-i kerîmeler de böyledir. Yani onlarda îmân 

esaslarının tamamı aynı anda zikredilmemiştir. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de diğer hadis-i şeriflerinde iman 

esaslarını, buradakinden farklı olarak şöyle zikretmişlerdir: 

“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 

âhiret gününe, hayrı ve şerriyle birlikte kadere îmân etmektir.” (Buhârî, 

Îmân, 37; Müslim, Îmân, 1, 5; Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Ahmed, I, 97) 

“Kul şu dört şeye îmân etmedikçe mü’min olamaz: Allah’ın tek 

olup hiçbir ortağının olmadığına, benim Allah’ın Rasûlü olduğuma, 

ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kadere.” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 10. Krş. 

Tirmizî, Kader, 10/2145) 

Yine Allah Rasûlü (s.a.v) kader husûsunda şöyle 

buyurmuşlardır: 

“Başına bir şey gelirse, «şöyle yapsaydım, böyle olurdu» diye 

hayıflanıp durma! «Allah’ın takdiri bu, O, ne dilerse yapar» de! Zira 

«Eğer şöyle yapsaydım» gibi sözler şeytanı memnun edecek işlerin 

kapısını açar.” (Müslim, Kader, 34. Ayrıca bkz. İbn-i Mâce, Mukaddime, 10) 

Cenâb-ı Hak kaderle alâkalı olarak şöyle buyurur: 
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“Hani, kız kardeşin gidip «Ona iyi bakacak birini size 

bulayım mı?» diyordu. Böylece seni, gözü aydın olsun ve 

üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de 

seni gamdan kurtardık ve türlü mihnetlerle seni imtihan ettik. Bu 

sebeple senelerce Medyen halkı arasında kaldın. Sonra da bir 

kader üzere (bu makama) geldin ey Mûsâ!” (Tâ-hâ, 40) 

“Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed’e Furkan’ı 

indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine âit olan, hiç 

çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp 

bir takdir ile her birinin hadd ü miktârını tâyin ederek hepsinin 

mukadderâtını hazırlayan Allah, yüceler yücesidir.” (el-Furkân, 1-2) 

“Ne Arz’da, ne de nefislerinizde bir musîbet başa gelmez 

ki biz onu fiile çıkarmazdan evvel bir kitapta yazılmış olmasın! 

Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden çıkana 

üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız 

diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen 

kimseleri sevmez.” (el-Hadîd, 22-23) 

“Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır!” 

(el-Kamer, 49) 

Bu âyet-i kerîme, Kureyş müşriklerinin Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’e gelip kader husûsunda O’nunla tartışmaları üzerine nâzil 

olmuştur.43 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“Kureyş müşrikleri gelip Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’le kader 

hakkında münâkaşaya başladılar. Bunun üzerine şu âyet-i kerîme 

nazil oldu: 

«Yüzüstü ateşte sürüklenecekleri gün kendilerine, “Tadın 

bakalım nasılmış Sekar Cehennemi’nin dokunuşu!” denecek! 

Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır!» (el-Kamer, 

48-49)” (Müslim, Kader, 19) 

Gerek hadîs-i şerîf gerekse âyet-i kerîme açıkça kaderi isbât 

etmekte ve bunun her şeye âm ve şâmil olduğunu ifâde 

buyurmaktadır. 

                                                           
43 İbn-i Mâce, Mukaddime, 10. 
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Abdullah bin Ömer (r.a)’nın kendisiyle mektuplaştığı Şamlı 

bir arkadaşı vardı. (Onun kader inancını kabul etmediğini öğrenen) 

Abdullah bin Ömer (r.a), ona şöyle bir mektup yazdı: 

“Senin kader hakkında bir takım (inkârcı) sözler söylediğin 

bana ulaştı. Bundan sonra sakın bana bir daha mektup yazma! Çünkü 

ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i: 

«Ümmetimin içinde kaderi yalanlayan bazı insanlar ortaya 

çıkacak!» buyururlarken işittim.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6/4613; Ahmed, II, 90; 

Hâkim, I, 158) 

Hz. Ömer (r.a) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: 

“Dikkat edin! Sizden sonra bazı insanlar çıkacak ve recmi, 

deccâli, şefaati, kabir azâbını ve bazı insanların Cehennem’de yanıp 

kömür hâline geldikten sonra oradan çıkarılmasını yalanlayacaklar.” 

(Ahmed, I, 23; Abdü’r-Razzâk, Musannef, VII, 330; Ebû Ya’lâ, Müsned, I, 136) 

 

İhsân 

Allah Teâlâ’yı görüyormuş gibi ibadet etmek, ihsân 

makâmının nihâyeti, en üst derecesidir. Bu, âriflerin makâmıdır. 

Buna güç yetiremeyen bir alt basamaktaki murâkabe hâlinde 

bulunmaya gayret eder: Cenâb-ı Hakk’ın huzûrunda bulunduğunu 

hayâl eder, O’nun dâimâ kendini gördüğünü, gizli açık her şeyine 

muttalî olduğunu hatırından hiç uzak tutmaz. 

Muhammed Saîd Ramazan el-Bûtî şöyle der: 

“Şüphesiz ki ihsân, insanı iman ve İslâm dâiresinde yücelten 

mühim bir derecedir. Vicdânî duygular üzerinde kişinin aklî idrak 

düşüncesini Allah ile kontrol altına alması ve bu iknâ olma şuurunu 

nefis sahasında yaygınlaştırmasıdır. Bu sâyede varlıklarla olan 

muâmele ve onları idrakte öyle bir seviyeye gelir ki, başlangıçta 

kendisini Allah’a yönelmekten alıkoyan bu varlıklar, ihsân 

mertebesinde her an Allah’ı hatırlatır hâle gelir. Çeşitli varlıkların 

zâhirinde ancak Allah’ın sıfatlarının tecellîsini, birliğinin ve 

Rablığının delillerini görmeye başlar. Bu mertebedeki insan, namaza 

yöneldiğinde Allah ile arasına dünyevî şeyler ve varlıklar giremez. 

Çünkü bunlar, ancak insanın Allah’ı hatırlamasını, rubûbiyetinin 
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sıfatlarını idrâkini ve vahdâniyetine yakînini artırır. Böylece kişi 

Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmeye başlar. 

İhsan derecesine ulaşmanın yegâne yolu nefis tezkiyesi, Allah 

-azze ve celle-’nin zikri ve murâkabesini çoğaltmak, nefsânî arzu ve 

isteklerden kurtulmak için mücâhede ve mücâdele etmek ve dünya 

hayatına başıboş bir şekilde bağlanmaktan kurtulmakla mümkündür. 

Bunlara ulaşmak için edinilen vesileler, meşrû olduğu, içerisinde 

bid’at, Kitap ve Sünnet yolundan sapma olmadığı müddetçe makbul 

ve meşrûdur. 

Burada ehemmiyetle bilmemiz gereken husus bu ümmetin 

selefinin ve hayırlılarının öğrettiği imanın korunması ve 

muhafazasının ancak ihsan kalesine sığınmakla mümkün olduğudur. 

Her kim bu dereceye ulaşmayı ihmâl ederse, imanı onu şehvet ve nefis 

fırtınasından koruyamaz. Bunu yerine kişi, dünyanın oyun ve 

eğlencesine dalmak sûretiyle, onun, felâket ve şiddetinden hiçbir 

zaman emin olunamayan belâsına kapılır. Nefsin saçmalıkları ve 

arzuları, imanı kuşatan ve bekleyen en büyük tehlikedir. Bunun 

silinmesi veya ortadan kalkması ancak Allah Teâlâ’nın muhkem 

Kitabı’nda defalarca emrettiği “Tezkiye” ile gerçekleşir.”44
 

“Tasavvuf, gerçek mânâsıyla İslâm’ın özü ve müslüman 

kişinin kalbinin derinliklerindeki cevherdir. Onsuz olan İslâm, 

insanların birbirlerine karşı güzel görünme, mücerret şekilcilik ve 

sloganlarından ibarettir. Bu öz, müslümanın kalbinde ilâhî rağbet ve 

korku oluşturarak bunun gerçek mânâda Allah sevgisi ve korkusuna 

dönüşmesiyle tezahür etmektedir. Tasavvuf, kişinin kalbini kirlerden, 

kötü düşüncelerden ve dünya sevgisinden temizler, haramlardan 

korunma, farzları yerine getirme, kul hakkını gözetme duygularını 

kuvvetlendirir. Bu konudaki en büyük örnek ve kılavuz Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’dir. Daha sonra da bu ümmetin öncüleri olan 

sahabe-i kirâm gelir. 

Bu faaliyeti isimlendirme husûsundaki tartışma ve problemler 

senin hakikati anlamana mânî olmasın! Zira bu özün İslâm’ın ilk 

devirlerinde zaten ismi yoktu. Onun aslı ve kaynağı, kişiyi nefsi 

arındırmaya ve ihsân derecesine ulaşmaya dâvet eden gerçek 

                                                           
44 Bûtî, Selefiye, İstanbul 2009, s. 88. 



107 
 

İslâm’dı. İslâm, kişilerin dış görünüşlerinden oluşan mücerret 

sloganlara dönüştürülüp kalplerin içi boşaltılmaya ve bu ulvî şiarların 

tersine hareket edilmeye başlayınca, Allah’ın zikri ve her an onun 

gözetimi altında olduğunu düşünen kişiler gerçek İslâm’ı açıkça 

ortaya koymak istediler. Kendilerine “mutasavvıf”, bu kalbî bağlılığa 

da “tasavvuf” ismini verdiler. Bugün bu ismi kullanmamızın hiçbir 

zararı yoktur. Bilâkis bu ismin teleffuzunda, İslâm’ın özünü idrak 

etmek ve rûhunu kavramak için tercih edip öne sürdüğümüz bir mânâ 

mevcuttur. Biz bu kavramı, sadece kişiyi şekillerden, dünya arzu ve 

isteklerinden alıkoyma mânâsına geldiğini düşünüp ihmal ederek 

hafife almamalıyız. Onlar İslâm’ın özüne sarılmış, onun cevheri ile 

boyanmış kimselerdir.” (Bûtî, Selefiye, s. 98-99) 

Bu hadîs-i şerifte iman, islâm ve ihsan beyan edildikten sonra 

hepsine birden din ismi verilmiştir. Allah katında din de İslâm’dır. O 

hâlde İslâm’ın üçte birini tasavvuf teşkîl etmektedir. Tasavvuf’suz bir 

din telâkkîsi eksiktir. 

İzzüddîn bin Abdi’s-Selâm, Hallü’r-rumûz ve mefâtîhu’l-

künûz isimli eserinde şöyle buyurur: 

“Allah’a giden yolun zâhiri ve bâtını vardır. Zâhiri şeriat, 

bâtını ise hakîkattir. Şeriat içindeki hakîkat, sütün içindeki yağ veya 

mâdenin içindeki hazîne gibidir… Şeriat ve hakikatten murâd, senden 

istenildiği şekilde kulluğu gerçekleştirmektir. Hakikatsiz şeriat 

âtıldır, şeriatla birlikte olmayan hakikat de bâtıldır. Bu sözümüzü 

doğrulayan şey, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in Hâris bin Mâlik 

(r.a)’e: «Ey Hârise, nasıl sabahladın!» sözüyle başlayan 

rivâyettir45… Şeriat haktır, hakikat da onun hakikatıdır. Şeriat, 

emirleri yerine getirmektir, hakikat ise Emreden’i müşâhede etmektir. 

İki cümle vardır ki hem şeriatı, hem de hakikatı aynı anda ihtivâ 

etmektedir. O iki cümle Cenâb-ı Hakk’ın; «Ancak Sana ibadet eder 

ve ancak Sen’den yardım dileriz»46
 sözüdür. «Ancak Sana ibadet 

ederiz» cümlesi şeriatı, «Ancak Sen’den yardım dileriz» cümlesi 

de hakikatı ifade eder.”47
 

                                                           
45 İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VI, 170/30425; Beyhakî, Şuab, XIII, 159/30425; Heysemî, Mecmau’z-

Zevâid, I, 57. 
46 el-Fâtiha, 5. 
47 İz bin Abdi’s-selâm, Hallü’r-rumûz ve mefâtîhu’l-künûz, Mısır: Matbaatu Cerîdeti’l-İslâm, 1317, s. 

14. 



108 
 

 

Kıyâmet Alâmetleri 

“Câriyenin efendisini doğurması” şu şekillerde îzâh 

edilmiştir: 

1. Anaların kendilerine câriye muâmelesini revâ görecek âsî 

çocuklar doğurması, 

2. Köle ve câriyelerin çoğalması, câriyenin efendisinden 

doğurduğu çocuğun, babasının makâmına geçerek o câriyeye sâhip 

olması, 

3. Ümmehât-ı evlâdın satılarak elden ele dolaşması ve 

maâzallâh bilmeden kendi evlâdının eline geçmesi yani insanların 

hâlinin bu derece fesâda uğraması. 

“Kim oldukları belirsiz siyah deve çobanlarının yüksek binâlar 

kurmakta birbirleriyle yarışa çıkmaları” ise, lüks ve refâhın artması, 

bir zamanlar fakir olan kimselerin dahî, büyük ve lüks binalar 

yapmakta yarışacak kadar zenginleşmesidir. Öyle bir zaman gelecek 

ki dünyânın, bütün zenginlikleri insanlara sunulacak, servet ve para, 

yegâne değer ölçüsü hâline gelecek, insanlar tüketim ve gösterişe 

düşkün olacaklardır. Servet ve sâmân zamanla değersiz, rezil ve sefil 

insanların eline geçecektir.  



109 
 

Dînini Temiz Tutan Kişinin Fazîleti 

Nu’mân bin Beşîr (r.a), “Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle 

buyururlarken işittim” demiştir: 

“Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisi 

arasında, birçok 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 vücudunda küçücük bir et parçası 

vardır. Eğer bu sâlih olursa, bütün vücut sâlih olur. Eğer o bozulursa, 

bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalbdir.” (Buhârî, Îmân, 39; Büyû’, 2; 

Müslim, Müsâkat, 107, 108; Ebû Dâvûd, Büyû’, 3/3329; Tirmizî, Büyû’, 1/1205; Nesâî, Büyû’, 2; 

Kudât, 11; İbn-i Mâce, Fiten 14) 

Şerh: 

Vera’ duygusu, yani insanın şüpheli şeylerden uzak durması, 

îmânı kemâle erdiren ve tamamlayan hususlardan biridir. 

Ebû Bekir Sıddîk (r.a)’ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının 

belli bir kısmını ona verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle ka-

zandığı bir şeyi getirdi. Hz. Ebû Bekir de ondan bir lokma aldı. Bunun 

üzerine köle: 

“–Her akşam bana kazancımın mâhiyetini sorardın, bu akşam 

sormadın.” dedi. 

Hz. Ebû Bekir (r.a): 

“–Çok açtım, sormayı unuttum, peki söyle bakalım nasıl 

kazandın?” diyerek açıklamasını istedi.  

Köle: 

“–Falcılıktan anlamadığım hâlde câhiliye devrinde falcılık ya-

parak bir adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yap-

tığım işe karşılık size ikram ettiğim bu yiyeceği verdi.” deyince Hz. 
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Ebû Bekir (r.a), derhâl parmağını boğazına götürüp (bütün eziyetine 

rağmen) yediklerinin hepsini çıkardı ve: 

“–Yazıklar olsun sana! Neredeyse beni helâk ediyordun!” 

dedi. Kendisine: 

“–Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?” diyenlere de 

şu cevabı verdi: 

“–Hayâtıma mâl olacağını bilseydim, yine de o lokmayı çıka-

rırdım. Zira Rasûlullah (s.a.v): 

«Haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer, 

cehennemdir!» buyurdular.”48 

Zeyd bin Eslem (r.a) anlatıyor: 

Ömer bin Hattab (r.a) süt içmişti, çok hoşuna gitti. Sütü 

ikram edene: 

“–Bu süt nereden geldi?” diye sordu. O da: 

“–Bir su kenarına varmıştım, bir de baktım ki zekât hayvan-

larından bir kısmını suluyorlar! Benim için onların sütlerinden 

sağdılar. Ben de onu kabıma koyup getirdim. İşte bu o süttür.” dedi. 

Bu sözleri işiten Ömer ibnü’l-Hattâb (r.a), hemen elini 

boğazına sokup içtiği sütü kusarak çıkardı. (Muvatta, Zekât, 31) 

Ashâb-ı kirâmın şüpheli şeyler hususundaki titizliğini Ömer 

(r.a), şöyle dile getirmiştir: 

“Biz, fâize düşme korkusu ile on helalden dokuzunu terk 

ettik.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, IV, 187/10087) 

 

  

                                                           
48 Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26; Hâkim, IV, 141; Ebû Nuaym, Hilye, I, 31; Ahmed b. Abdullah et-

Taberî, er-Riyâdu’n-Nadra, II, 140-141; Kurtubî, Tefsîr, XIX, 135. 
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18. Ganîmetin Beşte Birini (Humus) Vermek 

Îmândandır 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Abdü’l-Kays kabîlesinin heyeti (Bahreyn taraflarından) 

Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’in huzûruna geldikleri zaman 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

«‒Siz kimlerdensiniz?» yahut «‒Nerenin heyetisiniz?» diye 

sordular. 

Onlar da: 

«‒Biz Rebîa kabîlelerindeniz» dediler. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Hoş geldiniz. (Allâh sizi) utandırmasın, pişman etmesin!» 

buyurdular. 

Bunun üzerine onlar: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, biz sana yalnız haram aylarda gelebiliriz. 

(Bilirsin ki) aramızda kâfir olan Mudar kabîlesinden şu cemâat vardır. 

O halde bize öz olarak bir şeyler emret de geride kalanlarımıza haber 

verelim ve o sebeple de Cennet’e girelim.» dediler. 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e içkileri (veya içki 

kaplarını) da sordular. 

Rasûlullâh (s.a.v) onlara dört şey emretti, dört şeyden de 

nehyetti. Onlara yalnız Allâh’a îmân etmelerini emrettikten sonra: 

«‒Bilir misiniz yalnız Allâh’a îmân etmek ne demektir?» diye 

sordular. 

Onlar: 

«‒Allâh ve Rasûlü daha iyi bilir» dediler. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 

Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namazı ikâme ve zekâtı edâ etmek, 

Ramazan orucunu tutmak, ganîmetin beşte birini vermektir.» 

buyurdular. 
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Aynı şekilde onları (dört şeyden, yâni) Hantem, Dubbâ’, 

Nakîr, Müzeffet (denilen kaplara hurma veya üzüm şırası koymak)tan 

nehyetti. 

(İbn-i Abbâs (r.a)’nın “müzeffet” yerine “mukayyer” dediği 

de rivâyet edilmiştir.) 

Nihâyetinde Efendimiz (s.a.v) onlara: 

كُّمَْٓ اء  ر  ْنَٓو  َٓم  ن   وهُّ أ ْبِلغُّ َٓو  ن   ظُّوهُّ  اْحف 

«‒Bu sözlerimi ezberleyiniz ve geride bıraktığınız kabilenize 

ve sizden sonra gelecek nesillerinize tebliğ ediniz!» buyurdular.” 

(Buhârî, Îmân, 40) 

Şerh: 

Humus’u yani ganimetin beşte birini devlete vermek îmânın 

şûbelerinden biridir. 

Îmânı ve ilmi muhâfaza edip bunları diğer insanlara 

ulaştırmak, tebliğ etmek îcâb eder. 

Abdülkaysoğulları kabilesi, Bahreyn dolaylarında yaşayan bir 

Arap kabilesiydi. Mekke fethinden az evvel yola çıkan bu heyet, 

Medine’ye varınca, bir an evvel Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i 

görmek, eline ayağına yüz sürmek için Mescid-i Nebevî’ye koştular. 

Fakat reisleri olan Eşecc (r.a) onlar gibi davranmadı. Devesini 

bağlayıp en güzel elbisesini çıkardı. Yıkanıp temizlendikten sonra 

onu giydi ve Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzuruna öyle geldi. 

Onun bu hâli Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in hoşuna gitti. 

Eşecc’in takdire şâyan ikinci bir hali daha görüldü. Nebiyy-i 

Muhterem (s.a.v) Efendimiz, Abdülkaysoğullarına: 

“‒Kendiniz ve kavminiz adına bana bîat ediyor musunuz?” 

diye sorunca herkes: 

“‒Evet, ediyoruz” dediler.  

O zaman Eşecc (r.a) söz alarak kendi adlarına bîat 

edeceklerini, fakat kavimleri adına bu sözü veremeyeceklerini 

söyledi. Geri dönüp giderken kendileriyle birlikte kavimlerini dine 
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dâvet edecek bir mürşid gönderilmesini teklif etti. Bu mürşidin 

dâvetine uyanların artık kendilerinden olacağını, İslâm’ı kabul 

etmeyenlerle de savaşacaklarını ifade etti. 

Onun bu sözlerini Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) pek beğendi ve 

kendisine: 

“‒Sende Allah’ın sevdiği iki haslet vardır: Yumuşak huyluluk 

ve ihtiyatkârlık” buyurdular.49 

O zaman Eşec: 

“‒Bu hasletler bende eskiden beri mi vardı, yoksa yeni mi 

ortaya çıktı?” diye sordu. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“‒Eskiden beri vardı” buyurunca, Eşec (r.a): 

“‒Beni sevdiği iki husûsiyetle yaratan yüce Allah’a hamd 

ederim” dedi. 

Nehyedilen dört kap, o diyarda içinde şıra ve şarap kurulan 

testi veya küplerdir. Bunların içinde şıra kolayca mayalanıp sarhoşluk 

verici hâle gelirmiş. 

Hantem: İçi sırlı, ağzı yanından yapılmış, kırmızı veya yeşil, 

topraktan mâmul testi, 

Dubbâ’: Testi olarak kullanılan içi boş kuru kabak, 

Nakîr: Şıra kurmaya mahsus içi oyulmuş ağaç parçası, 

Müzeffet ve Mukayyer: Zift yani karasakız ile sıvanmış 

testidir. 

Bir müddet sonra bu hüküm neshedilerek, sarhoşluk verici bir 

şey içmemek kaydıyla her türlü kapta şıra yapmaya ve her türlü 

kaptan helal içecekleri içmeye ruhsat verilmiştir. 

 

  

                                                           
49 Müslim, Îmân 25, 26. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Edeb 149; Tirmizî, Birr 66; İbn; Mâce, Zühd 18. 



114 
 

Ameller Niyetlere ve İhlâsa Göredir 

Ebû Mes’ûd (r.a) Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in şöyle 

buyurduklarını nakleder: 

“Bir kimse, âilesine li-vechillâh (yâni ecrini yalnız Allah’tan 

umarak) infâk etse bu nafakası kendisi için sadaka olur.” (Buhârî, Îmân, 

41) 

Şerh: 

Ameller niyetlere ve ihlâsa göre değer kazanır. Mü’min yaptığı 

her işi Allah için yapmalı, sevabını sadece O’ndan beklemelidir. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Şüphesiz sen, Allah rızâsını arayarak yaptığın bütün infak ve 

harcamalar sebebiyle ecre nâil olursun. Hattâ hanımının ağzına 

verdiğin lokmaya varıncaya kadar!” (Buhârî, Îmân, 41) 

Muhtaç durumda olmayan zevceye verilen bir lokmacık 

sebebiyle ecir lûtfedilirse, muhtaçlara verilen lokmalara ve daha 

meşakkatli ibadet ve hasenâta acaba ne tür ecirler ihsân edilir?! 

“Lokma” burada en basit ve en küçük şeyi ifade etmektedir. 

Hayır ve iyilik yapmanın çok çeşitli yolları bulunduğuna işaret 

eden Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, buna bir misâl vermek istemiş, 

misâli de üzerinde her zaman ısrarla durduğu bir husustan seçmiştir: 

İnsanın hayat arkadaşı olan hanımıyla hoşca geçinmesi… 

Zevcesiyle iyi geçinmeye çalışan kimse hem hayat arkadaşını mes’ûd 

eder, hem de kendisi bahtiyâr olur.  

Âile saâdetini temin etmek için yapılan benzeri davranışlar, 

bazılarına ne kadar basit ve ehemmiyetsiz gelirse gelsin, Allah 

rızâsını kazanmak niyetiyle yapıldığı takdirde nafile bir ibadet sayılır 

ve insana sevap kazandırır. Böylece niyet ve ihlâsın ehemmiyeti bir 

kere daha ortaya çıkmaktadır. Âile efrâdını geçindirmek için uğraşıp 

didinen kimse mühim bir vazîfe yapmış, bir mes’ûliyetten kurtulmuş 

olur. Bu işi yaparken aynı zamanda Allah Teâlâ’nın rızâsını 

kazanmayı düşünürse, hem vazifesini yapmış hem de sevap kazanmış 

olur. 

Hadîs-i şerîflerde şöyle buyrulur: 



115 
 

“Kişinin, geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri 

ihmâl etmesi, ona günah olarak yeter.” (Müslim, Zekât, 40; Ebû Dâvûd, Zekât, 

45) 

“Sizin en hayırlınız, âile fertlerine karşı hayırlı olandır. 

Âilesine en hayırlı olanınız ise benim…” (Tirmizî, Menâkıb, 63/3895; İbn-i Mâce, 

Nikâh, 50) 

“Bir mü’min, hanımına buğzetmesin. Onun bir ahlâkını 

beğenmezse, başka bir ahlâkını beğenir.” (Müslim, Radâ’, 61) 

Âile fertleri, nefsin, şeytanın ve hâriçteki kötü niyetli 

kimselerin hîle ve desîselerine karşı Allâh’a sığınarak müteyakkız 

olmalıdırlar. Çünkü bunlar, en mukaddes bir müessese olan âile 

yuvasını yıkmak için ellerinden geleni yaparlar. Âileyi yıktıklarında 

umûmî ahlâkı ve dîni de yıkabileceklerini çok iyi bilirler. Bu husûsun 

ehemmiyetini gösteren şu hadîs-i şerîf ne kadar câlib-i dikkattir: 

“İblis tahtını suyun üzerine koyar. Sonra bölüklerini, 

insanlar arasında fitne çıkarmak üzere gönderir. Onların makâm 

olarak kendine en yakın olanı, en büyük fitneleri çıkarandır. 

Onlardan biri gelip: 

«–Şöyle şöyle yaptım.» der. 

İblis: 

«–Hiçbir şey yapmamışsın!» der. 

Sonra diğer biri gelip: 

«–Bir kişinin peşine takıldım, hanımıyla arasını ayırıncaya 

kadar onu bırakmadım!» der. 

Buna çok sevinen iblis onu kendine yaklaştırır, yanından hiç 

ayırmaz ve ona: 

«–Sen ne güzelsin!» diye iltifat eder.” (Müslim, Sıfâtü’l-Münâfıkîn, 67, 

66) 
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Dîn; İhlâs, Samîmiyet ve Herkesin Hayrını İstemektir 

Cerîr bin Abdillâh el-Becelî (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e, namazı ikâme etmek, zekât 

vermek, her müslümanın hayrını istemek (ve gıll u ğıştan âzâde 

olmak) üzere bey’at ettim.” (Buhârî, Îmân, 42) 

 

Basra vâlisi Muğîre bin Şu’be (r.a)’in vefât ettiği gün Cerîr 

bin Abdullah (r.a) kalkıp minbere çıktı. (Vâlisiz kalan insanlar 

arasında zuhûru muhtemel kargaşanın önüne geçmek istiyordu.) 

Allah’a hamd ü senâda bulunduktan sonra: 

“‒Başınıza bir emîr gelinceye kadar bir ve şeriksiz olan Allahu 

Zü’l-Celâl’den korkmanızı, vakâr ve sekînet üzere olmanızı tavsiye 

ederim. Zira yeni emîriniz şu anda yanınıza gelmek üzere!” diye 

nasihat edip: 

“‒Vefât eden emîriniz için Allah’tan af dileyiniz! Çünkü o affı 

severdi.” buyurdu. 

Sonra şöyle devam etti: 

“‒Bundan sonra derim ki: Ben Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’e gelip: 

«‒(Yâ Rasûlallâh), sana, müslümân olmak üzere bey’at 

edeceğim.» dedim. 

Bana bazı şartlar koştu, bunlar arasında her müslümanın 

hayrını istemek, (onlara karşı kalbimde gıll ü ğış bulundurmamak) da 

vardı. Ben de bu şartlar üzerine bey’at ettim. Şu mescidin Rabbi’ne 

yemin ederim ki ben size karşı son derece samîmîyim ve her birinizin 

hayrını istiyorum!” 

Daha sonra istiğfâr edip minberden indi. (Buhârî, Îmân, 42) 

Şerh: 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

“‒Din nasihattır” buyurmuşlardı. 

Ashâb-ı kirâm: 



117 
 

“–Kimin için nasihattır?” dediler. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

“‒Allah, Kitabı, Rasûlü, mü’minlerin idârecileri ve tüm 

müslümanlar için nasihattır” buyurdular. (Müslim, Îmân 95)
50

 

Nasihat, gıll u gışı gönülden çıkarıp muhâtabın hayrını, 

kemâlini hâlisâne bir şekilde arzu etmektir ki buna -tam mukâbili 

olmamakla birlikte- “hayırhâhlık” ve “hayr-endîşlik: hayır 

düşünmek” diyebiliriz. Türkçe’de “öğüt” mânâsına kullanılan nasihat 

da garazdan, ivazdan sâlim olarak görüş beyan etmek demek 

olduğuna göre, sözlü hayırhâhlık ve samîmiyettir. 

Dînin direği ve onu ayakta tutan şey, nasihattır, samimiyettir, 

ihlâstır. Samîmiyetle insanların hayrına çalışmak ve eksiklerini telâfî 

etmektir. Bu duygu, dînin en büyük rüknüdür. 

Bir müslümanın, sırf müslüman olduğu için bir başkasına karşı 

hayırhâh olması, Allah’a ve Rasûlü’ne îmânın bir dalı, bir parçasıdır. 

Bu hadis-i şerif, İslâm âlimlerinin “medâr-ı İslâm” olarak 

kabul ettiği dört hadisten biridir. İslâm’ın dörtte birini ihtivâ eder. 

Pekçok hükme delil teşkil eder. Sâhip olduğu bu derinlik, fazilet ve 

azamet sebebiyle İmam Buhârî (r.a) Îmân kitâbını bu hadîs-i şerîf ile 

hitama erdirmiştir. 

 

Enes bin Mâlik (r.a) şu hâdiseyi nakleder: 

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) ile beraber oturuyorduk. Buyurdular ki: 

“–Şimdi yanınıza Cennet ehlinden bir kişi gelecek!” 

Bir de baktık ki Ensâr’dan, abdest suyu sakalından damlayan 

ve ayakkabılarını sol eline asmış bir adam çıkageldi. Ertesi gün 

olunca Rasûl-i Ekrem (s.a.v) yine evvelki gibi söyledi. Bu adam yine 

önceki gibi çıkageldi. Üçüncü gün olunca Rasûl-i Ekrem Efendimiz 

yine aynı sözü tekrar etti ve yine aynı adam ilk hâliyle geldi. Rasûl-i 

Ekrem (s.a.v) kalkınca Abdullâh bin Amr, o adamı tâkip etti ve ona: 

                                                           
50 Ayrıca bkz. Buhârî, Îmân 42; Ebû Dâvûd, Edeb 59; Tirmizî, Birr 17; Nesâî, Bey’at 31, 41. 
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“–Ben babamla münâkaşa ettim, üç gün onun yanına 

gitmeyeceğime yemin ettim. Bu zaman zarfında beni evinde misâfir 

eder misin?” dedi.  

Adam:  

“–Olur.” dedi. 

Daha sonra Abdullâh bin Amr (r.a), şöyle anlattı: 

“–Üç geceyi onunla bir arada geçirdik. Fakat gece kalktığını 

görmedim. Ancak sabah namazına kadar uyandıkça Allâh Teâlâ’yı 

zikretti ve tekbîr getirdi. Onun hayırdan başka bir şey söylediğini de 

işitmedim. Üç gün geçince sanki onun amelini küçümser gibi oldum 

ve dedim ki: 

«–Ey Allâh’ın kulu! Babam ile benim aramda herhangi bir 

öfke ve küslük hâli vâkî olmadı. Fakat Rasûl-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’in senin için üç kere; “Şimdi yanınıza Cennet ehlinden bir 

kişi gelecek!” buyurduğunu işittim. Üç defa da sen çıkageldin. Ne 

gibi ameller işlediğini öğrenip onları yapmak istedim. Fakat çok amel 

işlediğini de görmedim. Seni, Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in 

söylediği mertebeye ulaştıran nedir?» 

O zât: 

«–Şu gördüğünden başkası değildir.» dedi.  

Ben ayrılmak için dönünce ardımdan seslendi ve dedi ki: 

«–Benim amelim, senin gördüğünden başkası değildir. Ancak 

kalbimde hiçbir Müslümana karşı bir hile ve aldatma duygusu 

taşımam. Bir de Allâh’ın verdiği herhangi bir hayırdan dolayı 

kimseye aslâ hased etmem.» 

Bunun üzerine: 

«–İşte seni o dereceye ulaştıran, bizim muvaffak olamadığımız 

bu hâlindir.» dedim.” (Ahmed, Müsned, III, 166; Beyhakî, Şuab, IX, 7/6181; Heysemî, 

VIII, 79) 

 

Emânet / Güvenilir Olmak 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: 
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“İnsanlardan ilk kaldırılacak olan haslet emânettir 

(güvenilirliktir). En sona kalacak olan da namazdır. Nice namaz kılan 

insan vardır ki onda hayır yoktur.” (Beyhakî, Şuab, VII, 215/4892; Heysemî, VII, 

321) 

“Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan hasletler hayâ ve 

emânettir. O hâlde Allah -azze ve celle-’den bu ikisini isteyiniz!” 

(Beyhakî, Şuab, VII, 216/4893) 

 

Hz. Âişe vâlidemiz ve Hz. Ömer (r.a) şöyle buyurmuşlardır: 

“Dileyen oruç tutar, namaz kılar. Ancak emânet duygusu 

(güvenilirliği) olmayanın dîni yoktur!” (Beyhakî, Şuab, VII, 217-218/4896) 

 

Süfyân bin Uyeyne (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Kimin sermâyesi yoksa, emâneti yani güvenilir olmayı 

sermaye edinsin!” (Beyhakî, Şuab, VII, 219/4901) 

 

Hz. Enes (r.a) şöyle buyurur: 

“Hıyânet olan evde bereket olmaz!” (Beyhakî, Şuab, VII, 220/4902) 

 

Ebû Hüreyre (r.a), süte su karıştırıp satan bir kişiye 

rastlamıştı. Ona: 

“‒Kıyâmet günü sana: «Suyu sütten ayır!» denilirse hâlin nice 

olur!» buyurdu. (Beyhakî, Şuab, VII, 231/4927) 

 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Medîne-i Münevvere’ye teşrîf 

buyurduklarında oranın halkı ölçü ve tartı îtibâriyle insanların en 

kötüsü idiler. Allah -azze ve celle-: 

«Yazıklar olsun ölçü ve tartıya hîle karıştıranlara! Onlar 

insanlardan bir şey ölçerek aldıklarında tastamam alırlar. 

Satarken ise eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir günde (hesap 
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vermek için) diriltileceklerini hiç akıllarına getirmiyorlar mı? 

Öyle bir gün ki, insanlar o günde Âlemlerin Rabbi’nin 

huzûrunda dîvan duracaklardır…»51 âyet-i kerîmelerini inzâl 

buyurdu. 

Bundan sonra ölçü ve tartıyı en güzel şekilde yaptılar.” (Beyhakî, 

Şuab, VII, 220/4903) 

 

Bir malı satarken, neyi varsa açıkça söylemek îcâb eder. Hak 

dostlarından Muhammed bin Vâsî (r.a) bir defasında çarşıda 

merkebini satıyordu. Bir kişi gelip: 

“‒Ey Ebû Abdullâh! Bu hayvanı bana tavsiye eder misin?” 

diye sordu. O da: 

“‒Tavsiye edecek olsaydım satmazdım!” dedi. (Beyhakî, Şuab, VII, 

226/4913) 

 

 

  

                                                           
51 el-Mutaffifîn, 1-6. 
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KİTÂBÜ’L-İLİM 

İmâm Buhârî (r.a), Îmân’dan hemen sonra İlim kitabına yer 

vermiştir. Zira daha sonra anlatılacak ibâdet ve muâmelât hep ilme 

bağlıdır. Hepsi ilim ile bilinir, birbirinden ayrılır ve geniş geniş 

açıklanır. Îmân eden bir mü’min, nasıl amel edeceğini ancak ilim 

sâyesinde bilebilir. 
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İlmin Fazîleti 

Cenâb-ı Hak (c.c) şöyle buyurur: 

“…Allah (c.c), sizden iman edenlerin, bilhassa da onların 

içinden kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Ve Allah 

her ne yaparsanız haberdardır.” (el-Mücâdele, 11) 

İlmin fazileti, âlimin fazîletini hatırlatır. Zor meseleler hep 

ilmiyle amel eden fazîletli âlimlere sorulur, âlelâde insanlara değil… 

O hâlde âlimler az bulunan ve çok değerli olan kullardır. Âlimlerin 

dereceleri, peygamberlerin derecelerinden hemen sonra gelir, onları 

tâkip eder. Onlar, peygamberlerin vârisleridir. Onlardan aldıkları ilmi 

insanlara taşır ve câhillerin tahrifinden muhâfaza ederler. 

Cenâb-ı Hak (c.c) şöyle buyurur: 

“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.” (Tâhâ, 114) 

Yani bana indirdiğin vahyi artır, demektir. Zira vahiy indikçe 

Efendimiz (s.a.v)’in ilmi artıyordu. Mü’minler de Kur’ân’ı öğrenip 

anladıkça hakîkî ilimleri artmaya başlayacaktır. 

Cenâb-ı Hak, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e, ilimden başka 

birşeyin ziyâdesi için dua etmesini emretmedi. Sadece ilim için 

“Allah’ım, artır!” diye dua etmesini emretti. Mûsâ (a.s) da ilmini 

artırmak için yollara düştü ve sâlih bir kula tâbî oldu, onun peşinden 

gitmek için âdetâ yalvardı. İlim talebi için meşakkatli yolculuklar 

yaptı. 

Mükellef olan insan üzerine ilk vacip îmândır. En faziletli ve 

en şerefli iş de odur. İlim ve amel olarak her hayrın başı ve her 

kemâlin kaynağı yine îmandır. Bu sebeple îmân bölümü önce 

zikredildi, ilim onu tâkip etti. İlim, îmandan hemen sonra geldi. Zira 

bundan sonra anlatılacak bütün mevzular ilme bağlı. Hepsi ilmin 

etrâfında dönüyor. Vahiy ise hepsinden evvel… Îmân, ilim, mârifet 

ve dîne taalluk eden herşey vahiyden kaynaklanıyor ve o temel 

üzerinde yükseliyor. Semâdan insanlar üzerine inen en büyük hayır 

vahiydir. 

İşte ilmin vahiy ve îmândan sonra böylesine merkezî ve mühim 

bir yeri vardır hayatımızda… 
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İlim, söz ve amelden önce gelir. İnsan, bir şeyi bilmeden onu 

ne söyleyebilir, ne de yapabilir. Söz ve amelin sahih olabilmesi için 

ilim şarttır. 

İlim, sıralamada önde olduğu gibi şerefte de öndedir. Zira o, 

kalbin amelidir. Kalp ise en şerefli uzuvdur. 

İlim, peygamberlerin mîrâsıdır. 

İlim, Cennet yolunun rehberidir. İlim yoluna giren kuluna 

Allah Teâlâ Cennet’in yolunu kolaylaştırır. 

İlim insanı Cehennem’e sürüklenmekten muhâfaza eder. 

İlim insana Rabbini tanıtır ve O’ndan korkmayı öğretir. 

Allah’tan korkan insan ise yanlış yapmaz ve sonunda ebedî saâdete 

nâil olur. 

Gerçek ilim ise bize vahiyle gelen bilgilerdir. Yani Kur’ân ve 

Sünnet ilmi… 

Şimdi ilimle alâkalı bazı meselelere temâs edelim: 
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Hoca Konuşurken Sual Sorulursa Sözünü Tamamlar 

Öyle Cevap Verir 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatır: 

“Meclisin birinde Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), 

huzûrundakilere sohbet ederken âniden bir bedevî gelip: 

«‒Kıyâmet ne zamandır?» diye sordu. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) mübârek sözlerini kesmeyip 

konuşmalarına devam buyurdular. Oradakilerin kimi (kendi kendine): 

«Bedevînin ne dediğini işitti, ama suâlinden hoşlanmadı», kimi de: 

«Belki işitmedi» diye hükmetti. Nihâyet Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) 

sözünü bitirince: 

«‒O Kıyâmeti soran nerede?» buyurdular. (Buna benzer bir 

ifade kullandılar.) 

Bedevî: 

«‒İşte ben, yâ Rasûlâllah!» dedi. 

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v): 

«‒Emânet zâyi edildiğinde Kıyâmet’i bekle!» buyurdular. 

Bedevî: 

«‒Emâneti zâyi etmek nasıl olur?» diye sorunca Efendimiz 

(s.a.v): 

«‒İş, ehil olmayana tevcîh edildiğinde Kıyâmet’i bekle!» 

buyurdular. (Buhârî, İlim, 2) 

Şerh: 

İlim, suâl ve cevaptan ibarettir. Sual, ilmin yarısıdır. 

Sual, ilmin anahtarı, câhilliğin ilâcıdır. Sormak, ama büyük bir 

nezâketle ve usûlünce sormak gerekir. 

Âlim konuşurken veya başka birşeyle meşgulken sözünü kesip 

sual sormak, âdâba muğâyirdir. Aynı zamanda ilim tâliplerinin 

hakkını gasbetmektir. Bu sebeple hoca sözünü tamamlayıncaya kadar 

beklemek gerekir. Böyle bir meşguliyet içindeyken kendisine sual 

sorulan âlim, sözünü tamamlar, ondan sonra soruya cevap verir. 
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Ama yine de böyle bir kabalık ve câhillik yapan talebeye, rıfkla 

muâmele etmek lâzımdır. 

Ebû Hüreyre (r.a) buyurur: 

Rasûlullâh (s.a.v) 

“–Bana soru sorun!” buyurdular. 

Ashap soru sormaktan çekindi, bunun üzerine bir adam geldi 

ve dizlerinin dibine oturdu…” (Müslim, İman, 7) 

Efendimiz (s.a.v), mü’minlerin, bilmedikleri mühim hususları 

mutlakâ sorup öğrenmeleri gerektiğini hatırlatarak: 

“Cehâletin ilacı sormaktır!” buyururlardı. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 

125/337) 

Bununla birlikte lüzumsuz ve samîmiyetsiz sorular sormak da 

yasaklanmıştır. Bu tür sorular soran kimseler hakkında şu âyet-i 

kerîme nâzil olmuştur: 

“Ey îmân edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek 

şeyleri sormayın! Hâlbuki Kur’ân indirilirken sorarsanız onlar 

size açıklanır. Allah şimdiye kadar olanlar affetti. Allah çok 

mağfiret edendir, Halîm’dir. Nitekim öyle meseleleri sizden evvel 

bir millet sordu da sonra o yüzden kâfir oldular.” (el-Mâide 5/101-102) 

Ashab-ı kiram bazen Peygamber Efendimiz’e bir mevzu 

hakkında sual sorar, Efendimiz (s.a.v) ise muhtelif sebep ve 

hikmetlerle onu başka bir tarafa yönlendirirdi. Mevzuun, sual sorana 

daha ziyade fayda sağlayacak yönlerine temas ederdi. Buna belâgatta 

“Uslûb-i hakîm” denmektedir. Yâni gayeye daha uygun ve faydalı 

olduğu için muhatabın beklemediği ve sualiyle talep etmediği yönde 

cevap vermek… Bunun bir misâlini şu hâdisede görüyoruz: 

Ashab-ı kirâm: 

“–Ey Allah’ın Rasûlü, hilâli görüyoruz, ip gibi ince doğuyor, 

sonra artarak büyüyor, yuvarlaklaşıyor, sonra tekrar eksilmeye 

başlayıp ilk başladığı gibi incecik oluyor. Neden bir halde 

durmuyor?” dediler. 

Bunun üzerine şu âyet-i kerîme nâzil oldu: 
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“Sana hilâlleri sorarlar. De ki: «Onlar, insanların diğer 

ibadetleri ile hac için vakit ölçüleridir…».” (el-Bakara, 189) (Vâhidî, 

Esbâbu’n-nüzûl, s. 56) 

Hz. Âişe (r.a) şöyle anlatır: 

“Çöl Arablarından kaba ve câhil birtakım adamlar vardı. 

Bunlar Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e gelir ve: 

«‒Kıyamet ne zaman kopacak?» diye sorarlardı. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de onların en küçüğüne bakarlar 

ve: 

«‒Bu genç yaşarsa, ona ihtiyarlık erişmeden sizin başınıza kı-

yametiniz kopar!» buyururlardı.” 

Râvî Hişâm bin Urve der ki: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), «Kıyametiniz kopar!» 

sözleriyle, onların ölümlerini kasdediyorlardı.” (Buhârî, Rikâk, 42; Müslim, 

Fiten, 136-139) 
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İlim İçin Îcâbında Sesi Yükseltmek 

Abdullah bin Amr (r.a) şöyle anlatır: 

“Yaptığımız yolculukların birinde Rasûlullâh Efendimiz 

(s.a.v) geride kalmış, bize sonradan yetişmişlerdi. (O esnâda diğer) 

namaz vakti girmek üzereydi. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı 

mesh (eder gibi az su ile yıkamaya) başladık. (Bu hâli görünce) en 

yüksek sesi ile iki veya üç kere52: 

«‒Cehennem’de yanacak ökçelere yazıklar olsun!» diye nidâ 

buyurdular.” (Buhârî, İlim, 3) 

Şerh: 

Müslim’deki rivâyette Abdullah bin Amr (r.a) şöyle demiştir: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz ile birlikte Mekke’den 

Medine’ye dönüyorduk. Yol üzerinde bir suya varınca, cemaat ikindi 

zamanı acele ederek çar çabuk abdest aldılar. Biz de o esnâda 

yanlarına vardık. Ökçelerine su değmediği görülüyordu. Bunun üze-

rine Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz: 

«‒Vay ökçelerin ateşten başına gelene!.. Abdesti tam tekmîl 

alın!» buyurdular.” (Müslim, Tahâret, 26) 

Mühim meseleleri anlatırken bazen tabiî olarak ses yükselir. 

Efendimiz (s.a.v) de burada böyle yapmışlardır. Bu, O’nun tâlim 

metodlarından biridir. 

Âlim, farz ve sünnetlerin eksik yapıldığını gördüğünde buna 

sessiz kalmamalıdır. Derhal îkâz ve irşâd etmelidir. Gerekirse sert 

konuşup sesini yükseltmelidir. 

İkinci rivâyette geçen İsbâğu’l-vudû, abdesti güzelce almak 

demektir. Hadîs-i şeriflerde bunun üzerinde çok durulur. Abdestten 

bahseden hemen her rivâyette bu husûsa dikkat çekilir. 

Meselâ birgün Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

“–Allâh’ın kendisiyle hatâları sildiği ve dereceleri yükselttiği 

şeyin ne olduğunu size bildireyim mi?” buyurmuşlardı. 

                                                           
52 Tereddüd, Abdullah bin Amr (r.a)’dandır. 
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Ashâb-ı kirâm: 

“–Evet, yâ Rasûlallâh” dediler. 

Bunun üzerine Allâh Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“–Zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak, câmilere 

(gitmek için) atılan adımları çoğaltmak ve bir namazdan sonra diğer 

namazı beklemek. İşte asıl ribât bunlardır.” (Müslim, Tahâret, 41) 

Ribât: Nefsi itaata bağlamak, sınır boylarında nöbet tutmak ve 

Allâh yolunda cihad etmek gibi manalara gelir. Âyet ve hadislerde 

ribât çok medhedilmiş ve onu yapanlara büyük mükâfâtlar 

va’dedilmiştir. Buna göre bir mü’min de, günlük ibâdetlerini usûlüne 

uygun bir şekilde ihlâs ve ihsân duygusu içinde yaparsa, hudud 

boylarında nöbet tutmuş gibi cihad ve ribât sevabı kazanır. 

Yine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Sizden biri abdestini güzelce alır, sonra sâdece namaz kılmak 

maksadıyla evinden çıkıp mescide gelirse Allâh Teâlâ, attığı her adım 

sebebiyle onu bir derece yükseltir ve bir günâhını da siler. Câmiye 

girinceye kadar bu böyle devam eder. Mescide girdiğinde ise namazı 

beklediği müddetçe namazda sayılır.” (İbn-i Mâce, Mesâcid, 14) 
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İlmî Emânete Riâyet Etmek 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle nakleder: 

“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«‒Ağaçların içinden bir nev’i vardır ki yaprağı düşmez. O 

ağaç, kâmil bir müslümana benzer. Nedir o, söyleyin!» buyurdular. 

Oradakiler kırlardaki ağaçları saymaya daldılar. Bunun 

hurma ağacı olduğu hatırıma geldiyse de söylemeye utandım. Ondan 

sonra: 

«‒Yâ Rasûlullah, o hangi ağaçtır, bize söyleyebilir misiniz?» 

diye sordular. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

«‒Hurma ağacıdır.» cevabını verdiler. (Buhârî, İlim, 3) 

Şerh: 

İlmi sağlam bir şekilde nakletmek gerekir. Bir söz 

naklederken, kimin söylediğini, ne söylediğini, niçin ve nasıl 

söylediğini çok iyi zaptedip en sağlam şekilde aktarmak îcâb eder. 

Zira bu hassas noktada yapılan ufacık bir hatâ, ileri doğru büyüyerek 

gider ve bambaşka bir hâl alır. 

İmâm Buhârî (r.a) bu rivâyetteki “Haddisnâ: Bize söyle!” 

kelimesine dikkat çekmektedir. Bu kelime hadis âlimlerinin en fazla 

kullandıkları bir tâbirdir. “Bana falan tahdis etti, söyledi” diyerek o 

hadîs-i şerifi nakleden râvîleri büyük bir dikkatle tek tek sayar ve 

sözün sâhibine kadar ulaşırlar. Burada hem ilmi alırken hem de 

naklederken çok hassas davranmak gerektiğine işaret ediliyor. 

Müslüman, fâcirin getirdiği habere hemen inanıvermez, onu araştırır. 

Rastgele her söze ve dedikoduya da inanmaz. Aldığı bilgiyi sağlam 

alır, verdiği bilgi sağlam olur, işini en güzel şekilde yapar. İnsan 

tanımaya ehemmiyet verir. İstifâde ettiği, peşinden gittiği ve iş yaptığı 

adamları iyi tanır. Tanımadığı bir kimseye îtimâd etmez. 

Bu rivâyetten şunu da anlıyoruz ki bir hoca, talebelerinin 

ilmini ölçmek ve onları imtihan etmek için böyle sualler sorabilir. 

Benzer bir rivâyette İbn-i Ömer (r.a) şöyle anlatıyor: 
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Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanındaydık: 

“–Söyleyin bakalım, müslüman kişiye benzeyen ağaç 

hangisidir. O ağaç yeşildir, yaprağını hiç dökmez, o şöyle şöyledir 

(diye o ağacın güzel vasıflarını saydılar. Sonra da:) «Rabbinin 

izniyle her an meyvesini verip durur»53“ buyurdular. 

Gönlüme o ağacın hurma olduğu geldi. Ancak baktım Hz. Ebû 

Bekir ve Ömer (r.a) konuşmuyorlar, ben de konuşmayı uygun 

görmedim. İnsanlar (isabetli) bir cevap veremeyince Rasûlullah 

Efendimiz (s.a.v): 

“–O hurma ağacıdır” buyurdular. 

Oradan ayrıldığımızda babam Hz. Ömer’e: 

“–Babacığım, vallahi gönlüme o ağacın hurma olduğu geldi.” 

dedim. 

“–Peki, niçin söylemedin?” dedi. 

“–Siz konuşmayınca ben de bir şey söylemeyi uygun 

bulmadım.” dedim. 

Bunun üzerine babam bana şöyle dedi: 

“–Sen onu söylemiş olsaydın, bu benim için şundan şundan 

daha sevimli olurdu.” (Buhârî, Tefsîr, 14/1) 

Burada vech-i şebeh yani benzetme yönü, hurma ağacının her 

parçasının bir iş için faydalı olması ve ondan istifâdenin dâimî 

olmasıdır. Aynen bunun gibi mü’min de her zaman ve her hâliyle 

Allah’ın kullarına faydalı olur. 

Allah Rasûlü (s.a.v) bir defasında da mü’mini bal arısına 

benzetmişlerdir: 

“Mü’min bal arısına benzer. Arı; dâimâ temiz olan şeyleri yer, 

temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve nâzik 

davrandığı için konduğu yere zarar vermez, orayı kırıp bozmaz. 

Düştüğünde ise kırılmaz, bozulmaz.”54 

                                                           
53 İbrahim, 25. 
54 Bkz. Ahmed, II, 199; Hâkim, I, 147; Beyhakî, Şuab, V, 58; Süyûtî, el-Câmi, no: 8147. 
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Bal arısı, son derece mâhir, hâzık, akıllı, faydalı, mütevâzı bir 

varlıktır. Geceleri bile çalışır. Hep temiz ve güzel şeyler yer. Gıdâsını 

çiçeklerin üzerinden toplar. Başlarındaki beye, yani idarecilerine itaat 

eder. Kimseye bir eziyeti, zahmeti ve zararı yoktur. Pis şeylerden 

uzak durur, başkasının kazancını yemez. 

İşte mü’min de aynen bal arısı gibi helâl mal kazanır, helâl 

yiyecekler yer ve nezih mekânlarda bulunur. Bulunduğu her yerde 

gönlünden rahmet tevzî eder. Kimseyi incitmez ve kimseden 

incinmez. Bir hata yaptığında hemen doğruyu görüp kendini düzeltir, 

dâimâ şahsiyetini ve vakârını muhâfaza eder. Tevâzû sahibi olup 

herkesin iyiliği için çalışır. Zulümden, gafletten, fitneden, 

haramlardan, nefsin hevâ ve heveslerinden uzak durur. 
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İlmi Artırmaya Çalışmak ve Mevzûyu Hocaya 

Arzetmek 

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle anlatır: 

“Bir defasında Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’le 

birlikte oturduğumuz esnâda deve üstünde biri gelip devesini 

Mescid’in kapısında çökerttikten sonra bağladı. Ondan sonra: 

«‒Hanginiz Muhammed’dir?» diye sordu. 

Nebiyy-i Mükerrem Efendimiz (s.a.v) ashâbı arasında 

dayanmış oturuyorlardı. 

«‒İşte dayanmış olan şu beyaz zâttır» dedik. Adamcağız: 

«‒Ey Abdü’l-Muttalib’in oğlu!» diye hitâb etti. Nebiyy-i 

Ekrem Efendimiz (s.a.v): 

«‒Seni dinliyorum.» buyurdular. 

«‒Ben sana bâzı şeyler soracağım. Amma suallerim biraz sert 

ve ağır olacak, gönlün benden incinmesin!» dedi. 

Nebiyy-i Efham Efendimiz (s.a.v): 

«‒Aklına geleni sor!» buyurdular. 

«‒Sen’in ve Sen’den evvelkilerin Rabbi aşkına söyle, bütün 

insanlara Sen’i Allâh mı gönderdi?» dedi. Allah Rasûlü (s.a.v): 

«‒Evet.» buyurdular. 

«‒Allâh aşkına söyle, bir gün bir gece içinde beş vakit namaz 

kılmayı sana Allâh mı emretti?» dedi. 

«‒Evet.» buyurdular. 

«‒Allâh aşkına söyle, senenin şu mâlûm ayında oruç tutmayı 

sana Allâh mı emretti?» dedi. 

«‒Evet.» buyurdular. Yine: 

«‒Allâh aşkına, şu mâlûm olan sadakayı zenginlerimizden alıp 

fukarâmıza dağıtmayı sana Allâh mı emretti?» dedi. Nebiyy-i 

Muhterem Efendimiz (s.a.v) buna da: 

«‒Evet.» buyurunca adamcağız: 
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«‒Sen ne getirdiysen ben ona îmân ettim. Ve ben kavmimin 

geride kalanlarına da elçiyim. Ben, Sa’d bin Bekr kabîlesinden 

Dımâm bin Sa’lebe’yim.» dedi.” (Buhârî, İlim, 6. Bkz. Müslim, İman, 10) 

Şerh: 

Müslim’in rivâyetinden anlaşıldığına göre Efendimiz (s.a.v) 

bu kabîleye elçi göndermiş, onlar da meselenin aslını soruşturmak 

için Dımâm (r.a)’ı, Efendimiz’e göndermişlerdi. 

Dımâm (r.a) bütün kabilesinin îmânına sebep olmuştur. İbn-i 

Abbâs (r.a): 

“Dımâm bin Sa’lebe’den daha faziletli ve üstün bir heyetin 

geldiğini aslâ işitmedik!” buyurmuştur. 

Talebe, duyduğu bazı şeyleri hocasına arzederek onun 

tasdikini alırsa, artık “Hocam bana böyle öğretti” demeye hak 

kazanır. Muhaddisler bunu, “Arz”, “Hocaya okumak” diye tâbir 

ederler. 
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İlmi Yazılı Olarak Almak ve Yaymak: Münâvele 

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle haber vermiştir: 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) bir kişiye bir nâme (mektup) 

verip Bahreyn melikine teslim etmesini emretti. Bahreyn’in büyüğü, 

mektubu Kisrâ’ya ulaştırdı. Kisrâ onu okuyunca yırttı. 

(Râvî Muhammed bin Şihâb-ı Zührî) der ki: Zannederim ki 

Saîd bin Müseyyeb’den işittim: Rasûlullah (s.a.v) (Kisrâ ile kavmine) 

parça parça olmaları için bedduâ etti. (Buhârî, İlim, 7) 

Şerh: 

Buhârî, bu rivâyeti, Münâvele ve Ehl-i İlmin İlmi Diğer 

Beldelere Neşretmesi mevzuuna delil olarak nakletmiştir. 

Münâvele, hadis alma yollarından biridir. Lügatte “vermek” 

anlamına gelir. Hadis ıstılâhı olarak “hocanın kendi rivayetlerini 

ihtivâ eden nüshayı rivayet etmesi için talebesine vermesi veya o 

nüshanın kendine ait olduğunu tasdik etmesi”dir. 

Nâme-i Şerîf’i Bahreyn’e götüren, ilk Muhâcirlerden 

Abdullah bin Huzâfe es-Sehmî (r.a); Bahreyn meliki, Münzir bin 

Sâvâ; Kisrâ da Husrev-i Pervîz idi. 

Kisrâ, mektupta Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in isminin kendi 

isminden evvel yazılmasına da kızarak o mübârek nâmeyi parça parça 

etti, elçiye ağır hakâretlerde bulundu.  

Abdullâh (r.a), Kisrâ ve adamlarına şöyle hitâb etti: 

“–Ey Fars cemaati! Sizler peygambersiz, kitapsız ve 

yeryüzünün ancak elinizde bulunan bir kısmına hâkim olarak sayılı 

günlerinizi geçiriyor ve bir rüyâ hayâtı yaşıyorsunuz! Hâlbuki 

yeryüzünün hâkim olamadığınız kısmı daha fazladır.  

Ey Kisrâ! Senden önce nice dünyâyı veya âhireti arzu eden 

hükümdarlar gelmiş ve hüküm sürmüşlerdir. Onlardan âhireti 

isteyenler, dünyâdan da nasiplerini almışlardır. Dünyâyı arzulayanlar 

ise âhiret nasiplerini yitirmişlerdir. Sana teklif ettiğimiz bu dîni 

küçümsüyorsun ama vallâhi nerede olursan ol, küçümsediğin şey 

gelince ondan korkacak ve korunamayacaksın!” 
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Kisrâ da cevaben mülk ve saltanatın kendisine münhasır 

olduğunu, ne yenilgiye uğramaktan ne de kendisine bir ortak 

çıkmasından korkmadığını söyledi.55 Ardından da adamlarına 

Abdullâh bin Huzâfe’nin dışarı çıkarılmasını emretti. 

Abdullâh (r.a), Kisrâ’nın huzûrundan çıkar-çıkmaz hayvanına 

binip Medîne’nin yolunu tuttu. Kendi kendine: 

“Vallâhi, benim için iki yoldan (ölüm veya kurtuluş) hangisi 

olursa olsun gam çekmem. Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in 

mektubunu yerine ulaştırmış ve vazîfemi yapmış bulunuyorum.” 

dedi. (Ahmed, I, 305; İbn-i Sa’d, I, 260, IV, 189; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IV, 263-6; Hamîdullâh, 

el-Vesâik, s. 140) 

Nitekim Allâh Rasûlü (s.a.v)’in bu mûcizesi, “Hulefâ-i 

Râşidîn” devrinde gerçekleşti ve Kisrâ’nın toprakları tamâmen 

müslümanların eline geçti. 

Kisrâ, Yemen vâlisi Bâzan’a bir yazı göndererek Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’i kendisine getirtmesini istedi. Bâzan’ın elçileri 

Allâh Rasûlü’ne geldiler. Durumu bildirip bir mektup verdiler. 

Âlemlerin Efendisi mektubu okuyunca gülümsedi. Elçileri İslâm’a 

dâvet etti. Bâzan’ın elçileri Peygamber Efendimiz’e: 

“–Eğer bizimle gelmeyeceksen, vâli Bâzan’ın mektubuna 

cevap yaz!” dediler. 

Allâh Rasûlü (s.a.v), Cenâb-ı Hakk’ın vahyi üzerine onlara 

şöyle dedi: 

“–Allâh Teâlâ, Kisrâ’ya oğlu Şîreveyh’i musallat etti. Şîreveyh 

onu filân ayda, filân gecede ve gecenin de filân filân saatleri geçince 

öldürdü!”  

Elçiler şaşırdılar ve: 

“–Biz Sen’den işittiğimiz bu sözü yazıp vâliye haber verelim 

mi?” dediler.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

“–Evet! Benden işittiklerinizi ona haber veriniz! Hem de ona 

deyiniz ki: «Benim dînim ve hâkimiyetim, Kisrâ’nın mülk ve 

                                                           
55 Süheylî, Ravdu’l-ünf, VI, 589-590. 
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saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacak, atların ve develerin ayak 

basacakları en uzak yerlere kadar uzanacaktır!» Ona şunu da 

bildiriniz: «Eğer sen müslüman olursan, idâren altında bulunan 

yerleri sana vereceğim! Seni, Ebnâlardan, yâni Yemen’deki 

Farslılar’dan olan kavmine hükümdar yapacağım!»“ buyurdu. 

Bâzan, bunları haber alınca: 

“–Vallâhi, onun sözü hükümdar sözü değildir! Ben öyle 

sanıyorum ki bu zât, dediği gibi bir peygamberdir! Kendisinin Kisrâ 

hakkında söylemiş olduğu sözün netîcesini bekleyelim. Eğer bu 

husustaki sözü doğru çıkarsa, o gerçekten Allâh tarafından insanlara 

gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer söylediği doğru çıkmazsa, o 

zaman gereğini düşünürüz!” dedi. Elçilere dönerek: 

“–Siz onu nasıl buldunuz?” diye sordu. 

“–Biz, O’ndan daha heybetli ve mütevâzî, O’nun kadar hiçbir 

şeyden korkmayan, muhâfızları bulunmayan ve insanlar arasında 

yaya yürüyen bir hükümdar görmedik! Ashâbı, O’nun yanında 

seslerini yükseltmiyor, kısık sesle konuşuyorlar...” diye gördüklerini 

hayran hayran anlatmaya başladılar.  

Şîreveyh’in babasını öldürdüğüne dâir mektubu gelince 

baktılar ki, Allâh Rasûlü (s.a.v)’in bildirdiği vakit, dakîkası 

dakîkasına tutuyordu. Vâli Bâzan, Rasûlullâh (s.a.v) hakkında: 

“–Bu zât muhakkak Allâh tarafından insanlara gönderilmiş bir 

peygamberdir!” diyerek müslüman oldu. Aslen Farslı olup Yemen’de 

oturan Ebnâlar da müslüman oldular. (İbn-i Sa’d, I, 260; Ebû Nuaym, Delâil, II, 

349-350; Diyârbekrî, II, 35-37) 

 

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) bir mektup yazdırdılar veya 

yazdırmak istediler. Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e: 

«‒(Yâ Rasûlallâh) onlar (yâni Rumlar ve Acemler) bir 

mektûbu mühürlü olmadıkça okumazlar.» denildi. 

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.v) de gümüşten bir mühür 

edindiler ki nakşı  ُمحَمٌَّد َرسحولح للاه idi. Bu mührün, Peygamber (s.a.v) 
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Efendimiz’in mübârek elindeykenki beyazlığı hâlâ gözümün 

önündedir.” (Buhârî, İlim, 7) 

 

  



138 
 

İlim Meclisinin Sonuna Oturmak, Varsa Boşluğu 

Doldurmak 

Ebû Vâkıd el-Leysî (r.a) şöyle anlatır: 

“(Bir gün) Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v), huzûrunda ashâbı 

olduğu halde Mescid’inde otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e doğru teveccüh etti, birisi de 

gitti. Bu iki kişi Efendimiz’in huzûrunda durup selâm verdiler. 

Bunların biri halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise 

cemaatin arkasında oturdu. Üçüncüye gelince arkasını dönüp savuştu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) sözünü bitirince şöyle buyurdular: 

«‒İsterseniz bu üç kişinin hâlini size haber vereyim. İçlerinden 

biri Allâh’a sığındı, Allâh da onu barındırdı. Diğeri (sıkıntı 

vermekten) utandı, Allâh da ondan hayâ etti. Öteki ise (bu meclisten) 

yüz çevirdi, Allâh da ondan yüz çevirdi».” (Buhârî, İlim, 8) 

Şerh: 

İlim meclisine gelince cemaatin en sonuna oturulur, insanların 

üzerinden atlanarak ileri geçilmez veya son safta bir boşluk varsa 

orası doldurulur. 

İlim halkasına oturan kişi, Allah Teâlâ’nın himâye ve koruması 

altındadır. Melekler de onun için kanatlarını yere sererler. Bu sebeple, 

bir talebe geldiğinde hoca hemen onu şefkatle meclisine alıp 

barındırmalıdır. 

Bir kişi, herhangi bir âlimin meclisinde bulunup ondan istifâde 

etmek ister, ancak rahatsızlık vermemek için gitmezse, Allah Teâlâ 

bu hayâsı sebebiyle onu affeder, azap etmez. Ancak bir kimse, 

âlimlerin meclisinde bulunup ilim öğrenmekten yüz çevirirse, Allah 

Teâlâ da ondan yüz çevirir. Allah’ın kendisinden yüz çevirdiği kimse 

ise O’nun gazabıyla yüz yüze gelir. 

İbn-i Sîrin (r.a) başından geçen bir hâdiseyi şöyle nakleder: 

“Mescid’e girdim baktım ki Semîr bin Abdurrahmân kıssa 

anlatıyor, Humeyd bin Abdurrahmân da ilim öğretiyor. Bunların 

hangisinin halkasına oturayım diye düşünürken beni bir uyuklama 

aldı. Rüyamda biri gelip: 
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«‒Hangisinin halkasına oturayım diye düşünüp duruyorsun. 

İstersen sana Humeyd’in yanında oturan Cebrâil (a.s)’ın mekânını 

göstereyim!» dedi.” (Dârimî, Mukaddime, 32) 

İbn-i Sîrin hazretleri, bu kavşakta ilâhî bir lutufla Cebrâil 

meclisini tercih etti ve ismi kıyamete kadar yâdedilecek büyük bir 

âlim oldu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) zamanında iki kardeş vardı. 

Bunlardan biri ilim yolunu tercih ettiği için dâima Peygamber 

Efendimiz’in rahle-i tedrîsinde bulunurdu. Diğeri de geçimlerini 

temin için çalışır, ilim yoluna fazla iltifat etmezdi. Dünya işlerine 

dalan kardeş bununla da kalmayıp birgün geldi kardeşini Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’e şikâyet etti. Belki de, üretime katkısı olmuyor, bir 

iş yapmıyor, ilim karın doyurmuyor gibi düşünceler geçirmişti 

içinden. Belki de kardeşinin boş işlerle meşgul olduğunu düşünüyor, 

“dünyaya faydası olmayan şeyi ben ne yapayım” diyordu. 

Sevgili Peygamberimiz ona şu izahatta bulundu: 

“−Belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve 

rızıklandırılıyorsun!” (Tirmizî, Zühd, 33/2345) 

O hâlde İbn-i Mes’ud (r.a)’in çağları aşan şu çağrısına kulak 

verelim: 

“Ortadan kalkmadan önce ilme sarılınız. Onun ortadan 

kalkması ilim sâhiplerinin yok olup gitmesidir. İlme sarılın, çünkü bir 

insan ona ne zaman muhtaç olacağını bilemez…” (Dârimî, Mukaddime, 19) 
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Nice İnsanlar Vardır! 

Ebû Bekre (r.a) şöyle anlatır: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) (Haccetü’l-Vedâ’da) devesinin 

üzerine oturdular. Devenin dizginini bir kişi tutuyordu. 

«‒Bu gün hangi gündür?» diye sual ettiler. 

Sükût ettik, o derecede ki o günü başka bir isimle 

isimlendirecek zannettik. 

«‒Kurban günü değil mi?» buyurdular. 

«‒Evet!» dedik. Sonra: 

«‒Bu ay hangi aydır?» diye sordular. 

Yine sükût ettik, o derecede ki o ayı başka bir isimle tesmiye 

edecek zannettik. 

«‒Zilhicce değil mi?» buyurdular. 

«‒Evet!» dedik. Sonra: 

«‒Bu hangi şehirdir?» diye sordular. 

Yine sustuk, o derecede ki şehre başka bir isim verecek 

zannettik. 

«‒Mekke değil mi?» buyurdular. 

«‒Evet!» dedik. 

Bunun üzerine şöyle buyurdular: 

«‒Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu şehir içinde, bu ayda bu 

günün hürmeti kadar birbirinize haramdır. Burada bulunan, burada 

olmayana (bunu) teblîğ etsin! Olabilir ki sözü bizzat dinleyip (ilmi 

öğrenen) kişi, bunu daha iyi anlayacak birine teblîğ eder».” (Buhârî, İlim, 

9) 

Şerh: 

İhrâmın, Zilhicce ayının ve Mekke-i Mükerreme’nin yani 

ibadetin, zamanın ve mekânın haramlığı ve hürmeti bir araya gelip 

üstüste çakıştığında nasıl muazzam bir dokunulmazlık ortaya çıkarsa 

işte bir mü’minin canı, malı, ırzı, şeref ve haysiyeti de o derece 
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haramdır, muhteremdir, dokunulmazdır. İnsana bundan daha büyük 

bir değeri kimse veremeyeceği gibi, insanın muhteremliği de bundan 

daha güzel ifade edilemez. 

İkinci mühim husus da tebliğdir. Cenâb-ı Hak, sâlih kişilerden 

olduklarını bildirdiği insanların vasıflarını beyan ederken şöyle 

buyurur: 

“…Gece yarıları secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini 

okurlar; Allah’a ve âhiret gününe iman ederler; iyiliği emreder, 

kötülükten menederler; hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. 

İşte bunlar sâlihler zümresindendir.” (Âl-i İmrân, 113-114) 

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de, Cennet karşılığında mallarını 

ve canlarını satın aldığı mü’minlerden bahseder. Bütün insanlara karşı 

medhettiği bu kullarını, yaptıkları kârlı alış veriş sebebiyle müjdeler 

ve bunun hakikaten büyük bir kazanç olduğunu haber verir. Cenâb-ı 

Hak, bu sevgili kullarının Allah yolunda fedâkarâne bir şekilde cihâd 

ettiklerini ifade ettikten sonra bir kısım vasıflarını şöyle zikreder: 

“(Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, 

hamdedenler, oruç tutanlar, rükûa varanlar, secdeye 

kapananlar, mârufu emredip münkerden nehyedenler ve 

Allah’ın koyduğu (helal-haram) hudûdunu muhâfaza edenlerdir. 

Mü’minleri müjdele!” (Tevbe 9/112) 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), Hz. Ali’ye şöyle 

buyurmuşlardır: 

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

bir tek kişiyi hidâyete erdirmesi, senin için, en kıymetli dünya malı 

olan kırmızı develerden daha hayırlıdır.” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 9; Meğâzî, 38; 

Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 34; Ebû Dâvûd, İlim, 10/3661) 

Nice kullar vardır ki kendisine tebliğ eden kişiden daha akıllı 

ve daha anlayışlıdır. Kendisine ulaştırılan İslâmî bilgiden hakkıyla 

istifâde eder ve ebedî saadeti kazanır. O hâlde İslâmî hakîkatleri her 

fırsatta insanlara ulaştırmak ve anlatmak lâzımdır. 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyururlar: 

“Sözümü işiten, onu güzelce anlayıp ezberleyen ve başkalarına 

ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin! Nice bilgi sahibi kimse 
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vardır ki, onu kendisinden daha anlayışlı kimseye ulaştırır.” (Tirmizî, 

İlim, 7/2658) 

“İnsanları hidâyete çağıran kimseye, kendisine tâbî olanların 

sevabı gibi sevap verilir. Bu durum, ona uyanların sevaplarından da 

hiçbir şey eksiltmez. İnsanları dalâlete çağıran kimseye de, kendisine 

tâbî olanların günahı gibi günah verilir. Bu durum, ona uyanların 

günahlarından hiçbir şey eksiltmez.” (Müslim, İlim, 16. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, 

Sünnet, 6; Tirmizî, İlim, 15; İbn-i Mâce, Mukaddime, 14) 

“Benden önce Allah’ın gönderdiği her peygamberin, mutlaka 

ümmetinden havârîleri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun 

sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Onlardan 

sonra öyle nesiller gelmiştir ki, yapmadıklarını söyleyip, kendilerine 

emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu gürûha karşı eliyle mücâhede 

ederse mü’mindir. Kim onlarla diliyle mücâhede ederse o da 

mü’mindir. Kim de onlarla kalbiyle mücâhede ederse o da mü’mindir. 

Bunun gerisinde artık hardal tanesi kadar iman yoktur.” (Müslim, Îmân, 

80) 

“Sizler yardım görüp düşmanlarınıza gâlip gelecek, 

ganimetler elde edecek ve birçok beldeler fethedeceksiniz. Sizden kim 

bu vakte erişirse, Allah’tan korksun, mârufu emredip münkerden 

nehyetsin. Kim bile bile benim adıma yalan uydurursa 

Cehennem’deki yerine hazırlansın!” (Tirmizî, Fiten, 70/2257; Ahmed, I, 401, 436) 

“Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim 

ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah, 

kendi katından yakın zamanda üzerinize bir cezâ gönderir, sonra 

Allah’a yalvarıp dua edersiniz lâkin duanız kabul edilmez.” (Tirmizî, 

Fiten, 9/2169) 
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Münâsip Vakti Kollamak, Bıkkınlık Vermemek 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.v) vaaz ve nasîhat 

husûsunda bize bıkkınlık gelmesin diye hâlimize bakıp ona göre gün 

ve saat kollardı.” (Buhârî, İlm, 11) 

 

Enes (r.a), Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in şöyle 

buyurduğunu nakleder: 

“Kolaylık yolunu gösterin, güçlüğe gitmeyin! Tebşîr edin 

(müjdeleyin), nefret ettirmeyin!” (Buhârî, İlm, 11) 

Şerh: 

İlmi, ameli, ahlâkı ve fazileti hep sevdirerek öğretmek îcâb 

eder. Bıkkınlık verecek ve nefret ettirecek davranışlardan 

sakınmalıdır. Yani eğitim ve öğretim esnâsında büyük bir dikkat ve 

hikmetle hareket etmelidir. Nitekim İbn-i Abbâs (r.a): 

“Kitab ta’lim etmekte olduğunuz ve ders alıp vermekte 

bulunduğunuz için rabbânîler olunuz!”56 âyet-i kerîmesini; “Hilim 

ve hikmet sahibi fakîh âlimler olunuz!” şeklinde tefsîr etmiştir. 

“Rabbânî, insanları, evvelâ ilmin küçük ve basit meselelerini, 

daha sonra da derece derece ağır ve zor mevzûları öğreterek yetiştiren 

kişidir” de denilmiştir. (Buhârî, İlim, 10) 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) insanlara perşembe günleri vaaz u 

nasihatte bulunurdu. Bir kişi ona: 

“–Ebû Abdurrahman! Keşke bize her gün vaaz etsen” dedi. 

İbn-i Mes’ûd (r.a) şunları söyledi: 

“–Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Nitekim 

Rasûlullah (s.a.v) de bıkıp usanmayalım diye, dinlemeye istekli 

olduğumuz günleri kollardı.” (Buhârî, İlim, 12) 

 

İkrime (r.a) ise şöyle der:  

                                                           
56 Âl-i İmrân, 79. 
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“İbn-i Abbas (r.a) bana buyurdu ki:  

«–İnsanlara her Cuma bir kere konuşma yap! Buna uymazsan 

(haftada) iki kere olsun. Daha çok yapmak istersen üç olsun. Sakın 

halkı Kur’ân’dan usandırma! Halk kendi meselelerini konuşurken, 

senin onlara gelip sözlerini keserek bir şeyler anlatıp onları 

bıktırdığını görmeyeyim. Onlar konuşurken sus ve dinle! Onlar sana 

gelip: “Konuş!” diye talepte bulununca, istiyorlar demektir, o zaman 

konuşursun. Duâ’da secî57 meselesine dikkat et ve ondan kaçın! Zira 

ben, Rasûlullah (s.a.v) ve ashab-ı kiramın devrinde yaşadım, onlar 

duâda secî yapmıyor, bilakis ondan kaçınıyorlardı».” (Buhârî, Deavât, 20) 

 

İbn-i Abbas (r.a) talebeleriyle birlikte oturduğunda onlara bir 

müddet hadîs-i şerîf nakleder, sonra: 

“–İştahımızı açın! Yâni lâtife yapın, şiir okuyun, muhakkak ki 

rûh da, bedenlerin usanması gibi usanır” der ve Arapların darb-ı 

mesellerini anlatmaya başlardı. Sonra yine derse döner ve bunu 

ihtiyaç duydukça defalarca tekrarlardı. (Kettânî, et-Terâtîbü’l-idâriyye, II, 237) 

 

Ammâr bin Yâsir (r.a) özlü bir hutbe okumuştu. Konuşmayı 

zevkle dinleyen Müslümanlar ona künyesiyle hitâb ederek: 

“–Ebü’l-Yakzân! Çok güzel konuştun. Hutbeyi biraz daha 

uzatsaydın iyi olurdu!” dediler.  

O zaman Ammâr (r.a), konuşmasını neden gereğinden fazla 

uzatmadığını şöyle îzâh etti: 

“–Ben Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururken işittim: 

«Bir kişinin namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi, dini iyi 

bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa 

kesiniz. Çünkü öyle sözler vardır ki insanı âdeta büyüler».” (Müslim, 

Cuma, 47) 

 

Ebû Mûsâ (r.a) anlatıyor:  

                                                           
57 Fâsılaların, cümle ve mısra sonlarındaki kelimelerin aynı harfle bitmesi, revî uygunluğu. 

Cümleleri şiir okur gibi kâfiyeli söylemek. 
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“Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ashabından birini herhangi bir iş 

için gönderdiğinde: 

«Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, 

zorlaştırmayınız!» diye emir buyururlardı.” (Müslim, Cihâd, 6; Ebû Dâvûd, 

Edeb, 17/4835) 

Hâsılı; 

 Bir muallim talebesinin hâlini simasından anlamalıdır… 

 Fuzûlî tekrarlar bıkkınlık verir… 

 Muallim zil çaldığında derse girmeli, zilin çalmasıyla da 

dersten çıkmalıdır. Vâiz de ezân okunmaya başladığında 

konuşmasını nihâyete erdirmelidir. 
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Allah Hayrını Murâd Ettiği Kimseyi Dinde Fakîh Kılar 

Muâviye (r.a) hutbede iken şöyle buyurmuştur: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: 

«Allâh Teâlâ her kimin hayrını murâd ederse ona din 

husûsunda (büyük bir) anlayış verir. Ben (verici değil) yalnız taksîm 

ediciyim. Veren ise Allâh -azze ve celle-’dir. Bir de bu ümmet, 

Allâh’ın emri (ve kazâsı) zuhûr edip kıyâmet kopuncaya kadar emr-i 

İlâhîye tâbî olma husûsunda hep sâbit-kadem olup duracak ve 

kendilerine muhâlefet edenlerden zarar gelmeyecektir».” (Buhârî, İlm, 13) 

Şerh: 

Efendimiz (s.a.v) şöyle demek istiyor: 

Bana vahyedilen dîn ilmini, bazılarına öğretip bazılarından 

gizlediğim yoktur. Cenâb-ı Hak tarafından bana her ne bildirilmiş ise 

herkese eşit bir şekilde tebliğ ediyorum. Ben ancak Kâsım’ım, yani 

taksim edenim. Teblîğâtım herkese göre farksız olmakla birlikte, bu 

teblîğât farklı derecelerde anlaşılıyor. Çünkü anlayışı veren Allah 

Teâlâ’dır. Allah’ın ihsânı kullarının üzerine farklı derecelerde 

yağıyor. Bunun izleri de benim tebliğimden sonra görülüyor. Herkes 

kısmetini benden alırsa da veren Allah Teâlâ’dır, ben değilim. 

Efendimiz (s.a.v)’in bu yüce kelâmı, ümmet-i 

Muhammediyye’nin tâ Kıyâmet’e kadar pâyidâr olacağına işaret 

olduğu gibi, “Ümmetimden dâimâ hak üzere gâlib ve zâhir, 

muhâliflerinden kendilerine zarar gelmez bir tâife hiç eksik 

olmayacaktır!”58
 hadîs-i şerîfinin medlulüne muvâfakatı da vardır. 

(Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 78) 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“Mü’minlerin hepsi birden toplanıp sefere çıkacak 

değildir. Fakat her kesimde bir grup toplansa da dinde fıkıh 

tahsil etseler (dinî ilimlerde geniş bilgi elde etseler) ve döndükleri 

zaman kavimlerini ikaz etseler! Umulur ki sakınırlar.” (et-Tevbe, 122) 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar: 

                                                           
58 Müslim, İmâre, 170-174. 
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“İki haslet vardır ki münâfıkta bulunmaz: Ahlâk ve tavır 

güzelliği ile dinde ince anlayış sahibi olmak.” (Tirmizî, İlim, 19/2684) 

Bu hadîs-i şerîf aynı zamanda, “İcmâ”nın şer’î delillerden 

biridir. 

Dinde derinleşmek, mü’min için büyük bir hayırdır. Bu durum, 

Allah Teâlâ’nın onun için hayır murâd ettiğini gösterir. 
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Ancak İlme ve Hikmete Gıpta Edilir! 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

şöyle buyurduklarını haber vermiştir: 

“İki (haslet sâhibin)den başkasına hased olmaz. Bunlar da 

Allah tarafından kendisine mal ihsân olunup da onu hak yolunda 

infâk eden kişi ile kendisine hikmet ihsân olunup onunla hükmeden ve 

onu ta’lîm eden kimsedir.” (Buhârî, İlm, 15) 

Şerh: 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) bir defasında da şöyle bu-

yurmuşlardır: 

“İki kişiden başkasına gıbta edilmez: 

Biri; Allâh ona Kur’ân öğretmiş, o da gece saatlerinde ve 

gündüz vakitlerinde durmadan Kur’ân okur. Komşusu bunu işitir ve: 

«‒Keşke filana verilen Kur’ân nimeti gibi bir nimet bana da 

lûtfedilse de onun yaptığı gibi bende yapabilsem!» der. 

İkincisi; Allâh ona da mal vermiştir, o da malını Cenâb-ı 

Hakk’ın yolunda sarfetmektedir. Bunu gören bir kişi: 

«‒Keşke filana verilen mal gibi bana da verilse de onun yaptığı 

gibi ben de yapabilsem!» diye imrenir.” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 20) 

Hz. Ömer (r.a): 

“Bir makâm ve mevkîye getirilmeden evvel fakîh olunuz yani 

dînî alanda derin ve geniş bir ilim sahibi olunuz!” buyurur. (Buhârî, İlm, 

15) 

İmâm Buhârî (r.a) bu sözün ardından şöyle buyurur: 

“Bir makam ve mevkîye getirildikten sonra da dînî ilimleri 

derinlemesine öğrenmeye devam ediniz! Zira Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in ashâb-ı kirâmı, ileri yaşlarında ilim öğrendiler!” (Buhârî, 

İlm, 15) 

Süfyân ibn-i Uyeyne (r.a) Hz. Ömer’in bu sözünü şöyle 

açıklar: 

“Çünkü bir kimse dînî ilimleri derinlemesine öğrenince riyâset 

sevdasını bırakır.” (İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-safve, II, 236) 
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İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) beni kucaklayıp: 

«İlâhî ona Kitâb’ı öğret!» diye duâ buyurdular.” (Buhârî, İlm, 17) 

Şerh: 

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle demiştir: 

“Rasûlullah (s.a.v) helâya girmişti. Ben de hemen O’nun için 

temizlik ve abdestte kullanacağı suyu koydum. Çıkınca: 

«‒Bunu kim koydu?» diye sordular. Kendisine benim 

koyduğum haber verildi. Bunun üzerine: 

يِنَٓ ِ َِٓفيَٓالد  ْههُّ َٓف ق ِ م    ا لل هُّ

«Allah’ım! Onu dînde fakih kıl, ince anlayış sahibi kıl!» diye 

dua ettilar. (Buhârî, Vudû, 10) 

Peygamber Efendimiz’in bu duâsının kabul edildiği gün gibi 

zâhir olup “Hibru’l-Ümme”, “Tercümânü’l-Kur’ân”, “Sultânü’l-

Müfessirîn” gibi yüce sıfatlarla ashâb ve tâbiîn arasında şöhret 

kazanan İbn-i Abbâs (r.a) hazretlerinin ilminin enginliği, hakîkaten 

Peygamber Efendimiz’in açık mûcizelerinden biridir denilmeye 

lâyıktır. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 79-80) 

İnsanları, Kur’ân’ı ezberlemeye ve ilimlerini öğrenmeye 

teşvik etmek ve bu hususta onlara dua etmek, Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in sünnetidir. Bu faziletli sünnete bütün mü’minlerin sıkı 

sarılması îcâb eder. 
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Küçük Çocuklar Ne Zaman İlim Öğrenmeye Başlar? 

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh (s.a.v) Minâ’da sütresiz olarak namaz kıldırdığı 

sırada dişi bir merkebin üzerinde karşıdan geldim. O zaman bülûğ 

çağına yaklaşmıştım. Saflardan birinin önünden geçtim. Merkebi 

otlasın diye salıverdim. Ondan sonra safa girdim. Bu (yaptığıma) 

kimse ses çıkarmadı.” (Buhârî, İlim, 18) 

 

Mahmûd bin Rebî’ (r.a) şöyle buyurur: 

“Beş yaşımda iken Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in bir 

kere bir kovadan mübârek ağızlarına su alıp yüzüme püskürttüklerini 

hatırlarım.” (Buhârî, İlim, 18)  

Şerh: 

Allah’ın Sevgili Rasûlü (s.a.v), ashâbıyla şakalaşır, onların 

arasına karışır, kendileriyle sohbet eder, çocuklarına takılır, onları 

kucağına alıp sever, hür, köle, câriye, fakir ayrımı yapmadan 

dâvetlerini kabul eder, Medîne’nin en uzak yerinde oturan hastaları 

bile ziyaret eder, herhangi bir konuda mâzeret ileri sürenlerin özrünü 

kabul ederdi. (Kâdî Iyâz, Şifâ, I, 264) 

Câbir bin Semure (r.a) şunları anlatır:  

“Ben Rasûlullâh (s.a.v) ile birlikte öğle namazını kıldım. Sonra 

Efendimiz ailesinin yanına gitmek üzere çıktı. Ben de onunla beraber 

çıktım. Derken bazı çocuklar Rasûlullah’ı karşıladılar. Peygamber 

Efendimiz onların yanaklarını birer birer sıvazlamaya başladı. Sıra 

bana gelince benim yanağımı da sıvazladı. Onun elinde hoş bir 

serinlik ve güzel bir koku hissettim. Sanki mübarek elini bir attâr 

sepetinden çıkarmıştı.” (Müslim, Fedâil, 80) 

Enes (r.a) çocukların yanından geçerken onlara selâm verdi ve:  

“Peygamber (s.a.v) de çocuklara böyle selâm verirdi” buyurdu. 

(Buhârî, İsti’zân 15; Müslim, Selâm 15)  

 

Abbâd bin Şurahbîl (r.a) anlatıyor: 
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Bir zamanlar fakir düşmüştüm. Bunun üzerine Medîne 

bahçelerinden birine girdim. Başak ovup hem yedim hem de torbama 

aldım. Derken bahçe sahibi gelip beni yakaladı, dövdü, torbamı 

elimden aldı ve Rasûlullâh’a götürüp şikâyet etti. 

Allâh Rasûlü (s.a.v), bahçe sahibine: 

“−Câhilken öğretmedin, açken doyurmadın!” buyurdular.  

Sonra bahçe sahibine torbamı iâde etmesini söylediler. 

Daha sonra Rasulullâh Efendimiz (s.a.v) bana bir veya yarım 

sa’ miktarında yiyecek verdiler. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 85/2620-2621; Nesâî, Kudât, 21) 

 

Râfî bin Amr (r.a) şöyle anlatır:  

Ben çocukken Ensâr’ın hurma ağaçlarını taşlardım. Bu sebeple 

beni tutup Peygamber Efendimiz’e götürdüler.  

Allah Rasûlü (s.a.v) bana: 

“–Yavrucuğum! Hurma ağaçlarını niçin taşlıyorsun?” diye 

sordular. Ben: 

“–Yâ Rasûlallah! (Açtım) yemek için taşladım.” dedim. 

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) 

“–Bir daha taşlama! Altlarına düşenlerden al, ye!” buyurdular 

ve başımı sıvazladılar. Daha sonra da: 

“Allâh’ım! Onun karnını doyur.” diye bana dua ettiler. (Ebû 

Dâvûd, Cihâd, 85/2622; İbn-i Mâce, Ticârât, 67) 

 

Ashâb-ı kirâmdan Ebû Mâlik el-Eş’arî (r.a) kavmini topladı 

ve: 

“–Ey Eş’arîler! Toplanın, kadınlarınızı ve çocuklarınızı da 

toplayın ki bize Medîne-i Münevvere’de namaz kıldıran Rasûlullâh 

(s.a.v) Efendimiz’in namazını size öğreteyim.” dedi. 

Bunun üzerine kavminin hepsi toplandı, kadınlarını ve 

çocuklarını da topladılar. Ebû Mâlik (r.a) abdest aldı, abdestin nasıl 

alınacağını onlara gösterdi ve abdest suyunu âzâlarına iyice ulaştırdı. 
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Zevalden sonra öğle namazı için kalktı, ezan okudu, erkekleri öne saf 

tutturdu, onların arkasına (bülûğa ermeyen) erkek çocukları aldı, 

erkek çocukların arkasına da kadınları saf tutturdu. Sonra namaz için 

kâmet getirdi, öne geçti… Tâdil-i erkân üzere namaz kıldırdı. Namazı 

bitirince kavmine döndü ve şöyle dedi: 

“–Namazdaki şu tekbirlerimi, ezberleyin, rükû ve secdemi 

öğrenin. Çünkü bu, gündüzün şu vaktinde bize namaz kıldıran Allâh 

Rasûlü’nün namazıdır… (Ahmed, V, 343) 
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Öğrenen ve Öğretenlerin Fazîleti 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

şöyle buyurduklarını nakleder: 

“Allâh’ın benim vâsıtamla gönderdiği hidâyet ve ilim, bol 

yağmura benzer. (Bu yağmur, öyle) bir toprağa düşer ki onun bir 

kısmı suyu kabûl eder de çayır ile bol ot yetiştirir. Bir kısmı da kurak 

olur, suyu (üstünde) tutar da Allâh Teâlâ insanları onunla 

faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını 

suvarır ve ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir nevi toprağa daha isâbet 

eder ki düz ve kaypaktır. Ne suyu üstünde tutar, ne çayır bitirir. 

İşte Allâh’ın dînini anlayıp, dinde fakîh olup da Allâh’ın benim 

vâsıtamla gönderdiği (hidâyet ve ilimden) faydalanan ve bunu 

öğrenip başkasına öğreten kimse ile (bunu duyduğu vakit kibrinden) 

başını bile kaldırmayan ve Allâh’ın benimle gönderdiği hidâyetini 

kabûl etmeyen kimsenin misâli böyledir.” (Buhârî, İlim, 20) 

Şerh: 

Bu taksîme göre topraklar da insanlar da üç kısma ayrılmış 

oluyor: 

1. Hem istifâde eden, hem de başkalarına fayda veren, 

2. Kendisi istifâde edip başkasına fayda vermeyen, 

3. Ne kendi istifâde eden ne de başkasına fayda veren. 
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İlmin Kaldırılıp Cehâletin İyice Yayılması 

Enes (r.a), Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şöyle 

buyurduklarını haber verir: 

“İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, şarabın içilmesi ve 

zinânın çoğalması Kıyâmet alâmetlerindendir.” (Buhârî, İlim, 21) 

 

Enes (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Size öyle bir söz söyleyeceğim ki, benden sonra hiç kimse 

onu size söylemeyecektir: Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den işittim, 

şöyle buyuruyorlardı: 

«Kıyâmet alâmetlerinden olmak üzere ilim azalacaktır, cehil 

yayılacaktır, zinâ şâyi’ olacak, her tarafa yayılacaktır. Kadınlar 

çoğalacak, erkekler azalacaktır. O derecede ki, elli kadının yalnız bir 

bakanı olacaktır».” (Buhârî, İlim, 21) 

Şerh: 

İlmin kaldırılması ve cehlin kökleşmesi kıyâmet 

alâmetlerinden ise o hâlde herhangi bir ilmî mes’eleyi bilenlerin onu 

meydana çıkarıp yayması îcâb eder. 

Ebû Zerr el-Ğıfârî (r.a) ensesini göstererek şöyle 

buyurmuştur: 

“(Beni öldürmek için) kılıcı şuraya koysanız, ben de 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den işitmiş olduğum bir sözü siz beni 

öldürünceye kadar nakledebileceğimi bilsem bunu mutlaka 

yapardım!” (Buhârî, İlim, 21) 

 

Urve bin Zübeyr (r.a) şöyle anlatır: 

“(Teyzem) Hz. Âişe bana şöyle dedi: 

«‒Ey kız kardeşimoğlu! Duydum ki, Abdullah bin Amr (r.a) 

hacca giderken bize (Medîne-i Münevvere’ye) uğrayacakmış. Onunla 

görüş de kendisine bir şeyler sor! Çünkü o Peygamber (s.a.v)’den çok 

ilim almıştır.»  
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Bunun üzerine ben kendisiyle görüşerek ona pekçok şeyler 

sordum. Onları Rasûlullah (s.a.v)’den naklen söylüyordu. Anlattıkları 

arasında şu da vardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlar: 

«Şüphesiz Allah ilmi insanlardan çekip alıvermez. Lâkin 

ulemâyı alır, onlarla birlikte ilmi de ortadan kaldırır. Ve insanlar 

arasında bir takım câhil başlar bırakır. Bunlar insanlara ilimsiz fetvâ 

verirler; bu sûretle hem saparlar, hem saptırırlar.» 

Ben bu hadîsi Hz. Âişe’ye rivayet ettiğim vakit onu pek büyük 

gördü ve yadırgadı. 

«‒Abdullah sana, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’i böyle 

buyururlarken işittiğini söyledi mi?» dedi. 

Ertesi sene olunca Hz. Âişe (r.a) bana: 

«‒Abdullah bin Amr (r.a) yine gelmiş, onunla görüş, sonra ona 

ilimden söz aç ve geçen sene sana ilim hakkında naklettiği hadîsi 

sor!» dedi. 

Ben de kendisiyle görüşerek ona bu hadîs-i şerîfi sordum. Bu 

hadîsi bana ilk defa naklettiği gibi aynen rivâyet etti. Bu durumu Hz. 

Âişe’ye haber verdiğimde: 

«‒Onun doğrudan başka birşey söylemediğini düşünüyorum. 

Zira görüyorum ki hadîs-i şerîfe ne bir şey ilâve etti, ne de 

noksanlaştırdı!» buyurdu.” (Müslim, İlim, 14) 

Hz. Âişe vâlidemizin Abdullah bin Amr (r.a) hakkındaki 

sözleri onu itham için değil, hadisi karıştırmış olması yahut hikmet 

kitaplarından okuyup da Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den duyduğunu 

zannetmesi endişesiyledir. Hz. Abdullah ikinci sene aynı hadîsi tekrar 

edince Âişe (r.a)’nın kalbi mutmain olmuş, onu hakikaten Rasûlullah 

(s.a.v) Efendimiz’den işittiğine kanaat getirmiştir. 

Bu hadîs-i şerifte ilme teşvik ve âlimin faziletini itiraf vardır. 

 

Tâbiînin büyük âlimlerinden Rebîa bin Ebî Abdirrahmân 

şöyle demiştir: 

“Kendisinde herhangi bir ilim bulunan kimsenin kendini zâyî’ 

etmesi lâyık değildir.” (Buhârî, İlim, 21) 
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Yani tembellik ederek sahip olduğu ilmi zayıflatıp kaybetmesi, 

böylece kendisini hesâbını zor vereceği bir vebâl altına atması doğru 

değildir. İlim yolunda gayret ederek ilmini artırıp diğer insanlara da 

faydalı olmalıdır. Böyle yapmazsa, ilmin zayıflayıp cehlin artmasına 

sebep olur. 

Aynı şekilde, ilim sâhibi insan, dünya ehlinin ayağına giderek 

onlara boyun eğmemeli, ilmin izzetini muhâfaza etmelidir. Aksi 

takdirde ilim ehli değersizleşip hürmet görmemeye başlar. Bu da 

insanların ilme ehemmiyet vermemesine ve onunla meşgul olmayı 

bırakmasına yol açar. 

 

Yine ilmin ortadan kalkması korkusuyladır ki Ömer bin 

Abdülazîz (r.a), insanların sadrında mahfuz olan hadîs-i şerîflerin 

satırlara nakledilip bir araya toplanmasını emretmiştir.59
 

  

                                                           
59 Buhârî, İlim, 34; Ebû Nuaym, Târîhu Isbahân, Beyrut 1410, I, 366; Aynî, Umdetü’l-Kârî, II, 129. 
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İlmin Artması 

İbn-i Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim: 

«Uykuda iken bana bir kadeh süt getirdiler. Kana kana içtim. 

O kadar çok içtim ki kanma hissinin tâ tırnaklarımın ucundan dışarı 

çıkar gibi olduğunu hâlâ hissediyorum. Artanını Ömer ibnü’l-

Hattâb’a verdim.» 

Ashâb-ı kirâm: 

«‒Yâ Rasûlullah! Bunu ne ile te’vîl ettiniz?» diye sordular. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒İlim ile!» cevabını verdiler.” (Buhârî, İlim, 22) 

Şerh: 

İkisinin de faydası çok olması sebebiyle ilim burada süte 

benzetilmiştir. 

Kanma hissinin tırnaklarda bile hissedilmesi, Allah Rasûlü 

(s.a.v) Efendimiz’in ilminin enginliğine işarettir. Nitekim Cenâb-ı 

Hak şöyle buyurmuştur: 

“Allah’ın Sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir 

tâife Sen’i saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini 

saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah (c.c) Sana Kitab’ı 

ve hikmeti indirmekte ve Sana bilmediğin şeyleri öğretmektedir. 

Allah’ın lütfu Sana gerçekten çok büyüktür.” (en-Nisâ, 113) 

İslâmî ilimlerin fazîletini gösteren bir yön de onların 

Peygamber Efendimiz’in bakıyyesi olmaları, O’nun içtiği kaptan 

ardakalarak bize nakledilmiş bulunmalarıdır. 

Büyük âlim ve ârif Şâh Veliyyullâh ed-Dehlevî Hazretleri 

şöyle buyurur: 

“Her kalb-i selîm sâhibi insan iyice bilir ki hayat suyu, 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in kalp menbaından fışkırmaktadır. 

Sonra arklar ve nehirler hâlinde dallanmaktadır. Şarktaki ve garptaki 



158 
 

müslümanlar da nasiplerini bu arklardan ve nehirlerden almaktadır. 

Bu mânâ, Haşr günü Kevser Havuzu şeklinde temessül edecektir.”60 

  

                                                           
60 Şâh Veliyyullâh ed-Dehlevî, İzâletü’l-hafâ an hilâfeti’l-hulefâ, thk. Takıyyüddîn en-Nedvî, Dımeşk: 

Dâru’l-Kalem, 1434/2013, II, 369. 
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Binek Üzerinde Fetvâ Vermek 

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Vedâ Haccı’nda, insanlar 

mes’elelerini sorup öğrensin diye Minâ’da durdular. Yanlarına biri 

gelip: 

«‒Bilemedim de kurban kesmeden tıraş oldum?» dedi. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Kurbanını kes, günâhı yok!» buyurdular. Diğeri gelip: 

«‒Bilemedim de şeytan taşlamadan evvel kurban kestim?» 

dedi. Efendimiz (s.a.v): 

«‒Şeytanı taşla, günâhı yok!» buyurdular. 

Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’e (o gün Remy, nahr, 

halk, tavâf gibi Bayram günü yapılacak amellerden) takdîm veya tehir 

edilmiş hiçbir şey sorulmadı ki cevabında: «Yap, günâhı yok!» 

buyurmuş olmasınlar!” (Buhârî, İlim, 23) 

Şerh: 

Âlimlerimiz, binekteyken, yürürken, dururken yani her 

hâlukârda insanları aydınlatmalıdır. 

Allah’a itaatle meşgul olan âlime sual ve fetvâ sormak, onunda 

buna cevap vermesi câizdir. Çünkü âlim bir tâati bitirdiğinde hemen 

diğer bir tâate koşar. Nitekim burada Efendimiz (s.a.v) haccın 

menâsikini sırayla yerine getirirlerken Cemrelerin yanında 

kendilerine pekçok suâl tevcih edilmiştir. 

Âlimlerimiz, haccın Şeytan taşlamak, Kurban kesmek, Tıraş 

olmak ve İfâda Tavâfı gibi rükünlerini sıra ile yapmanın sünnet mi 

yoksa vâcib mi olduğu husûsunda ihtilâf etmişlerdir. İmâm Ebû 

Hanîfe, İmâm Mâlik ve benzerleri, vâcib olduğunu söyleyerek 

bunların sırasını değiştirenlerin keffâret olarak bir kurban kesmeleri 

gerektiğini ifâde etmişlerdir. Her iki tarafın da delillerinin tafsîli fıkıh 

kitaplarımızda mevcuttur. 
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Sırayı gözetmenin vâcib olduğunu söyleyenlere göre 

Peygamber Efendimiz’in bu hadîs-i şerîfteki kasdı “Bilmeyerek 

yaptığınız için günah yoktur, ancak fidye gerekir” şeklindedir. 
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Fetvâ Sorana El ve Baş İşâretiyle Cevap Vermek 

Ebû Hüreyre (r.a) Hazretleri’nin nakline göre Nebiyy-i 

Muhterem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“İlim kabzolunacak (yâni kaldırılacak), cehâlet ve fitneler 

zuhûr edecek ve herc çoğalacaktır.” 

Ashâb-ı kirâm (r.a): 

“‒Yâ Rasûlâllâh, herc nedir?” diye sordular. 

Efendimiz (s.a.v), “öldürme”yi kastederek mübârek ellerini 

yanlamasına indirerek: 

“‒İşte böyle!” buyurdular. (Buhârî, İlim, 24) 

Şerh: 

Herc’in lügat mânâsı ihtilat ve karışıklıktır. Katl yani 

insanların birbirlerini öldürmeleri mânâsında kullanılması 

mecâzendir. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz, eliyle yanlamasına kesme 

işareti yaparak herc kelimesini, insanların kılıçla birbirini kesmesi 

mânâsında kullandığını ifâde etmişlerdir. 

 

Esmâ (r.a) şöyle anlatır: 

“(Küsûf yani Güneş tutulması esnâsında) Âişe (r.a) namaz 

kılarken yanına vardım: 

«‒Bu insanlara ne oluyor, neden korkuyorlar?» dedim. 

(Güneş tutulduğunu anlatmak için) semâya doğru (başıyla) 

işaret etti. Bir de baktım ki bütün insanlar namaza durmuş. Âişe (r.a): 

«Sübhânallâh!» dedi. Ben: 

«‒Bu mühim bir hâdise ve ilâhî azametin alâmetlerinden biri 

mi?» diye sordum. Başıyla «Evet» diye işaret etti. Bunun üzerine ben 

de namaza durdum. Rasûlullah (s.a.v) kıraati pek ziyâde uzattığı için 

üzerime baygınlık geldi. (Yanımdaki kırbadan) başıma su dökmeye 

başladım. 
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Namazdan sonra Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Allâh’a 

hamd ü senâ edip şöyle buyurdular: 

«‒Şimdiye kadar bana gösterilmeyen şeylerin tamamı şu 

namaz kıldığım esnâda bana arzedildi. Cennet ve Cehennem bile 

gösterildi. Bana, sizin kabirlerinizde, Mesîh-i Deccâl (yüzünden 

çekilecek) imtihanlara benzer veya ona yakın bir imtihân 

geçireceğiniz vahyedildi. (Kabre giren kimseye): 

“‒Bu adam (Yâni Rasûlullâh [s.a.v]) hakkındaki fikrin 

nedir?” diye sorulacak. Mü’min, yâhud yakîn sâhibi olan kimse:  

“‒O Zât-ı Şerîf, Muhammed’dir, Allâh’ın Rasûlü’dür. Bize 

apaçık deliller ve hidâyet getirdi. Biz de O’nun dâvetine icâbet ettik 

ve izinden yürüdük. O, Muhammed (s.a.v)’dir!” diyecek ve bu sözünü 

üç kere tekrâr edecek. Bunun üzerine kendisine: 

“‒O hâlde yat da rahâtına bak! Güzel bir şekilde uyu! O (Zât-

ı Şerîf’in nübüvvetine) yakînen îmân ettiğini açıkça gördük!” 

denilecek. 

Kabre giren kimse eğer münâfık ise veya kalbinde şek varsa (o 

suâle): 

“‒Ben ne bileyim? İşittim, öteki beriki bir şeyler söylüyordu, 

ben de onlar gibi söyledim!” cevabını verecek».” (Buhârî, İlim, 24) 

Şerh: 

İslâm, Allah’ın nimetlerini ve kudretinin eserlerini hiçbir ân 

hatırdan çıkarmamak için, muayyen bir nizâm üzere tekerrür eden 

felekî (astronomik) hâdiselerin her biriyle alâkalı bir namaz koymuş, 

vakitlerin ve zamanların hiçbirini ibadetsiz bırakmamıştır: 

Hergün aydınlığın başlamasıyla Sabah Namazı, 

Güneşin sarılığı geçince İşrak namazı, 

Gündüzün dörtte biri geçince Duhâ, 

Günün yarısı bitince Öğle, 

Günün dörtte biri kaldığında İkindi, 

Aydınlığın bitiminde Akşam, 
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Koyu karanlık bastırınca Yatsı, 

Gecenin ortasında Teheccüd, 

Ramazan’da Terâvîh, 

Bayramlarda Bayram Namazları, 

Güneş ve Ay tutulduğunda Küsûf ve Husûf namazları 

kılınır… (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 87-88) 

 

Namaz kılan kişi başkasına bir şey hatırlatmak istediğinde 

erkekler “Sübhânallah” derler, kadınlar da el çırparlar. Muhtemelen 

Hz. Âişe vâlidemiz henüz bu hükmü bilmiyordu veya sesini duyacak 

olan kızkardeşi olduğu için bunda şer’î bir mahzûr görmemişti. 

 

Ukbe bin Âmir (r.a) anlatıyor: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ile birlikte birgün namaz kıldık. 

Kıyâmı biraz uzattı. Aslında bize namaz kıldırdığında hafif tutardı. 

Namaz esnâsında Efendimiz’den; «Rabbim, ben onların içindeyim!» 

niyâzından başka bir şey işitmiyorduk. Sonra Efendimiz’in elini 

uzatıp bir şey almaya çalıştığını gördüm. Sonra rükûa vardı. Namazın 

kalan kısmını serî bir şekilde tamamladı. 

Rasûlullâh (s.a.v) selam verince oturdu, biz de etrafına 

oturduk. Rasûlullâh (s.a.v): 

«−Biliyorum, namazı ve kıyâmı uzattığım için şaşırdınız» 

buyurdu. Biz: 

«−Evet, ey Allâh’ın Rasûlü! Bir de sizin “Rabbim, ben onların 

içindeyim” dediğinizi işittik» dedik. Rasûlullâh (s.a.v): 

«−Canımı yed-i kudretinde tutan Zât’a yemin ederim ki 

âhiretle ilgili size ne vaad edildiyse şu durduğum yerde bana 

arzedildi. Bana cehennem gösterildi. Onun bir kıvılcımı bu tarafa 

yönelip şu bulunduğum yere yaklaştı. Sizi kuşatmasından korktum da; 

“Rabbim, ben onların içindeyim!” dedim. Cenâb-ı Hak onu sizden 

uzaklaştırdı. Bir yaygı gibi parça parça geri döndü. O esnâda 

Cehennem’e bir göz attım, Ğıfâr Oğulları’ndan Amr bin Hursân’ı 
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orada yayına yaslanmış vaziyette gördüm. (Bu adam câhiliye 

döneminde hacıların mallarını çalardı.) Orada kedisini hapsedip 

yemek vermeyen, gitmesine de müsaade etmeyen Himyerli kadını da 

gördüm».” (İbn-i Hibbân, Sahîh, XIV, 129/6432; Taberânî, Kebîr, XV, 345/14286; Heysemî, 

II, 89) 

Peygamber Efendimiz’in “Rabbim, ben onların içindeyim” 

niyâzını anlayabilmek için Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in şu hadîs-i 

şerîfine bakalım: 

“Allah Teâlâ ümmetim için bana iki emân indirdi: 

«Sen içlerinde olduğun müddetçe Allah onlara (umumî bir) 

azap verecek değildir. 

İstiğfar ettikleri müddetçe de Allah onlara azap edecek 

değildir.» (el-Enfâl, 33) 

Ben aralarından ayrıldığımda, (Allah’ın azâbını önleyecek 

ikinci emân olan) istiğfârı kıyâmete kadar aralarında bırakıyorum.” 

(Tirmizi, Tefsir, 8/3082) 

 

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: 

“Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Kul kabrine konulup, yakınları da arkalarını dönüp gidince -

ki o, onların ayak seslerini işitir- kendisine iki melek gelir. Onu 

oturtup:  

«–Muhammed (s.a.v) diye bilinen o zât hakkında ne 

diyordun?» diye sorarlar. Mü’min kimse bu soruya: 

«–Şehadet ederim ki, O, Allah’ın kulu ve Rasûlü’dür!» diye 

cevap verir. Ona: 

«–Cehennem’deki yerine bak! Allah orayı senin için 

Cennet’teki bir mekân ile değiştirdi» denilir. (Adam bakar) her ikisini 

de görür.  

Eğer ölen kâfir ve münafık ise (meleklerin sorusuna):  

«–Bilmiyorum. İnsanlar ne diyorsa ben de onlar gibi 

söylüyordum!» diye cevap verir. Kendisine: 
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«–Öğrenmedin, anlamadın, bir bilenin peşinden de gitmedin!» 

denilir. 

Sonra kulaklarının arasına demirden bir çekiç ile vurulur. Bu 

darbenin acısıyla öyle bir çığlık atar ki, sesini (insan ve cinlerden 

ibaret olan) iki âlem hâricinde etrafındaki her şey işitir.” (Buhârî, Cenâiz, 

68, 87; Müslim, Cennet, 70; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 78/3231; Nesâi, Cenâiz, 110; Tirmizî, Cenâiz, 

70/1071) 

 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Meyyit mezara konulur. Sâlih bir zât ise kabrinde endişesiz 

ve korkusuz bir şekilde oturtulur. Sonra ona: 

«–Sen hangi dinde idin?» diye sorulur. O: 

«–Ben İslâm dininde idim.» diye cevab verir. Sonra ona şu zât 

kimdir?» diye (Rasûlullâh (s.a.v) hakkındaki itikadı ve kanaati) 

sorulur. O da: 

«–Muhammed (s.a.v) Allah’ın Rasûlü’dür. O, bize Allah 

katından apaçık deliller getirdi. Biz de onu tasdik ettik.» diye cevab 

verir. Daha sonra ona: 

«–Sen Allâh Teâlâ’yı gördün mü?» diye sorulur. O da: 

«–Hiç bir kimse Allah Teâlâ’yı (dünyada) göremez.» diye ce-

vab verir. 

Daha sonra onun için Cehennem tarafına bir pencere açılır. 

Ölü ona bakarak Cehennem alevlerinin (şiddetli hararet ve 

sıkışıklıktan) birbirlerini kırıp geçirdiğini görür. Ona: 

«–Allâh Teâlâ’nın seni koruduğu ateşe bak!» denilir. 

Sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. Cennet’in 

süslerine ve nimetlerine bakmaya başlar. Kendisine: 

«–İşte bu güzel yer senin makamındır.» denildikten sonra: 

«–Sen (dünyada) yakînî imân üzere idin, bu sağlam imân üzere 

öldün ve (kıyamet günü) inşâallah bu iman üzerine diriltileceksin.» 

denilir. 
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Kötü kişi de dehşet ve korku içinde mezarında oturtulur ve ken-

disine: 

«–Sen hangi dinde idin?» diye sorulur. 

«–Bilmiyorum.» diye cevap verir. Sonra ona: 

«–Şu zât kimdir?» diye (Rasûlullâh (s.a.v) hakkındaki itikadı 

ve kanaati) sorulur. O da: 

«–İnsanlar onun hakkında bir şeyler söylüyorlardı, ben de onu 

söyledim (Dini konularla pek ilgilenmez, insanları taklit ederdim).» 

der. 

Cennet tarafına bir pencere açılır. Cennet’in süslerine ve 

nimetlerine bakmaya başlar. Kendisine: 

«–(Îmân etmediğin için) Allâh’ın senden uzaklaştırdığı 

Cennet’e bak!» denilir. 

Daha sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Oraya 

bakar, alevlerin birbirini kırıp geçirdiğini görür. Ona: 

«–İşte bu, senin yerindir. (İslâm hakkında) şüphe üzerinde 

yaşadın, şüphe üzerine öldün ve inşâallahu Teâlâ (kıyamet günü) 

şüphe üzerine diriltileceksin!» denilir.” (İbn-i Mâce, Zühd, 32. Krş. Buhârî, 

Cenâiz, 68, 87; Müslim, Cennet, 70) 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

“Biriniz öldüğü zaman varacağı yer sabah akşam kendisine 

gösterilir. Ölü Cennet ehlinden ise Cennet’in makamlarından biri 

gösterilir. Cehennem ehlinden ise Cehennem’deki yerlerden biri 

gösterilir. (Her) ölüye: 

«–İşte bu (kabir) kıyâmet günü diriltilinceye kadar senin 

yerindir» denilir.” (İbn-i Mâce, Zühd, 32) 
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Başa Gelen Bir Meselenin Hükmünü Öğrenmek  

Ukbe bin Hâris (r.a), İhâb bin Azîz’in kızıyla evlenmişti. 

Derken yanına bir kadın gelip: 

“‒Ukbe’yi de, evlendiği kızı da ben emzirdim.” dedi. 

Ukbe (r.a) ona: 

“‒Beni emzirdiğini bilmiyorum, daha evvel de bunu bana 

haber vermemiştin!” dedi. Ve hayvanına binip Medîne’ye Rasûlullâh 

(s.a.v) Efendimiz’in huzûruna gitti. Yeni karşılaştığı bu meselenin 

hükmünü sordu. Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz: 

“‒Kadın böyle olduğunu söylerken onunla nasıl evli 

kalabilirsin?” buyurdular. 

Bunun üzerine Ukbe (r.a) o kadından ayrıldı, o da başka biriyle 

evlendi. (Buhârî, İlim, 26) 

Şerh: 

Yeni zuhûr eden, âniden başa geliveren bir meselenin İslâmî 

hükmünü öğrenmek için gayret etmek, îcâbında bunun için yolculuk 

yapmak ve meşakkatlere katlanmak gerekir. Böyle bir meseleyle 

karşılaşan insanlara lüzumlu bilgileri öğretmek de bilen insanların 

mes’ûliyetidir.  

Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için kişinin âilesine, zarûrî 

bilgileri öğretmesi lâzımdır. Bu sebeple İlm-i hâl’i yani bilinmesi 

zarûrî olan dînî bilgileri öğrenmek ve öğretmek için gayret etmelidir. 

Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s) şöyle buyurur: 

“Ey birâder! Vakit âhir zamandır. Din zayıflamış, Sünnet terk 

edilmiş, bid’atler ise her tarafa yayılmıştır. Böyle karanlık bir devirde, 

en mühim şey olan akāidi ve diğer dînî ilimleri tahsil etmeye gayret 

eylemek zarurîdir.” (M. Sâmi Efendi, Musâhabe, I, 101) 

 “Her belde ve her kabîlede dînî meseleleri tâlim edecek bir 

âlimin bulundurulması farz-ı kifâyedir. Eğer bulundurulmazsa 

oradaki halkın hepsi günahkâr olur. Fakat her mü’minin ilm-i hâlini, 

yani kendini ilgilendiren dînî hükümleri öğrenmesi de farz-ı ayn 
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olduğundan, bunları öğrenmeyen kimse günahkâr olur. Çünkü İslâm 

diyârında cehâlet, mâzeret sayılmaz.” (M. Sâmi Efendi, Musâhabe, I, 64) 

Müslüman, her ne kadar temiz ve mâsum da olsa töhmet 

mevkîlerinden ve şüpheli şeylerden uzak durmalı, devamlı ihtiyatlı 

olmalıdır. 
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Nöbetleşe İlim Öğrenmek 

Ömer bin Hattâb (r.a) şöyle anlatır: 

“Ensâr’dan bir komşum ile berâber Benî Ümeyye bin Zeyd 

yurdunda oturuyordum. Burası, Medîne’nin Avâlî denilen üst 

taraflardaki semtindeydi. (Bir şey öğrenmek ümîdiyle) Rasûlullâh 

(s.a.v)’in nezdine nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben 

inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy ve sâireye dâir ne duyarsam 

haberini komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. 

Ensârî arkadaşım bir nöbet gününde indi. Dönüşünde kapımı pek 

şiddetli çalarak: 

«‒Burada mısın?» diye seslendi. Fenâ hâlde korkup 

endişelendim. Yanına çıktım. 

«‒Büyük bir hâdise oldu. (Rasûlullâh (s.a.v) hanımlarını 

boşadı.)» dedi. 

(Ben zâten böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Sabah 

namazını kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medîne’ye inip) kızım 

Hafsa’nın yanına girdim. Baktım ki ağlıyor. 

«‒Rasûlullâh (s.a.v) sizi boşadı mı?» diye sordum. 

«‒Bilmiyorum.» dedi. 

Ondan sonra Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-i âlîlerine 

vardım. Ayaküstü durduğum yerden: 

«‒(Yâ Rasûlâllâh,) zevcelerinizi boşadınız mı?» diye sordum. 

«‒Hayır.» buyurdular. 

Bunun üzerine ben de «Allâhu Ekber!» demişim.” (Buhârî, İlim, 27) 

Şerh: 

İlim için nöbetleşmek… Bu hâl, müslümanların ilim 

öğrenmeye olan şiddetli arzularını, hırslarını ve bu uğurdaki takdire 

şâyan gayretlerini gösteriyor. Çalışan insanların da isterlerse ilim 

öğrenebileceğini ortaya koyuyor. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) ashâbını ısrarla ilme teşvik 

ediyor, onlar da bu uğurda büyük bir gayret sarfediyorlardı. Allah 
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Rasûlü’nden öğrendikleri bilgileri hemen birbirlerine ve diğer 

insanlara öğretiyorlardı. 

Hz. Ömer’in korkması, o günlerde Gassânîlerin saldıracağına 

dâir bir haberin şâyî olmasındandır. Nitekim: 

“–Nedir o; Gassânîler mi saldırdı?” diye sormuş, Ensârî ise: 

“–Hayır, fakat ondan daha büyük ve daha mühim… Rasûlullah 

(s.a.v) kadınlarını boşamış!” cevabını vermiştir. (Buhârî, Mezâlim, 25) 

Bu cevaptan anlaşıldığına göre, ashâb-ı kirâmın katında, 

Peygamber Efendimiz’in azıcık üzülmesi, dünyanın süper gücü olan 

büyük bir devletin saldırısına uğramaktan daha büyük bir mes’eleydi. 

Zira onlar, Efendimiz (s.a.v) üzerine titriyorlardı… 

Vâlidelerimiz, Peygamber Efendimiz’den biraz dünya 

rahatlığı taleb etmişler, Efendimiz (s.a.v) de onlarla bir ay 

konuşmayacağına yemin ederek birkaç basamakla çıkılan kendisine 

âid bir odaya çekilmişti. Buna Îlâ Hâdisesi denir. Ashâb-ı kirâm ise 

Allah Rasûlü’nün hanımlarını boşadığını zannetmişlerdi. 

Îlâ müddetinin nihâyetinde şu âyet-i kerîme nâzil oldu: 

“Ey Nebiyy-i Muhterem! Hanımlarına söyle ki: «Siz eğer 

dünyâ hayâtına ve onun zînetine tâlib iseniz gelin size biraz mal 

ve metâ vereyim de tatlılıkla, hüsn-ü sûretle bırakıvereyim. Yok 

eğer Allah’ı, Rasûlü’nü ve âhiret yurdunu istiyorsanız şüphesiz 

biliniz ki Allah Teâlâ sizin muhsin olanlarınıza büyük bir ecir 

hazırlamıştır».” (el-Ahzâb, 28-29) 

Vâlidelerimizin hepsi de ikinci şıkkı tercih ettiler. Allah Teâlâ 

hepsinden râzı olsun! 

 

Allah Rasûlü (s.a.v) vefât ettiğinde amcası Abbâs’ın oğlu 

Abdullah (r.a) on üç yaşlarında idi. Efendimiz’in duâsı sâyesinde 

daha sonra çok büyük bir âlim olmuştur. (Buhârî, Vudû, 10) 

Onun ilim yolundaki gayretleri kendi ifadesine göre şöyleydi: 

“Rasûlullah (s.a.v) vefat edince, Ensâr’dan bir kişiye: 
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«–Ey filan! Gel, fırsat elimizdeyken Peygamber Efendimiz’in 

ashâbına gidelim, bilmediğimiz şeyleri sorup öğrenelim. Onlar bugün 

çok, ancak yarın azalıp giderler» dedim. O: 

«–Şaşıyorum sana ey İbn-i Abbâs! İnsanların arasında 

Peygamberimiz’in ashâbından bu kadar kişi varken halkın sana 

ihtiyaç duyacağını mı düşünüyorsun?!» dedi ve teklifimi kabul 

etmedi. 

Ben ise ashab-ı kiramdan ilim öğrenmek için peşlerinde 

koşmaya ve onlara sorular sormaya başladım. Bir kişide bir hadîs-i 

şerîfin olduğunu öğrendiğimde hemen evine giderdim. Öğle vaktiyse 

bazen istirahat ediyor olurdu. Ben de kapısının yanında elbisemi 

yastık yapıp yaslanır ve sahâbînin öğle namazına çıkmasını 

beklerdim. O esnâda rüzgâr yüzüme toprak savururdu. Sahabînin 

uyandırılmasını isteseydim hemen uyandırırlardı, lâkin o hadisleri 

gönül hoşluğuyla rivayet etsin, ben de gönül hoşluğuyla dinleyeyim 

diye kendiliğinden dışarı çıkıncaya kadar rahatsız 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 benim başıma toplandığını gördü ve: 

«–Bu delikanlı benden daha akıllıca davrandı!» diyerek 

pişmanlığını ifade etti.” (Bkz. Dârimî, Mukaddime, 47/573-576) 

İbn-i Abbas (r.a) ayrıntı denebilecek bir bilginin bile peşinde 

nasıl arzu ve iştiyakla koştuğunu şöyle anlatır: 

Tahrîm sûresinin 4. âyetinde kendilerine hitâb edilen 

Peygamber Efendimiz’in iki hanımı hangileriydi diye Hz. Ömer’e 
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sormayı çok istiyor, bunun için fırsat kollayıp duruyordum. Nihayet 

onunla birlikte hacca gittim. Bir ara Hz. Ömer (r.a) yoldan ayrılıp bir 

yere saptı. Ben de elimde deriden bir su kabı olduğu hâlde onunla 

birlikte yoldan ayrıldım. Ben kenarda beklerken Hz. Ömer (r.a) kuytu 

bir yerde tuvaletini yaptı. Yanıma gelince kaptan su döktüm, abdest 

aldı. Tam fırsatını bulmuşken kafama takılan suali sordum. O da 

âyetin nüzûlüne sebep olan hâdiseleri uzun uzun anlattı. (Buhârî, Mezâlim, 

25) 

İbn-i Abbâs’ın âzadlısı İkrime (r.a) şöyle anlatır: 

Abdullah bin Abbâs (r.a) bana ve oğlu Ali’ye: 

“–Ebû Saîd’e gidip ondaki Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

hadislerini dinleyin!” dedi. 

Ebû Saîd (r.a)’in yanına vardık. O, kardeşiyle birlikte 

bahçelerini düzeltiyor ve suluyordu. Bizi görünce yanımıza gelip 

oturdu ve anlatmaya başladı… (Bkz. Buhârî, Salât, 63; Cihâd, 17) 

 

Ubâde bin Velîd (r.a) şöyle anlatır: 

“Ben ve babam, vefât etmeden evvel kendilerinden ilim elde 

edelim diye Ensâr’ın ikamet ettiği mahalleye gittik. İlk rastladığımız 

kişi Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sahâbîsi Ebu’l-Yeser61 oldu. 

Beraberinde bir de hizmetçisi vardı ki, elinde sahîfelerden 

müteşekkil bir bohça taşıyordu…” 

Ubâde (r.a) bu sahâbîden bazı bilgiler aldıktan sonra diğer 

sahâbîleri de ziyaret edip onlardan öğrendiği bilgileri uzun uzun 

nakleder. (Müslim, Zühd, 74) 

  

                                                           
61 İsmi 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! 
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Eğitim Esnâsında Yanlış Birşey Görünce Kızmak 

Ebû Mes’ûd el-Ensârî (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’e gelip: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, filânca bize (namaz kıldırırken) o kadar 

uzatıyor ki âdetâ namazı terkedecek gibi oluyorum!» dedi. 

Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’i hiçbir vaazında o 

günkü kadar gazablı görmemiştim. Şöyle buyurdular: 

«‒Ey insanlar! Siz insanları nefret ettiriyorsunuz. Kim 

insanlara namaz kıldırırsa hafif tutsun! Çünkü cemâatin içinde 

hastası var, zayıfı var, iş-güç sâhibi olan var!».” (Buhârî, İlim, 28) 

Şerh: 

Nasihat ederken, vaazda bulunurken ve eğitim esnâsında 

mühim bir hatâ görünce onu düzeltmek için bazen kızmak gerekir. 

Aksi takdirde o yanlış düzeltilemez. Burada olduğu gibi insanları 

dinden ve ibadetten soğutacak veya dîni bozacak ve ona bid’atler 

karıştıracak yanlışlara müsâade edilmemelidir. 

Tabiî ki her yanlış ve hatâda kızılmaz. Daha çok af ve 

musâmaha yolu tutulur. 

 

Zeyd bin Hâlid el-Cühenî (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’den lukatayı, 

(yâni yitik malı) sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Bağını, yâhud kabını ve kılıfını iyice belle, sonra insanlara 

bir sene boyunca îlân ve tarif et! Ondan sonra (muhtâc isen) onu 

kullanabilirsin. Daha sonra sâhibi çıkarsa malını kendisine 

verirsin!» buyurdular. 

O zât: 

«‒Yitik deve de böyle mi?» diye sordu. 

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz o kadar gazab ettiler ki mübârek 

yanakları, yâhud yüzü kızardı ve: 
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«‒Ondan sana ne? O, su tulumunu ve ayakkabısını 

berâberinde taşır. (Muhtâc oldukca) su başlarını bulur, ağaç 

yapraklarından otlar. Onu, sâhibi buluncaya kadar kendi hâline 

bırak!» buyurdular. 

Sahâbî: 

«‒Ya, yitik davara ne buyurursunuz?» dedi. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒O ya senindir, ya kardeşinindir, ya kurdundur.» 

buyurdular.” (Buhârî, İlim, 28) 

Şerh: 

Bir kimse bir yerde kaybedilmiş bir mikdar para veya eşya 

bulsa, bunu sahibine vermek üzere oradan alıp kaldırabilir. Fakat 

kendisi için alıp kaldıramaz, bu bir hırsızlık sayılır, haramdır. 

1. Görüldüğü yerde alınmayıp bırakıldığı zaman zâyi 

olmasından korkulmayan bir yitiği alıp kaldırmak mubahtır. 

2. Alınmayıp bırakıldığı takdirde zâyi olmak ihtimali bulunan 

bir yitiği almak ve sahibi için saklamak mendubdur. 

3. Zâyi olacağı anlaşılan bir yitiği almak ve saklamak vâcibdir. 

Kayıp eşyâları hükümete teslim etmek de câizdir. Hele 

gayrimüslimlere ait olduğu anlaşılan yitikler, devlet hazinesine 

konmalıdır. Sahipleri çıkarsa aynen kendilerine verilir, eğer 

satıldıysalar bedelleri ödenir. Sahibleri çıkmazsa, toplumun 

ihtiyaçlarına harcanır. 

Kayıp bir mal bulan kişi, onu uygun bir şekilde ilan eder ve 

malın kıymetine göre uygun bir müddet bekler. Sahibi çıkmazsa onu 

fakirlere tasadduk eder, kendisi fakir ise bundan istifâde edebilir. 

Fakat sonradan sahibi çıkarsa bedelini borçlanır. 

Sahibinin aramayacağı belli olan pek cüz’î şeylerde ise, bir 

müddet beklemeye lüzum yoktur. Bir kuruş, bir meyve, basit bir 

mendil gibi... 

 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) şöyle anlatır: 
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“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e 

hoşlanmadığı bâzı şeyler soruldu. Bu gibi suâller çoğalınca Efendimiz 

(s.a.v) gazaplandılar. Ondan sonra: 

«‒Bana istediğinizi sorunuz!» buyurdular. Birisi kalkıp: 

«‒Benim babam kimdir?» dedi. 

Allah Rasûlü (s.a.v): 

«‒Baban Huzâfe’dir.» buyurdular. Bir diğeri kalkıp: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, ya benim babam kimdir?» dedi. 

«‒Şeybe’nin âzâtlısı Sâlim’dir.» buyurdular. 

Hz. Ömer (r.a) Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in mübârek 

yüzlerindeki gazap alâmetlerini görünce: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, Azîz ve Celîl olan Allâh’a tevbe ediyoruz.» 

dedi.” (Buhârî, İlim, 28) 

Diğer rivâyette: 

“Efendimiz (s.a.v): «Ne istiyorsanız sorunuz!» diye defalarca 

tekrâr edince Hz. Ömer (r.a) dizleri üzerine çökerek: 

«‒Allah’ın Rabbimiz olduğuna, İslâm’ın dînimiz olduğuna, 

Muhammed (s.a.v) Efendimiz’in peygamberimiz olduğuna râzı olduk 

yâ Rasûlallâh!» dedi. 

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v)’in gazapları zâil olup sükût 

buyurdular.” (Buhârî, İlim, 29) 

Şerh: 

İdârecinin ve âlimin önünde diz çökmek câizdir. Nitekim Hz. 

Ömer (r.a), Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in huzûrunda diz çökerek 

özür dilemiş, Allah’a ve Rasûlü’ne teslim olduklarını beyân etmiştir. 

Hz. Ömer (r.a), görüşleri isâbetli, hakkı konuşan ve lisanından 

hak cereyân eden fevkalâde kıymetli ve âlim bir sahâbîdir. 

Hz. Âişe (r.a) anlatıyor:  

Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) ruhsatı tercih ederek bir 

amelde bulunmuşlardı. Bazılarının bundan kaçındıklarını 
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işittiklerinde buna fevkalâde öfkelendiler ve insanlara şöyle hitâb 

ettiler: 

“−Allah için söyleyin, bazıları benim yaptığım şeyi 

beğenmeyip kaçınıyorlarmış, doğru mudur bu? Allah’a yeminle 

söylüyorum, ben Allah’ı onlardan çok daha iyi biliyorum. Allah’tan 

haşyetim de onlarınkinden çok daha fazladır.” (Buhârî, Edeb, 72; Müslim, 

Fedâil, 127, 128) 
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İyice Anlaşılması İçin Sözü Üç Defa Tekrar Etmek 

Enes (r.a)’in nakline göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) 

bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın diye üç kere tekrâr ederdi. 

Aynı şekilde bir topluluğun yanına gelip selâm verdiği zaman da üç 

kere selâm verirdi. (Buhârî, İlim, 30) 

Şerh: 

İnsanlara, anlaşılır bir şekilde konuşmak icâb eder. Zira 

konuşmaktan kasıt anlatmaktır. Konuşmak, insanı diğer hayvanlardan 

ayıran çok müstesnâ bir vasıftır. Dolayısıyla bu husûsiyeti çok güzel 

ve yerinde kullanmak gerekir. 

Dinleyenler arasında anlayışı kıt olan bulunabilir veya sözün 

kendisinde kapalı alanlar olabilir. Dolayısıyla mühim sözler üç defa 

tekrarlanırsa sözdeki kapalı kısımlar aydınlanır, anlayışı kıt olanlar da 

sözü daha rahat anlamayabilirler. 

Sözün üç kere tekrar edilmesi, eğitimde konunun 

anlaşılmasını, îkâz ve nasihatte ise muhâtabın yanlıştan vazgeçmesini 

sağlar. 

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in konuşması, herkesin 

anlayacağı şekilde açık ve net idi.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 18/4839) 

“Rasûlullah (s.a.v) sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk 

konuşarak sözlerini arka arkaya sıralamazdı.” (Buhârî, Menâkıb, 23) 

 

Bir gün Rasûlullah (s.a.v): 

“–Yalan yeminiyle müslüman bir kişinin hakkını alan kimseye 

Allah -celle celâlühû- Cennet’i haram eder ve Cehennem’i farz 

kılar.” buyurmuşlardı. 

“–Az bir şey olsa da mı ya Rasûlallah?” diye sordular. 

Rasûlullah (s.a.v): 

“–Erak ağacından bir çubuk da olsa!” buyurdular ve bu 

sözlerini üç defa tekrarladılar. (Müslim, Îman, 218; Muvatta’, Akdiye, 11) 
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Kişinin Âilesine ve Hizmetçilerine İslâm’ı Öğretmesi 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

şöyle buyurduklarını haber vermiştir: 

“Üç kişinin ikişer ecri vardır: 

- Onlardan biri Ehl-i Kitap’tan olup da hem kendi 

peygamberine hem de Muhammed (s.a.v)’e îmân eden kimsedir. 

- Diğeri köledir ki, hem Allâh Teâlâ’nın, hem de efendilerinin 

hakkını edâ ettiğinde (o da iki ecre nâil olur.) 

- Üçüncüsü öyle bir kimsedir ki nezdinde tasarruf edebileceği 

bir câriye bulunur da onu terbiye eder, ammâ (sertlik ve şiddetten 

uzak bir şekilde güzel güzel) terbiye eder, yine rıfk ile güzel güzel ilim 

öğretir, sonra da âzâd edip onunla evlenir. (İşte) böylesinin de iki ecri 

vardır.” 

Tâbiînden Âmir eş-Şa’bî, kendisine böyle bir meselede sual 

soran bir Horasanlı’ya bu hadîs-i şerîfi rivâyet ettikten sonra şöyle 

buyurmuştur: 

“İşte bunu biz sana hiçbir bedel taleb etmeden veriyoruz. 

Hâlbuki vaktiyle (Peygamber Efendimiz [s.a.v] ve ashâb-ı kirâm 

zamanında) bundan daha basit bir mesele için tâ Medîne’ye kadar 

yolculuk yapılırdı.” (Buhârî, İlim, 31) 

Şerh: 

Selef-i sâlihîn bir hadîs-i şerîf veya bir mesele öğrenmek için 

uzak beldelere seyahat etmişlerdir. 

Medîne-i Münevvere ilmin mâdeni ve kaynağı idi. İlmi 

merkezinden almak isteyenler oraya giderdi. İslâmî ilimler dünyaya 

oradan yayılmıştır. 
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Devlet Başkanının Kadınlara Vaaz Etmesi  

ve Onlara İslâm’ı Öğretmesi 

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) (Namazgâh’ta erkeklere vaaz ettikten 

sonra) kadınlara duyuramadım zannıyla yanında Bilâl olduğu halde 

(erkek saflarından) çıktılar. Kadınlara vaaz ederek onlara sadaka 

vermeyi emrettiler. (Sözleri o kadar tesir etti ki,) kadınların kimi 

kulaklarındaki küpeyi, kimi parmağındaki yüzüğü çıkarıp atmaya 

başladı. Bilâl de onları eteğine topluyordu. (Buhârî, İlim, 32) 

Şerh: 

Rasûl-i Müctebâ Efendimiz (s.a.v) Hazretleri’ne ve ehl-i 

beytine sadakanın haram olduğu mâlumdur. Bu sadakalar, fakir ve 

muhtaçlara sarfedilmek üzere toplanırdı. 

Sadaka, sâhibini Cehennem azâbından kurtarır. 

 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): 

“Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar 

büyütüp terbiye ederse, kıyâmet günü o kimseyle ben, şöyle yan yana 

bulunacağız.” buyurmuş ve şehâdet parmağı ile orta parmağını 

bitiştirmişlerdir. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13/1914) 

Efendimiz (s.a.v) yine şöyle buyurmuşlardır: 

“Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himâye edip 

büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lutuf ve iyiliklerini 

devam ettirirse, o kimse Cennetliktir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 120-121/5147; Tirmizî, 

Birr, 13/1912; Ahmed, III, 97) 

Kadınlara eğitim verirken, mahremiyet esaslarına ve ihtilâta 

riâyet ederek fitne zuhûruna meydan vermemek îcâb eder. 

Kadınlara vaaz edip âhireti hatırlatmak, İslâm ahkâmını 

öğretmek ve onları Allah yolunda infâk etmeye teşvik müstehaptır. 

Ancak bu, vaaz eden veya dinleyenler için herhangi bir fesat veya 

fitne korkusu olmadığı zamanlarda geçerlidir. 
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Devlet başkanı, halkını araştırıp teftiş etmeli, onların eğitim ve 

öğretimleriyle meşgul olmalıdır. 
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Hadîs-i Şerîf Öğrenme Husûsunda Hırslı Olmak 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir defasında: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, Kıyâmet gününde Sen’in şefâatinle en ziyâde 

mes’ûd olacak kimdir?” diye sordum. 

Şöyle buyurdular: 

«‒Ey Ebû Hüreyre, hadîs öğrenme husûsundaki hırsını 

gördüğüm için bu hadîsi senden evvel kimsenin bana sormayacağını 

zâten biliyordum. Kıyâmet gününde insanlardan şefâatime en ziyâde 

mazhar olacak kimse kalbinden veya içinden ihlâsla “Lâ ilâhe 

illallâh” diyen kişidir».” (Buhârî, İlim, 33) 

Şerh: 

Burada Efendimiz (s.a.v) îmân esaslarını kısaca ifâde 

buyurmuşlardır. Nitekim “Muhammedü’r-Rasûlullâh” cümlesi, bu 

kelime-i tayyibenin tamamlayıcısı ve ikisi birbirinin ayrılmaz parçası 

olduğu hâlde, Allah Rasûlü (s.a.v), îmânın alemi olan “Lâ ilâhe 

illallâh” cümlesini ifade buyurmuşlardır. Zira bu kadarını söyleyince 

diğer îmân esaslarının da zarûreten gerekli olduğu herkes tarafından 

biliniyordu. Diğer rivâyetlerle birlikte meseleye topluca 

baktığımızda, tam ve kâmil bir îmânın gerekli olduğu kolayca 

anlaşılır. 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in şefaatinden istifâde 

etmeyecek hiçbir ferd yoktur. Habîb-i Hudâ -aleyhi efdalü’t-tehâyâ- 

Efendimiz’in bütün insanlığın mahşerin dehşetli korkusundan râhat 

bulması için bir umûmî şefaati olduğu gibi bâzı kâfirlerin azâbının 

hafifletilmesi, cezâyı hakeden bazı mü’minlerin Cehennem ateşinden 

kurtulması, Cehennem’e girmiş mü’minlerin oradan kurtulması, bazı 

mü’minlerin hesapsız, azapsız Cennet’e girmesi ve Cennet’e giren 

mü’minlerin derecelerinin yükseltilmesi için muhtelif şefaatleri 

vardır. Bu şefaatler içinden en ziyâde müstefîd olacakların ihlaslı 

mü’minler olduğunda şüphe yoktur. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh 

Tercemesi, I, 97-98) 
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Ebû Ümâme (r.a) şöyle buyurur: 

Allâh Rasûlu (s.a.v) yatsı namazında ashabına: 

“–Yarın namaz için toplanın, size söylemek istediğim hususlar 

var!” buyurdular. 

Ashabdan biri, Allâh Rasûlü’nün sözlerinden hiçbir şey 

kaçırmamak için arkadaşlarına: 

“–Ey falan, sen Rasûlullâh’ın söyleyeceği ilk sözü, sen ondan 

sonrakini… iyice belle!” dedi. (Heysemî, I, 46) 

Bu, günümüzde stenografi ilminde uygulanan bir usuldür. 

İlme ve hayra hırslı insanlar ince ve kapalı meseleleri araştırıp 

sorarlar. Bu vesileyle diğer insanlar da ortaya çıkan ilimden istifâde 

eder. Neticede ilmin ortaya çıkmasına vesile olan âlim, hem kendi 

ecrini hem de kıyamete kadar o ilimle amel edenlerin ecrini alır. 

Şefaat haktır ve sadece tevhîd ehline fayda verecektir. 
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İlim Nasıl Kaldırılır? 

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a) “Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim” demiştir: 

“Allâh Teâlâ ilmi kullarının sadrından silmek ve çekip almak 

sûretiyle kaldırmaz. Ancak âlimlerin rûhunu kabzetmek sûretiyle alır. 

Nihâyet hiçbir âlim kalmayınca insanlar kendilerine câhil bir takım 

kimseleri reis edinirler. Bunlara sualler sorulur, onlar da ilimleri 

olmadığı halde fetvâ verirler. Böylece hem kendileri dalâlete düşer, 

hem insanları idlâl ederler.” (Buhârî, İlim, 34) 

Şerh: 

Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor:  

“Rasûlullâh (s.a.v) ile beraberdik. Mübârek gözlerini semâya 

dikip:  

«–Şu anlar, ilmin insanlardan çekip alındığı anlardır. Öyle ki 

insanlar ondan hiçbir şeye kâdir olamazlar!» buyurdular. 

Ziyâd bin Lebîd el-Ensârî (r.a) araya girip:  

«–Bizler Kur’ân’ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl alınır? 

Vallahi biz onu hem okuyacağız, hem de hanımlarımıza ve 

çocuklarımıza okutacağız!» dedi. 

Rasulullah (s.a.v) de: 

«–Allâh iyiliğini versin ey Ziyad, ben de seni Medine’nin 

fakihlerinden sayardım. Bak işte Tevrat ve İncil, yahudilerin ve 

nasrânîlerin elinde, onlara ne faydası oluyor? (Onları okuyorlar 

ancak muktezasıyla amel etmiyorlar)» buyurdular.” 

Râvî Cübeyr sözlerine şöyle devam eder: 

“Bir müddet sonra Ubâde bin Sâmit (r.a)’a rastladım.  

«–Kardeşin Ebu’d-Derda ne söyledi, işittin mi?» dedim ve ona 

Ebu’d-Derdâ’nın yukarıda söylediklerini haber verdim. Bana:  

«–Ebu’d-Derda doğru söylemiş, dilersen kaldırılacak olan ilk 

ilmin ne olduğunu sana haber vereyim: Huşû… Büyük bir câmiye 

girip huşû üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğin günler 

yakındır!» dedi.” (Tirmizi, İlim, 5/2653; Dârimî, Mukaddime, 29) 
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İlmin insanlardan alınması, onların ibret, hikmet, derinlik ve 

amelden uzak kalmaları demektir. Zira zâhiren bilgileri vardır ancak 

onun hakikatine nüfuz etmezler, hikmetini kavramazlar ve 

muktezâsıyla amel etmezler. 

Ziyâd bin Lebîd (r.a), Rasûlullâh (s.a.v)’in ilmin 

kaldırılacağına dair ihbarını hayretle karşılamış: 

“‒Biz ve çocuklarımız Kur’ân’ı okuyup duruyoruz, onlar da 

kendi çocuklarına okurlar, bu, kıyâmete kadar böyle devam edip 

gider!” demiştir. 

Rasûlullâh (s.a.v) de İncil ve Tevrat’ın ehl-i kitap tarafından 

okunmasına rağmen onların ahkâmıyla amel etmediklerini, 

dolayısıyla sanki yokmuş gibi onlara hiçbir fayda sağlamadığını misâl 

vermiş ve Müslümanların da böyle olmaması için îkâzda 

bulunmuştur. (Bkz. İbn-i Mâce, Fiten, 26; Ahmed, V, 266; Heysemî, I, 200) 

Böylece Allâh Rasûlü (s.a.v) ilmiyle amel etmeyen âlimi câhil 

derecesine indirmiş olmaktadır. 

Aliyyü’l-Kârî der ki: 

“Yani onların İncil ve Tevrat’ı amel etmeksizin okumaları 

sebebiyle istifade edemedikleri gibi, ey Müslümanlar siz de 

böylesiniz, Kur’ân’ın muhtevasını anlayıp onunla amel etmediğiniz 

müddetçe Kur’ân’dan istifade edemezsiniz.” 

İlim tahsiline ihtimâm göstermek ve bu hususta hırslı olmak 

îcâb eder. İlmi hızfedip ezberlemelidir. Zira ilim, çekilip alınan ve 

kaldırılan bir şeydir. Fırsatı kaçırmadan onun nimetlerinden istifade 

etmelidir. 

İlim sâhibi kişiler ilmi neşredip her tarafa yaymalıdır. 

Câhilleri reis edinmemelidir. 

Hakîkî riyâset (baş olma), ilim sâhibi olmaktır. 
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Kadınların Eğitimi İçin Husûsî Bir Vakit Tâyin Etmek 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir defasında kadınlar: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, (sözlerinizi dinlemek için) erkeklerden bize 

meydan kalmıyor. Bir gününüzü bize tahsîs edebilir misiniz?!» 

dediler. 

Rasûlullâh (s.a.v) onlara bir gün verdiler ve kadınlar o gün 

Huzûr-ı Risâlet-Penâhî’ye geldiler. O da kendilerine vaaz edip bâzı 

şeyleri emrettiler. Buyurdukları sözler meyânında: 

«‒Bir kadın evlâdından üç tânesini kendinden evvel âhirete 

yollarsa, mutlakâ onun için Cehennem’e karşı bir perde (siper) 

meydana gelir!» sözü de vardı. 

Kadınlardan biri: 

«‒İki tâne (gönderirse de aynı şey olur mu?)» dedi. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒İki tâne (gönderirse de aynı şey olur.)» buyurdular.” 

Ebû Hüreyre (r.a)’den vârid olan diğer rivâyette: “Bülûğ 

çağına varmamış üç evlâd.” kaydı vardır. (Buhârî, İlim, 35) 

Şerh: 

Kadınların eğitimi için farklı bir zaman ve mekân tâyin ederek 

onların erkeklerle karışmasına meydan vermemek îcâb eder. 

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar: 

“Allâh Teâlâ Bakara sûresini iki âyetle sona erdirmiştir ki, 

bunları bana arşın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunları 

öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz! Çünkü 

bunlar hem salâttır, hem duadır, hem Kur’ân’dır” (Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 

14; Ahmed, IV, 147, 151; V, 180) 
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Kişinin Anlayamadığı Bir Sözü Öğreninceye Kadar 

Araştırması 

İbnü Ebî Müleyke (r.a) şöyle buyurur: 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in zevce-i tâhiresi Hz. Âişe (r.a) 

bilmediği bir şey duyduğunda hemen onu araştırır, kaynağına 

mürâcaat ederek hâdisenin hakîkatini iyice öğrenirdi. Birgün Allah 

Rasûlü (s.a.v): 

“–Kim hesâba çekilirse azaba uğramış olur!” buyurunca Hz. 

Âişe (r.a): 

“–Peki, yâ Rasûlallah, Allah Teâlâ: «O vakit kitabı sağ eline 

verilen kimse kolay bir hesap ile muhâsebe olunur.»62
 buyurmuyor 

mu?” diye sordu.  

Efendimiz (s.a.v): 

“–Bu âyette bahsedilen husus arz’dır. Lâkin kim inceden 

inceye hesâba çekilirse o helâk olur!” buyurdular. (Buhârî, İlim, 36, Rikâk, 

49) 

Şerh: 

Arz’dan maksat, insanların, amelleri tartılmak üzere mîzâna 

arzedilmesi veya amellerin sahiplerine arzedilmesidir. Arz günündeki 

hesabın, Ashâb-ı Yemîn denilen sâlih insanlar için pek kolay geçeceği 

Kur’ân-ı Kerîm’de ifade buyrulmaktadır. Ehl-i Yemîn, muhâsebeye 

mâruz kaldıkları gün af ile müjdelenmiş olacak ve amelleri 

kendilerine arzedildiğinde kusurlarıyla birlikte, nâil olacakları büyük 

nimetleri de göreceklerdir. Af müjdesi almayan insanların hesâbı ise 

çok ağırdır. Hesap esnâsında, hasenâttan zannedilen nice amelin 

kabul edilmediği ortaya çıkacağından, bu münâkaşa kişiyi azâba 

götürür, veya başa baş selâmete erişilse bile bu münâkaşanın kendisi 

azâb olmuş olur. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 100-101) 

 

Hz. Âişe annemiz, genç, akıllı, firâset sahibi ve uyanık bir 

kimseydi. Onun 2210 hadis rivayet ettiğini göz önüne aldığımızda 

şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: “Şayet Hz. Âişe (r.a) olmasaydı 

                                                           
62 el-İnşikâk, 7-8. 
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Peygamber Efendimiz’in hayatındaki bazı mühim hususlar bize 

kapalı kalırdı.” Yüzlerce şiiri ezbere okuyabilen Âişe vâlidemiz, 

tebliğ ve dâvet vazîfesinde Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in en mühim 

yardımcılarından biri olmuştur. (İbn-i Sa’d, VIII, 73) 

Hz. Âişe vâlidemiz Kur’ân’ı, helâlleri, haramları, fıkhı, tıbbı, 

şiiri, Arap hikâyelerini, nesep ilmini çok iyi bilirdi. Ashab-ı kirâm bir 

mevzûda ihtilâfa düşünce hemen ona müracaat ederlerdi. Hatta 

ashabın ileri gelenleri dahi çözemedikleri meselelerde ona 

danışırlardı.63 Nitekim Ebû Mûsâ el-Eş’arî (r.a): 

“Rivâyet edilen herhangi bir hadiste bir müşkilât görürsek onu 

Hz. Âişe’ye sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk” 

buyurmuştur. (Tirmizî, Menâkıb, 62)  

Meşhur âlim Zührî (r.a) 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. Âişe (r.a) bunlara yazılı olarak cevap verirdi.64 

 

  

                                                           
63 İbn-i Hacer, el-İsabe, IV, 360. Âişe vâlidemiz, ashâb-ı kirâmın yanlış bildiği hususları da düzeltirdi. 

Ebû Mansûr el-Bağdâdî, İmam Zerkeşî ve Suyûtî buna dâir rivâyetleri derleyen müstakil kitaplar kaleme 

almışlardır. Bu eserlerde görüldüğü üzere Hz. Âişe (r.a), Ömer bin Hattab, Hz. Ali, Ebû Hüreyre, İbn-i 

Abbas, İbn-i Ömer, İbn-i Mes’ud, Ebû Said el-Hudrî, Ebu’d-Derdâ, Berâ bin Âzib, Câbir bin Abdullah 

(r.a) 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. 
64 K. Kamil Ali - Salim Öğüt, “Çok Evlilik”, mad., DİA, VIII, 368. 
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İlmi Öğrenenler Öğrenemeyenlere Ulaştırsın! 

Ebû Şurayh (r.a) şöyle buyurur: 

“Mekke fethinin ertesi günü Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’den 

bir söz işittim ki, onu söylerken şu kulaklarım duydu, kalbim belledi, 

söyleyeni de gözlerim o anda gördü. Efendimiz (s.a.v) Allâh’a hamd 

ü senâ ettikten sonra şöyle buyurdular: 

«Mekke’yi (tâ evvelden beri) harâm kılan Allâh Teâlâ’dır. Onu 

haram bölge îlân eden insanlar değildir. Bundan dolayı Allâh’a ve 

Âhiret Günü’ne îmân eden kimse için Mekke’de ne kan dökmek, ne de 

bir ağaca balta vurmak helâl olmaz. Şâyed “Rasûlullâh (s.a.v) 

burada mukâtele etti” diye ruhsat tarafına kaçan biri bulunursa ona: 

“Allâh Teâlâ yalnız Rasûlü’ne izin vermiştir. Size izin vermemiştir!” 

deyiniz. Bana da yalnız bir günün bir saâti içinde izin verdi. Ondan 

sonra bu günkü hürmeti, dünkü hürmeti derecesine döndü. (Bu 

dediklerimi, burada) hâzır olanlar, olmayanlara teblîğ etsin!».” 

(Buhârî, İlim, 37) 

Şerh: 

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Sözümü işiten, onu güzelce anlayıp ezberleyen ve başkalarına 

ulaştıran kişinin Allah yüzünü ak etsin! Nice bilgi sahibi kimse vardır 

ki, onu kendisinden daha anlayışlı kimseye ulaştırır…” (Tirmizî, İlim, 

7/2658) 

ًئا فَ بَ لََّغهح َكَما َسَهَع، ََ  مه ْْ ف َ  َنضََّر اَّللَّح اْمرَأً َسَهَع مهنَّا َشي ْ ْْ ٍ  َأ رح ََّّ محبَ لَّ
 َسامهع  

“Bizden birşey işiten ve onu işittiği gibi aynen insanlara tebliğ 

eden kişinin Allah yüzünü ak etsin! Nice kendisine bilgi ulaştırılan 

insan vardır ki onu bizzat işitenden daha anlayışlıdır.” (Tirmizî, İlim, 

7/2657) 

İlmi nakletmek, sünnetleri ve İslâmî ahkâmı yaygınlaştırmak 

lâzımdır. 

Mekke-i Mükerreme’yi İbrâhim (a.s) değil, tâ göklerin ve 

yerin yaratıldığı günden îtibâren Cenâb-ı Hak harem bölge kılmıştır. 
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Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Adına Yalan Uydurmanın 

Ne Büyük Bir Günâh Olduğu 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: 

«Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim 

ağzımdan yalan söylerse Cehennem’e girsin!».” (Buhârî, İlim, 38) 

 

Seleme bin Ekva’ (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebî (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işittim: 

«Her kim, söylemediğim şeyleri bana isnâd ederse 

Cehennem’deki yerine hazırlansın!».” (Buhârî, İlim, 38)  

 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) buyurdular ki: 

«Benim ismimi (kendinize veya başkasına) isim olarak 

verebilirsiniz! Künyemi ise (yâni Ebü’l-Kâsım künyesini) 

kullanmayınız! Her kim beni rüyâda görürse hakîkatte beni görmüş 

olur. Zira şeytan benim sûretimde temessül edemez. Bir de, her kim 

benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa Cehennem’deki yerine 

hazırlansın!».” (Buhârî, İlim, 38) 

Şerh: 

Önceki bölümlerde ilmi öğrenmek ve tebliğ etmekten 

bahsedilmiş, buna teşvik edilmişti. Burada ise tebliğ esnâsında 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e söylemediği bir şeyin isnâd 

edilmemesi için bunun ne kadar büyük bir günah olduğundan 

bahsediliyor. 

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz adına yalan söylemek çok 

büyük bir günahtır, haramdır ve Cehennem’e girmeye sebep olur. 

Uydurulan hadis, ahkâm husûsunda olsun, fazîlet, terğîb ve 

terhîb husûsunda olsun farketmez, hepsi harâmdır. İnsanları ibadete 

teşvik için hadis uydurulabileceği yönündeki sözler yanlıştır.  
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Mevzu/uydurma bir hadîsi bilerek nakleden kimse de 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) adına yalan uyduran kimse 

hükmündedir, o da yalancılardan biridir. 

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Kim, yalan olduğu bilinen bir sözü benim hadisim olarak 

naklederse o da yalancıların biridir.” (Müslim, Mukaddime, 1; Tirmizî, İlim, 

9/2662; İbn-i Mâce, Mukaddime, 5/39; Ahmed, I, 112) 

Arapça’yı ve gramerini iyi bilmediği için hadisleri 

naklederken hata yapanların da bu tehdide dâhil olacağını söyleyen 

âlimler olmuştur. Bu sebeple hadîs-i şerifleri okuyup yazarken çok 

dikkatli olmak îcâb eder. 

Abdullah ibn-i Zübeyr (r.a) şöyle anlatır: 

Babam Zübeyr’e: 

“–Ben senin, falan ve filanın Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den 

hadis naklettiği gibi hadis rivayet ettiğini duymuyorum?” dedim. 

Bana şöyle dedi: 

“–(Müslüman olduğum günden beri) O’ndan hiç ayrılmadım, 

lâkin şöyle buyurduklarını işittim: 

«Kim benim adıma yalan uydurursa Cehennem’deki yerine 

hazırlansın!».” (Buhârî, İlim, 38; İbn-i Mâce, Mukaddime, 4/36; Ahmed, I, 165) 

Enes (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“Beni, size çok hadis rivayet etmekten men eden şey, Nebiyy-

i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in şöyle buyurmuş olmalarıdır: 

«Kim benim adıma kasten yalan uydurursa Cehennem’deki 

yerine hazırlansın!».” (Buhârî, İlim, 38) 

Son hadîs-i şerîfte, şer’an nehyedilmiş olan husus, Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’in ism-i şerîfi ile künyesinin bir insanda 

toplanmasıdır. Bunu açıkça ifâde eden rivâyet de vardır. Bu nehyin 

neshedildiğini söyleyenler olduğu gibi Efendimiz (s.a.v)’in hayâtına 

mahsus olduğunu ifade edenler de vardır. 
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Efendimiz (s.a.v)’i rüyâda görme ile alâkalı hadîs-i şerif, 

birkaç lafızla daha vârid olmuştur. Hepsinden anlaşılan mânâ, 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i rüyâda görmenin hak ve sâdık rüyâ 

olduğudur. 

Şemâil-i Şerîfe’de târif edilen sûrette görmekle başka bir 

sûrette görmek arasında fark yoktur. Ancak Efendimiz (s.a.v)’i hakîkî 

sûretiyle müşâhede şerefine nâil olanların rüyâlarını tâbir etmeye 

hâcet yoktur. Bilinen sûretinden farklı bir şekilde görenlerin rüyâları 

ise hallerine münâsib bir şeyle tâbir edilmeye muhtaçtır. 

Hadîs-i şerîf, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i rüyâda görmediği 

hâlde gördüm diyen kimsenin, son cümledeki tehdîdin hükmüne dâhil 

olacağına işaret etmektedir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, I, 104-105) 

 

Şeytanı Görüp Hakk’ı Gördüm Zannetmek 

İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri şöyle îkâz buyurur: 

“Ey mü’min, işte sefer-i âhiret ve sefer-i Mevlâ, sefer-i dünyâ 

gibi hatar-nâktir, belki dahî eşeddir. Zira sefer-i dünyâda adüvv 

zâhirdir ki def’ine imkân vardır ki, feemmâ sefer-i âhirette hafî ve 

sefer-i Mevlâ’da ahfâdır. Onun için “şeytân-ı esved ve ebyaz” derler. 

Şeytân-ı esved bâtıl sûretinde zâhir olan ve şeytân-ı ebyaz Hak 

sûretinde bâhir olandır. Ve sûret-i Hak’dan zuhûr edenin def’ ve reddi 

müşkil ve sa’bdır. Hattâ bazı sâlikler şeytânı beyne’s-semâi ve’l-arz 

serîr üzerinde görüp Hak Teâlâ olmak üzere zann eyleyip tarîk-ı 

Hak’dan hâric olurlar. Pes, böyle mevâzı’da mürşid-i kâmil veyâ ilm-

i nâfi’-i şâmil veyâ ta’rîf-i gaybî gerektir, tâ ki ol berzahdan halâs ola 

ve şeytânı gördükde Hakk’ı gördüm demeye. Zira, bu i’tikāda 

düşmekte mefâsid-i azîme vardır ki, şeytân sâliki bir tarîk ile bend 

ettikten sonra sûret-i Hak’da çok bâtıl ibrâz eder ve bu vartada 

kalanlar ve vehm ve hayâle tâbi’ olanlar bî-haddir ve müteyakkız olup 

rucû’ edenler nâdirdir. Belki ekseri çengâl-i şeytâna muallak olup 

kalmıştır.” (İsmâil Hakkı Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, İstanbul: İnsan Yayınları 1997, c. II, s. 366-

367) 
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Hadîs-i Şerîflerin Yazılması 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i 

Muhterem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“Allâh Teâlâ, Ashâb-ı Fîl’i veya katli Mekke’ye girmekten men 

etmiştir. Ancak Rasûlullâh (s.a.v) ile mü’minlere (bir defaya mahsus 

olmak üzere) Mekke ahâlîsi ile savaşmaya izin verilmiştir. Haberiniz 

olsun, (Mekke) benden evvel hiçbir kimse için helâl olmadığı gibi, 

benden sonra da hiçbir kimse için helâl olmayacaktır. Biliniz ki o 

(yalnız) bir günün bir saatinde (yalnız) benim için helâl olmuştur. 

Mâlûmunuz olsun ki işte şu saatte benim için bile harâmdır. 

(Mekke’nin) dikeni (bile) kesilmez. Ağacına balta değdirilemez. 

Yitiğini kimse (elini uzatıp) alamaz. Meğerki (sâhibini) aramak için 

ola! O hâlde her kimin bir akrabâsı katlolunursa, o, iki şeyden hangisi 

hayırlı ise onu isteyebilir: Ya diyet verilir, ya maktûlün ehli kısâs 

ister.” 

Bunun üzerine Yemen ahâlîsinden biri gelip: 

“‒Yâ Rasûlâllâh, şu buyurduklarınızı benim için yazdırabilir 

misiniz!” dedi. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

“‒Ebû Şâh için yazınız!” buyurdular. 

Derken Kureyş’ten bir zât (Hz. Abbâs [r.a]): 

“‒Yâ Rasûlâllâh, izhır otu istisnâ edilse olur mu! Zira biz onu 

evlerimizin inşâsında ve kabirlerimizde kullanıyoruz.” dedi. 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) de: 

“‒İzhır otu hâriç!” buyurdular.” (Buhârî, İlim, 39) 

Şerh: 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:  

“Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in ashâbı arasında benden 

daha çok hadis rivâyet eden kimse yoktur. Ancak Abdullah bin Amr 

(r.a) hâriç! Zira o yazardı, ben yazmazdım.” (Buhârî, İlim, 39) 

Bununla birlikte Ebû Hüreyre Hazretleri’nin rivayet ettiği 

hadîs-i şerifler beş bin üçyüzü bulduğu halde Abdullah bin Amr 
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(r.a)’dan rivayet edilenler yedi yüzü pek de geçmiyor. Yazdığı ve 

kaydettiği hadisler daha çok olduğu hâlde rivayetlerinin daha az 

olmasının sebebi, Abdullah (r.a)’ın, ehl-i kitabın kitaplarını da ele 

geçirip onları mütâlaa etmesi ve onlardan rivayetlerde bulunmasıdır. 

Tâbiînden birçok âlim, isrâiliyât karışabilir korkusuyla Abdullah bin 

Amr (r.a)’dan rivâyet etmek istememiştir. 

Abdullah bin Amr bin el-As (r.a) anlatıyor: 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den duyduğum her şeyi yazıyor, 

onları ezberlemek ve korumak istiyordum. Kureyş beni bundan men 

etti ve:  

“−İşittiğin herşeyi yazıyor musun? Hâlbuki Allah Rasûlü 

(s.a.v) de bir beşerdir, hem kızgınlık hem de sukûnet hallerinde 

konuşur!” dediler.  

Bunun üzerine yazmayı bıraktım ve durumu Rasûlullah (s.a.v) 

Efendimiz’e arzettim. Efendimiz (s.a.v) parmağıyla mübârek ağzını 

işaret ederek şöyle buyurdular: 

“−Yaz, nefsim kudret elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki 

buradan haktan başka bir şey çıkmaz!” (Ebû Dâvûd, İlim, 3/3646) 

 

Mugîre bin Şu’be (r.a)’in kâtibi olan Verrâd şöyle anlatır: 

Muâviye bin Ebî Sufyân, Mugîre’ye: 

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den işitmiş olduğun 

hadîslerden bana yazıp gönderiver!” diye mektûb yazdı. 

Bunun üzerine Mugîre (r.a) de Muâviye’ye (bana imlâ 

ettirerek) şunları yazdırdı: 

“–Ben Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in namazı bitirdiğinde üç 

kere: 

ُكِالِ َْْحَدهح ََل َشرهيَك َلهح، َلهح  للاح إهَلَّ َلَا اهٰلَه  َََل  كح ِّ ه ََْلهح الَْ  ُمل  َو  ُح ْمدح، َْ

 َشْيء  َقدهيرٌ 

 dediklerini işittim. 
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Ve yine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v), dedi-kodudan, çok çok 

suâl sormaktan, malı zâyî etmekten, analara itaatsizlik etmekten, 

kızları diri diri gömmekten nehyederlerdi. (Buhârî, Rikâk 22, Kader 12, İ’tisâm, 

3) 

 

Enes bin Mâlik (r.a), Mahmud bin Rebî (r.a)’den şöyle 

nakleder: 

Medine’ye geldim. Az sonra İtbân bin Mâlik (r.a)’e 

rastladım. Ona: 

“‒Senden kulağıma bir hadis geldi?” dedim, İtbân (r.a) şunları 

anlattı: 

“‒Gözüme bir şey ârız oldu da Rasulullah (s.a.v) Efendimiz’e 

haber yolladım. Bana kadar gelerek evimde namaz kılmasını, bunu 

müteakib o namaz kıldığı yeri namazgâh yapmayı arzu ettiğimi 

söyledim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) Allah’ın di-

lediği ashâbiyle birlikte geldi ve içeri girdi. O evimde namaz kılıyor; 

ashabı da aralarında konuşuyor, (münâfıklardan karşılaştıkları 

kötülüklerden bahsediyor)lardı. Sonra mevzu-i bahs olan şeylerin en 

çoğunu ve en büyüğünü Mâlik bin Dühşum’a isnâd ettiler. Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’in ona beddua etmesini ve bu sebeble onun helak 

olmasını dilediklerini, onun başına bir belâ gelmesini arzu ettiklerini 

söylediler. Derken Peygamber Efendimiz (s.a.v) namazını bitirdi ve: 

«‒Bu adam Allah’tan başka ilâh olmadığına, benim Allah’ın 

peygamberi olduğuma şehâdet etmiyor mu?» buyurdu. Ashâb: 

«‒Evet, amma o bunu kalbinde olmadığı halde söylüyor» 

dediler. Rasulullah (s.a.v): 

«‒Allah’tan başka ilâh olmadığına, benim de Rasûlullah 

olduğuma şehâdet getiren hiç bir kimse yoktur ki (cehennem) ateşine 

girsin yahud onu tatsın.» buyurdular.” 

Enes (r.a) şöyle der: 

“Bu hadis benim hoşuma gitti, de oğluma: «‒Bunu yaz!» 

dedim. O da yazdı.” (Müslim, Îmân, 54) 

 



196 
 

Ömer bin Abdilaziz (r.a), 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 kaybolmasından 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 böylece 

öğrenebilsin. Zira ilim, gizli kalmazsa yok olmaz. (Buhârî, İlim, 34) 

Halîfe bu emri diğer bölgelere de göndermiştir.65 

 

Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hasan (r.a) kendi 

çocuklarıyla kardeşinin çocuklarını toplayıp şöyle derdi: 

“Yavrularım! Yeğenlerim! Siz bugünkü insanların 

küçüklerisiniz ancak pek yakında diğer insanların büyükleri 

durumuna geleceksiniz. Öyleyse mutlaka ilim (Hadis) öğreniniz! 

Öğrendiği ilmi ezberleyip rivâyet etmeye gücü yetmeyen de onu 

yazıp evine koysun!” (Dârimî, Mukaddime, 43/517)  

 

Ebû Kabîl (r.a) şöyle anlatıyor: 

Abdullâh bin Amr bin Âs (r.a)’nın yanında idik. Kendisine 

Kostantiniyye ve Rûmiyye’den (Roma’dan) hangisinin önce 

fethedileceği soruldu. Abdullah (r.a), halkaları olan eski bir sandık 

getirtti. İçinden bir yazı çıkardı ve şöyle dedi: 

Rasûlullâh (s.a.v)’in çevresinde toplanmış mübârek 

hadislerini yazdığımız bir esnâda ona: 

“–Hangi şehir önce fethedilecek, Kostantiniyye mi yoksa 

Rûmiyye mi?” diye soruldu. Allâh Rasûlü (s.a.v): 

“–Hiraklin şehri önce fethedilecek!” buyurdular. 

Efendimiz (s.a.v) bu sözleriyle Kostantiniyye’yi 

kastediyorlardı. (Ahmed, II, 176; Dârimî, Mukaddime, 43; İbn-i Ebî, Şeybe, Musannef, IV, 

                                                           
65 Ebû Nuaym, Târîhu Isbahân, Beyrut 1410, I, 366; Aynî, Umdetü’l-Kârî, II, 129. 
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219; Hâkim, IV, 468/8301; IV, 553/8550; IV, 598/8662; Heysemî, VI, 219)
66

 

 

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Efendimiz’in (son hastalığında) 

ağrısı şiddetlenince: 

«‒Yazı yazacak bir şey getiriniz de size bazı şeyler yazdırayım 

ki ondan sonra hiç dalâlete düşmeyesiniz!» buyurdular. 

Hz. Ömer (r.a): 

«‒Nebiyy-i Ekrem (s.a.v)’in ağrısı çok arttı, (onu daha fazla 

yormayalım). Nasıl olsa elimizde Allâh Teâlâ’nın Kitâb’ı mevcut, o 

bize yeter.» dedi. 

Bunun üzerine oradaki sahâbe arasında ihtilâf çıktı, sözleri 

birbirine karıştı. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) de: 

«‒Yanımdan kalkınız! Benim yanımda ihtilâf ve münâkaşa 

edilmesi lâyık değildir!» buyurdular.” (Buhârî, İlim, 39) 

Şerh: 

Bundan anlaşılıyor ki Allah Rasûlü’nün bu talebi vücûb ifade 

etmiyor, “arzu ederseniz yazdırayım” mânâsı taşıyordu. Ashâbın 

meseleyi böyle anlamasına sebep olan karineler vardı.  

Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in yazdırmak istediği şeyler 

mutlaka gerekli olsaydı yazı malzemesi gelmeyince onları hemen 

sözlü olarak da söyleyebilirlerdi. Tıpkı son anlarında bütün müşrikleri 

Arap Yarımadası’ndan çıkarmalarını ve gelen heyetlere ikramda 

bulunmalarını vasiyet ettikleri gibi. 

Sahih rivâyetler Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in bir şeyler 

yazdırmak istemeleri hâdisesinin, vefatlarından 4 gün evvel Perşembe 

günü gerçekleştiğini ifade ediyor. Eğer yazdırmayı arzu ettikleri 

şeyler vâcib olsaydı insanların ihtilâf etmesiyle onları tebliğden 

vazgeçmezlerdi. Zira tebliğ vazifelerini terketmiş olurlardı. Hâlbuki 

o güne kadar müşriklerin amansız karşı koymalarıyla bile bu 

                                                           
66 Hadislerin ilk günlerden îtibâren yazıya geçirilmesi husûsunda bkz. Muhammed Mustafa el-A’zamî, 

İlk Devir Hadis Edebiyatı, trc. Hulusi Yavuz, İstanbul: İz Yayınları, 1988; Halil İbrâhim Mollahâtır, 

Mekânetü’s-Sahâbe, Medîne-i Münevvere 1431, s. 630-640, 674-680. 
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vazifelerini terketmemişlerdi. Vahiy olmayan ve Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in kesin olarak emretmediği hususlarda ashâb-ı kirâm 

dâimâ görüşlerini söylemişlerdir. 

İmâm Rabbânî Hazretleri şöyle buyurur: 

“Sahabenin içtihadî konularda Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’den farklı görüşler ortaya koyduğu olmuştur ve biz bunun 

olabileceğini kabul etmekteyiz. Vahyin nüzûlü devam etmesine 

rağmen bu tavrı sebebiyle sahabe yadırganmamış ve bundan 

nehyedilmemiştir. Eğer onların bu muhalefeti Allah katında doğru 

görülmeseydi mutlaka bundan men edilir ve içtihadî konularda Allah 

Rasûlü’ne muhalefet edenlere karşı tehdit içeren âyetler nazil olurdu. 

Nitekim bir grup sahabî, sesini Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in 

sesinden fazla yükselttiği için, inen âyetlerle îkâz edilmiş ve bu 

davranışa karşı çok büyük bir tehdit gelmiştir… 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) vefât hastalığı esnâsında bir şey 

yazdırmak için kâğıt istediğinde sahabenin ihtilaf etmesi de bunun 

gibidir. Sahabenin bir kısmı kâğıdın getirilmesini istemiş diğer bir 

kısmı buna mâni olmuştur. Hz. Ömer (r.a) kâğıdın getirilmesini 

istemeyenler arasında yer almıştır… 

Hz. Ömer’in tavrı, Peygamberimiz’in böyle zor bir anda daha 

fazla rahatsız olmaması maksadına matuf olup merhamet 

duygularından ileri gelmektedir. Ayrıca Peygamberimiz’in kâğıt 

talebiyle ilgili emri, diğerlerinin bu konuların meşakkatinden 

kurtulması için vücup değil tavsiye (müstehap) ifade etmektedir. 

Eğer kâğıdın getirilmesi yönündeki emir vücup ifade etseydi, 

Peygamberimiz ufak bir tartışmadan dolayı bu isteğinden vazgeçmez 

ve ısrarla bu emrin yerine getirilmesini beklerdi… 

Şunun bilinmesi gerekir ki; bazı ictihadî konularda sahabenin 

Peygamberimiz’den farklı düşünmesi -Allah korusun- hevâ ve 

taassup sonucu olursa bu durum onların dinden çıkmalarına sebep 

olur. Zira Peygamberimiz’e karşı edepsizlik etmek ve ona kötü 

davranmak -Allah korusun- küfürdür. Bilakis sahabenin söz konusu 

ihtilafı “ibret alın (kıyas edin!)”67 âyetinin îcâbıdır. Nitekim içtihat 

                                                           
67 el-Haşr, 2. 
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derecesine erişmiş bir kimsenin içtihadî konularda başkasının içtiha-

dına uyması yanlıştır ve Allah tarafından sakıncalı görülmüştür.”68 

  

                                                           
68 İmâm Rabbânî, Mektûbât, İstanbul: Semerkand yay., 2013, II, 587-590, no: 36. 



200 
 

Gece İlim Öğretmek ve Vaaz Etmek 

Ümmü Seleme (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir gece Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) uyandılar ve: 

«Sübhânallâh, bu gece ne fitneler nâzil oldu, ne hâzineler 

açıldı! Hücre sâhiblerini (yâni ezvâc-ı tâhirâtı) uyandırınız! Dünyâda 

nice giyinik kadınlar vardır ki âhirette çıplaktırlar.» buyurdular.” 

(Buhârî, İlim, 40) 

Şerh: 

Peygamberlerin rüyâları da vahiydir. (es-Sâffât, 102) 

Bu hadîs-i şerifte pekçok mûcize-i nebeviyye mevcuttur. 

Efendimiz (s.a.v), ümmet-i merhûmesinin kendisinden sonra hem 

giriftâr olacağı fitne ve musîbetleri, hem de nâil olacağı hadsiz 

hesapsız hazineleri, nimet ve rahmetleri haber vermişlerdir. Bunun 

yanında tesettürlü olmakla birlikte elbisesinde israf ve gösterişe 

kaçacak kadınların zuhûr edeceğini de haber veriyorlar. 

Mü’minlerin annelerini uyandırmayı emir buyurmaları da 

kendilerine nasihat etmek, sadaka ve infâka teşvik ederek israftan 

sakındırmak, Peygamber Efendimiz’in hanımı olduklarına aldanarak 

ibadet ve tâatten gaflet etmelerinin câiz olmayacağını bildirmek 

içindir. 

Dünyada israfla giyinen kimselerin âhirette çıplak olmaları ise 

hasenâttan mahrum oldukları içindir. (Ahmed Naîm Efendi, Tecrîd-i Sarîh 

Tercemesi, I, 112-113) 

Zira israftan kurtulamayan insanlar ne kadar zengin olurlarsa 

olsunlar, hayır ve hasenâta aslâ imkân bulamazlar. 

O hâlde tesettüre riâyet etmek, hayır hasenâtta bulunmak ve 

âhiret için sermâye biriktirmek lâzımdır. 
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Gece Geç Vakitlere Kadar İlimle Meşgul Olmak 

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) âhir hayâtında bir defasında bize 

Yatsı’yı kıldırmışlardı. Selâm verince ayağa kalkıp: 

«‒Bu geceyi görüyorsunuz ya, işte bu geceden îtibâren yüz 

sene sonra, bugün yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacaktır.» 

buyurdular.” (Buhârî, İlim, 41) 

 

Abdullah bin Abbâs (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir gece Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’in 

zevcelerinden teyzem Meymûne binti’l-Hâris (r.a)’nın evinde 

kaldım. Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) o gece (nöbeti sebebiyle) 

teyzemin odasındaydı. Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v) Mescid’de 

Yatsı’yı kıldırdıktan sonra odasına teşrîf ettiler. Dört rekât namaz 

kıldıktan sonra uyudular. Sonra kalkıp: 

«‒Çocuk uyudu mu?» buyurdular veya buna benzer bir söz 

söylediler. Sonra (namaza) durdular. Ben de sol taraflarına durdum. 

Beni sağ taraflarına geçirip beş rekât kıldılar. Ondan sonra da iki rekât 

kıldılar. Ondan sonra uyudular. O kadar ki horultularını duydum. 

Ondan sonra namaz (kıldırmak üzere Mescid)e çıktılar.” (Buhârî, İlim, 41) 

Şerh: 

Uzanıp uyuduktan sonra abdest almadan namaz kılabilmek, 

hasâis-i nübüvvettendir. Zirâ Peygamberlerin gözleri uyusa da 

kalpleri uyumaz. 

Teheccüd namazı, herkesin gücü nisbetinde kılabileceği çok 

mühim bir sünnet-i müekkededir. Efendimiz (s.a.v) bazen 8, bazen 12 

rekât kılmışlardır. Vitir namazını da umûmiyetle teheccüdden sonra 

edâ eylemişlerdir. 

Normalde yatsı namazından sonra konuşmak yasaklanmıştır. 

Zira mü’minlerin vakitlice yatıp teheccüde ve sabah namazına 

kalkmaları lâzımdır. Hadîs-i şeriflerden bu yasağın herhangi bir hayır 

ihtivâ etmeyen konuşma ve oyalanmalar için olduğu anlaşılıyor. İlim 

ve hayır işleri için îcâbında yatsı namazından sonra konuşup bazı 
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faaliyetlerde bulunmak câizdir. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.v) yatsı 

namazından sonra bazen ashâbına ders vermiş, İbn-i Abbâs (r.a) da 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in gece ibâdetlerini, sünnetlerini ve 

hallerini öğrenebilmek için sabaha kadar uykusuz kalmıştır.  
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İlmi (Hadîs-i Şerîfleri) Ezberlemek 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“İnsanlar: «Ebû Hüreyre çok hadîs rivâyet ediyor.» deyip 

duruyorlar. Hâlbuki Kitâbullâh’ta şu iki âyet olmasaydı hiçbir hadîs 

nakletmezdim: 

«İndirdiğimiz açık delillerimizle baştanbaşa hidâyet olan 

âyetlerimizi -Biz kitapta insanlara apaçık bildirdikten sonra- 

söylemeyip saklayanlar yok mu, işte onlara Allah lânet eder ve 

bütün lânet şânından olanlar da lânet eder. 

Ancak tevbe edip hallerini ıslah edenler ve hakîkati açıkça 

bildirenler başkadır. Ben onları bağışlarım. Ben tevbeleri çokça 

kabul eden ve çokça merhamet edenim.» (el-Bakara, 159-160) 

Muhâcir kardeşlerimiz çarşılarda alış-verişle, Ensâr 

kardeşlerimiz de malları (ve toprakları) için çalışmakla meşgûl 

olurken Ebû Hüreyre karın tokluğuna Rasûlullâh (s.a.v)’in yanında 

durur, O’ndan hiç ayrılmaz ve onların hazır bulunamadıkları 

meclislerde hazır bulunur, onların belleyemedikleri sözleri bellerdi.” 

(Buhârî, İlim, 42) 

Şerh: 

Ebû Hüreyre (r.a) çokça hadîs-i şerîf ezberlemiş, bu âyet-i 

kerîmelere bakarak ilmi gizlemenin haram olduğunu bilmiş ve 

mümkün olduğu kadar bildiklerini neşretmeye çalışmış, bu sebeple 

de rivayetleri herkesten çok olmuştur. 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur: 

“İnsanlar, «Ebû Hüreyre çok fazla (hadîs) rivâyet ediyor» 

diyorlar. Hâlbuki bunun sebebi, karın tokluğuna devamlı Peygamber 

(s.a.v) Efendimiz’in yakınında bulunmamdır. Hiç mayalı ekmek 

yemez, gösterişli elbise giymezdim. Bana kadın veya erkek hiç kimse 

de hizmet etmezdi. Ve sık sık açlıktan karnıma taş bağlardım. Bir 

kimseden, sadece beni eve götürüp karnımı doyursun diye, ezberimde 

olan bir âyeti, (sanki bilmiyormuşum gibi) bana okutmasını isterdim. 

Fakirlere karşı insanların en hayırlısı Câfer bin Ebî Tâlib (r.a) idi; o 

bizi eve götürür ve evinde ne varsa bize yedirirdi. Hattâ çoğu zaman 
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boş yağ tulumunu bile bize ikrâm ederdi. Onu yarardı, bizde içinde 

kalanı yalardık…” (Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 10. Krş. Buhârî, İlim, 42) 

Yine Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatır: 

“İnsanlar, «Ebû Hüreyre, Peygamber Efendimiz’den çok 

hadîs-i şerîf rivayet ediyor!» diyorlar. Bir kişiyle karşılaştım: 

«‒Rasûlullah (s.a.v) dün akşam yatsı namazında ne okudu?» 

diye sordum. 

«‒Bilmiyorum!» dedi. 

«‒Sen o namazda hâzır bulunmadın mı?» dedim. 

«‒Evet, bulundum» dedi. 

«‒Ama ben biliyorum, şu şu sûreleri okudu» dedim. (Buhârî, el-

Amel fi’s-salâh, 18) 

İlmi ezberlemek ve ömrün sonuna kadar ilim öğrenmeye 

devam etmek lâzımdır. 

İlim öğrenmeye öncelik ve ağırlık vermek daha faziletli bir 

davranıştır. 

 

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlatır: 

Fahr-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’e: 

“–Yâ Rasûlallâh! Sizden pek çok hadîs işitiyorum fakat onların 

bir kısmını hâfızamda tutamıyorum.” dedim. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v): 

“–Ridânı (elbiseni) yere ser!” buyurdular. Ben de serdim. 

Rasûlullâh (s.a.v) mübârek elleriyle bir şey avuçlayıp ridânın 

içine atıyor gibi yaptılar. Ardından: 

“–Ridânı topla!” buyurdular. 

Topladım ve ondan sonra hiçbir şeyi unutmadım. (Buhârî, İlim, 42, 

İ’tisâm, 22; Tirmizî, Menâkıb, 46) 

 

Yine Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurmuştur: 
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“Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’den iki kap (ilim) ezberledim. 

Birisini insanlara neşrettim. Diğerine gelince, eğer onu yaysaydım şu 

boynum kesilirdi.” (Buhârî, İlim, 42) 

  



206 
 

Âlimler Konuşurken Susup Dinlemek 

Cerîr (r.a)’den nakledildiğine göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz 

(s.a.v) Vedâ Haccı’nda ona: 

“‒İnsanları sustur da dinlesinler!” diye emretmişler. (İnsanlar 

sükût ettikten sonra da şöyle buyurmuşlar): 

“‒Benden sonra birbirinin boynunu vuran kâfirlere 

dönmeyiniz!” (Buhârî, İlim, 43) 

Şerh: 

İlim âlimlerden alınır. Bunun için de susup dinlemek îcâb eder. 

Aksi takdirde ilmin bir kısmı kaçırılmış olur. 

Bununla birlikte âlimlere hürmet göstermek de gerekir. Bunun 

için huzurlarında daha çok sükûtu tercih etmelidir. 

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in huzûr-i âlîlerinde sükût etmek, 

sesimizi O’nun sesinden yükseğe çıkarmamak îcâb ettiği gibi 

Efendimiz (s.a.v)’in hadîs-i şerîfleri okunurken de aynı ihtirâmı 

göstermek gerekmektedir. Âlimler de Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz’in vârisleridir, O’nun sünnetini ihyâ etmeye ve şeriatını 

ikâmeye gayret ederler. Onlar da bu yönden hürmete lâyıktır. 
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Âlimin İlmi Allâh’a Havâle Etmesi Müstehaptır 

Übey bin Ka’b (r.a) Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in 

şöyle buyurduklarını nakleder: 

“Mûsâ Peygamber (a.s) bir defasında Benî İsrâîl arasında 

hitâbede bulunmak üzere ayağa kalkmıştı. Kendisine: «En çok âlim 

olan kimdir?» diye soruldu. «En âlim benim.» diye cevap verdi. (Bu 

hususdaki) ilmi («Allâhu a’lem: Allah en iyi bilendir» diyerek) 

Allah’a havâle etmediğinden dolayı Allâh (c.c) ona ıtâb etti 

(azarladı). 

Allâh Teâlâ: «İki denizin bitiştiği yerde kullarımdan biri var. 

O senden daha âlimdir.» diye ona vahyetti. Musa (a.s): «Yâ Rab, ona 

nasıl yol bulayım?» dedi. Kendisine: «Bir zenbil içine bir balık koy! 

O balığı nerede kaybedersen o kulum oradadır.» denildi. 

Mûsâ (a.s) gitti. Hizmetçisi Yûşa’ bin Nûn (a.s)’ı da 

beraberinde götürdü. Bir zenbil içine de bir balık koyup yanlarına 

aldılar. (İki denizin bitiştiği yerdeki) kayanın yanına varınca 

başlarını koyup uyudular. (Derken tuzlanmış ölü) balık zenbilden 

sıyrılıp kurtuldu ve deniz içinde kendine, su küngü gibi (bir boşluk 

bırakarak), yol açtı. (Deniz içinde böyle bir yolun açılmasına) Hz. 

Mûsâ ile hizmetçisi teaccüb ettiler. Gecenin kalan kısmı ile diğer 

günün tamamında yürüdüler. Sabah olunca Mûsâ (a.s) hâdimine: 

«‒Kuşluk yemeğimizi getir. Bu seferimizden yorgunluk 

duymaya başladık.» dedi. (Hâlbuki) Mûsâ (a.s) emrolunduğu o yerin 

ötesine geçmedikçe yorgunluk duymamıştı. Hâdimi: 

«‒Bak hele, taşın dibinde barındığımız zaman balığın gittiğini 

haber vermeyi unutmuşum!» dedi Mûsâ (a.s): 

«‒Zâten istediğimiz de bu idi.» dedi. 

Bunun üzerine kendi izlerine baka baka geriye döndüler. Taşın 

yanına varınca bir de baktılar ki elbisesine bürünmüş bir zât duruyor. 

Mûsâ (a.s) selâm verdi. Hızır (a.s): 

«‒Acâyib! Bu (senin bulunduğun yerde) selâm ne gezer?» 

dedi. Musa (a.s): 

«‒Ben Mûsâ’yım.» dedi. O: 
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«‒Benî İsrâil Mûsâ’sı mı?» diye sordu. «Evet.» dedi. Mûsâ 

(a.s) sonra yine söze başlayıp: 

«‒Sana öğretilen rüşd (ve hidâyet)ten bana bir şey talîm etmek 

üzere sana tâbî olabilir miyim?» dedi. Hızır (a.s): 

«‒Sen, benimle beraber olmaya hiç mi hiç tahammül 

edemezsin ey Mûsâ! Bende Allâh’ın kendi ilminden lûtfettiği öyle bir 

ilim vardır ki sen onu bilemezsin. Sende de Allâh’ın verdiği öyle bir 

ilim vardır ki onu da ben bilemem.» cevabını verdi. Mûsâ (a.s): 

«‒Beni inşâAllah sabırlı bulursun. Sana hiçbir işinde karşı 

gelmiyeceğim.» dedi. 

Gemileri olmadığı için deniz kıyısında yürümeye başladılar. 

Bir müddet sonra yanlarına bir gemi geldi. Onlarla, kendilerini 

karşıya geçirmeleri için konuştular. Hızır (a.s)’ı (gemiciler) tanıdı ve 

onları ücretsiz gemiye aldılar. O esnâda bir serçe, geminin kenarına 

konup denizden bir iki yudum su aldı. Hızır (a.s): 

«‒Yâ Mûsâ, benim ilmimle senin ilmin, Allah’ın ilminden, bu 

serçenin denizden aldığı bir yudum kadar bile eksiltmez.» dedi. Ve 

gemi tahtalarından birine el atıp söktü. Mûsâ (a.s): 

«‒Adamcağızlar bizi ücretsiz almışlarken sen, gemilerine 

kasdedip içindekileri batırmak için mi deliyorsun!» dedi Hızır (a.s): 

«‒Sen, benimle bulunmaya hiç tahammül edemezsin demedim 

mi?» dedi. Mûsâ (a.s): 

«‒Şu dalgınlığımdan dolayı beni muâheze edip de bana güçlük 

gösterme!» cevabını verdi. Gerçekten de Mûsâ (a.s)’ın bu ilk 

muhâlefeti dalgınlık eseri idi. Yine gittiler. Bir de baktılar ki bir çocuk 

diğer çocuklarla oynuyor. Hızır (a.s) çocuğun başını eliyle kopardı. 

Musa (a.s): 

«‒Aman, hiçbir cana bedel olmaksızın (günâhsız) pâk bir canı 

telef mi ediyorsun?!» dedi. Hızır (a.s) yine: 

«‒Ben sana benimle edemezsin demedim mi?» cevabını verdi. 

Yine gittiler. Nihayet bir köye varınca ahâlîsinden yemek istediler. 

Ahâlî onları misafir etmeye hiç yanaşmadı. Orada yıkılmaya yüz 
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tutmuş bir duvar buldular. Hızır (a.s) eliyle işaret ederek duvarı 

doğrultuverdi. Musa (a.s): 

«‒İsteseydin (hiç olmazsa) bunun için bir ücret alabilirdin!» 

deyince Hızır (a.s): 

«‒Bu andan îtibâren artık ayrılalım.» dedi.” 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) kıssayı buraya kadar hikâye 

buyurduktan sonra: 

“Allah Teâlâ Musa’ya rahmet eylesin. Ne olurdu sabredeydi 

de aralarında geçen mâcerâlar (Cenâb-ı Hak tarafından) bize hikâye 

olunaydı!” buyurdu. (Buhârî, İlim, 44) 

Şerh: 

Bir âlime “İnsanların en bilgilisi kim?” diye sorulduğunda 

“Allah bilir, ilim Allah’a âittir!” demesi müstehaptır, güzel bir 

davranıştır. Zira insanlara “âlim” denilmesi mecâzendir. Birinin 

bildiğini diğeri bilmez. Herkes bildiğinin âlimi, bilmediğinin 

câhilidir. 

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

“(Hûd) dedi ki: İlim ancak Allah’ın yanındadır. Ben size 

gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum ve lâkin sizin cahillik eden bir 

kavim olduğunuzu görüyorum.” (el-Ahkâf, 23)  

“De ki: İlim ancak Allah’ın katındadır. Ben sâde açık 

anlatan bir nezîr (uyarıcı bir Peygamber)im.” (el-Mülk, 26)  

Buna rağmen insan için ilim çok faziletli bir hazinedir. İlim 

için meşakkatlere katlanmak, karada ve denizde uzun yolculuklara 

çıkmak lâzımdır. 

Câbir bin Abdullah (r.a), Abdullah bin Üneys’e bir tek 

hadîs-i şerîf sormak için tam bir aylık yol yürümüştür. Bir seferinde 

Medîne’den Şam’a, diğerinde de Mısır’a gitmiştir.69
 

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) bir hadîs-i şerîf husûsunda 

tereddüde düşmüştü. O hadîsi Efendimiz (s.a.v)’den dinleyenlerden 

sadece Ukbe bin Âmir (r.a) hayatta kalmıştı. Ebû Eyyûb Hazretleri 

                                                           
69 Bkz. Buhârî, İlim, 19; Ahmed, III, 495; Hâkim, Mârifet, s. 8-9; İbn-i Abdi’l-Berr, İlim, s. 127. 
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deve sırtında Medîne-i Münevvere’den yola çıkıp dağlar, çöller 

aşarak Mısır’a geldi. Ukbe (r.a) ile karşılaştığında hemen ilk olarak o 

hadîsi sordu. Ukbe (r.a) de: 

“Kim dünyada bir mü’minin ayıbını örterse, kıyâmet günü 

Allah Teâlâ da onun ayıbını örter.” diye hadîsi rivâyet etti. 

Ebû Eyyûb (r.a) “Tamam” dedi ve hemen devesine atlayıp geri 

döndü.70
  

Tâbiînden Âmir eş-Şa’bî (r.a), kendisine sual soran bir 

Horasanlı’ya bir hadîs-i şerîf rivâyet ettikten sonra şöyle 

buyurmuştur: 

“İşte bunu biz sana hiçbir bedel taleb etmeden veriyoruz. 

Hâlbuki vaktiyle (Peygamber Efendimiz [s.a.v] ve ashâb-ı kirâm 

zamanında) bundan daha basit bir mesele için tâ Medîne’ye kadar 

yolculuk yapılırdı.” (Buhârî, İlim, 31) 

Tâbiînin önde gelenlerinden Ebü’l-Âliye şöyle demiştir: 

“Biz, Basra’da iken Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in 

ashabından gelen bazı rivâyetler işitiyorduk. Buna gönlümüz râzı 

olmuyor, hemen bineğimize atlayıp Medine’ye geliyor ve hadîs-i 

şerîfi bizzat ashâbın ağzından dinliyorduk.”71
 

Saîd bin Müseyyeb (r.a) de şöyle demiştir: 

“Sadece bir hadis öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar 

yapıyordum.” (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IX, 106) 

İlim ehli, bildiğiyle iktifâ etmez, dâimâ ilmini artırmayı ister 

ve bu hususta hırslı olur. 

İlim ehli hiçbir zaman tevâzuu elden bırakmamalıdır. 

İlim ehli, kendilerine gıpta edilecek yüce mertebelere 

yükselirler. 

Âlimlere hizmet etmek büyük bir şereftir. 

Âlimlere hürmet etmek ve yanlarında edebe riâyet etmek 

lâzımdır. 

                                                           
70 Bkz. Ahmed, IV, 153, 159; Hâkim, Mârifetü ulûmi’l-Hadîs, s. 7-8; İbn-i Abdi’l-Berr, İlim, s. 123. 
71 Dârimî, Mukaddime, 47/570; Hatib el-Bağdadî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, Beyrut 1988, s, 402-403. 
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Akıl, şeriat aleyhine delil olmamalıdır. Aksine Allah’ın kulları 

için koyduğu şer’î hükümlerin, akıl üzerine delil olması îcâb eder. 

Akla uymuyor diye İslâmî hükümleri tevil etmek doğru değildir. 

Hızır (a.s)’ın yaptığı işler vahiy ile olmuştur. Bugün hiç kimse 

bülûğa ermeyen ve suçu sâbit olmayan kimseleri cezâlandırmaya 

kalkmamalı, gelecekle alâkalı tahminlerde bulunarak cezâ 

vermemelidir. 
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Âlimin Huzûrunda Ayakta Durmak 

Ebû Mûsâ (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’e gelip: 

«‒Yâ Rasûlâllâh, Allâh yolunda savaşmak ne demektir? 

Kimimiz gazabına kapılarak, kimimiz ârından dolayı yani kabile 

asabiyetiyle savaşıyoruz. (Buna ne dersiniz?)» diye sordu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) başını kaldırıp: 

«‒Her kim Kelimetullâh (Kelime-i Tevhîd yâni Allah’ın dini) 

daha âlî (yüce) olsun diye savaşırsa onunkisi Allâh yolundadır.» 

buyurdular.”  

Efendimiz (s.a.v)’in başını kaldırmasının sebebi, sual soranın 

ayakta olmasından başka bir şey değildi. (Buhârî, İlim, 45) 

Şerh: 

Efendimiz’in bu cevabı, Cevâmiu’l-kelim olan ifadelerinden 

biridir. Zira tek bir sözle suale cevap verdiği gibi fazla bilgiler de 

vermiştir. Meselenin özünü tek cümle ile hulâsa etmiştir. 

Allah katında faziletin ve İslâm nazarında şerefin ölçüsü, 

İslâm’a ilk koşanlardan olmak, can ve mal ile Allah yolunda cihâd 

etmektir. Fetih’ten önce cihâd edip infâk edenlerle Fetih’ten sonra 

cihâd edip infâkta bulunanlar aynı olmaz! (Bkz. en-Nisâ, 95-96; el-Hadîd, 10; 

Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 381) 

Hayattan gâye, Allah’ın dînini yüceltmektir. 

Allah’ın dîni yayılsın ve yükselsin diye gayret edenler, sebep 

oldukları insanların ve daha sonra gelen nesillerinin ecrinden nasib 

alırlar.  

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: 

“İslâm’da iyi bir çığır (sünnet-i hasene) açan kimseye, bunun 

sevabı vardır. O yolda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. 

Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de 

İslâm’da kötü bir çığır (sünnet-i seyyie) açarsa, o kişiye onun günahı 

vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. 

Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.” (Müslim, Zekât 

69. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 64) 
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Bütün müslümanların yaptığı haseneler, sâlih ameller ve 

ibâdetlerin bir misli, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in sayfasına 

yazılmaktadır. Bunlara ilâveten bir de ona, insanları hidâyete dâvet 

etmek için gösterdiği gayretin ecri yazılmıştır. Bir de kendi yaptığı 

husûsî amellerin, irfân ve hallerin hasenâtı vardır ki bütün ümmetin 

amelleri toplansa onların neşrettiği güzel kokuyu bile duyamaz, 

onların yüzde birine bile ulaşamaz! 

Diğer taraftan Efendimiz (s.a.v)’e ümmeti sayısınca kat kat 

ecirler yazılmaktadır. Bunun sayısını Allah Teâlâ’dan başka kimse 

bilemez, akıl onun idrâkinden âciz kalır. 

Bir misâl vermek gerekirse: İslâmî bir husûsu öğrenip onunla 

amel eden kişiye bir ecir yazılır. Ona bu bilgiyi öğreten hocasına da 

bir misli yazılır. Hocasının hocasına ise bu ecrin iki katı yazılır. 

Üçüncü hocaya dört, dördüncü hocaya sekiz katı yazılır ve bu böyle 

her kademede kendisinden sonrakilerin ecirleri kadar katlanarak 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e kadar devam eder. 

 Peygamber (s.a.v) Efendimiz’den sonra 10 kişi olduğunu 

farzetsek Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e 1024 ecir yazılır. 11. kişi de 

o bilgiyle amel ederse Efendimiz (s.a.v)’in ecri 2048 olur. Bu şekilde 

her bir kişinin artmasıyla kendinden öncekilerin ecri katlanır. Bu, 

kıyâmete kadar böyle devam eder. Bu öyle bir durumdur ki onun 

keyfiyetini Allah Teâlâ’dan başka kimse ihâta edemez ve akıl bunun 

hakîkatini idrâkten âciz kalır. 

Bunun yanında bir de sahâbenin çokluğunu, tâbiînin 

çokluğunu ve her asırda pekçok müslümanın bulunduğunu 

düşünelim… 

Bu hesaptan, önceki müslümanların sonrakilerden daha üstün 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonrakiler ecirlerini artırdıkça otamatik 

olarak önceki müslümanların da ecirleri artmakta ve az evvel ifade 

ettiğimiz şekilde katlanmaktadır. 

Bu durum üzerinde düşünen ve Allah’ın da kendisine tevfîkini 

(yardımını) lûtfettiği kimseler, bütün himmetlerini İslâmî tâlim ve 

terbiyeye verir ve onların neşrine koşarlar. Ecirlerinin hayatlarında ve 

vefatlarından sonra devamlı katlanarak artmasını isterler. Herhangi 
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bir bid’at ve zulüm ihdâs etmekten şiddetle sakınırlar. Zira bunların 

günahları da, aynen sevaplar gibi işlendikçe katlanarak artar. 

Her müslüman, bu durumu iyice düşünsün! Hayra sebep 

olanların saâdetini ve şerre çağıranların kötü hâlini tahayyül etsin!72 

Şâh Veliyyullâh ed-Dehlevî (r.a) şöyle buyurur: 

“Görmez misin ki bugün bir kâfir müslüman olmak istese 

kâfirlerin arasından çıkmak, onların âdet, gelenek ve göreneklerini 

terketmek, İslâm’a girip onun ahlâk ve âdâbıyla ahlâklanabilmek için 

ne kadar müşkilât çeker, sıkıntılara uğrar. Allah Teâlâ, babalarımıza, 

üstadlarımıza ve şeyhlerimize gani gani rahmet eylesin! Çünkü onlar 

bizi kucaklarında terbiye edip büyüttüler, kulağımıza ulaştırdıkları ilk 

söz kelime-i tevhîd oldu. İlk öğrettikleri âdet İslâm’ın muâmelâta dâir 

emirleri oldu. Bizim için bu meşakkat ve zorluklara katlandılar. 

«Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl terbiye edip 

yetiştirdilerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet eyle!»73 İkinci 

olarak da onların atalarına en güzel şekilde rahmet eyle! Onlar da 

babalarımızı şefkat kucaklarında böyle yetiştirdiler ve onları bu 

müşkillerden ve zorluklardan kurtardılar.” (Dehlevî, İzâletü’l-hafâ, II, 608) 

Yukarıdaki rivâyette, Efendimiz (s.a.v) otururken bir 

sahâbînin gelip ayakta sual sorduğu anlatılıyor. Bu vaziyet, âlimin 

kalbine gurur, kibir ve ucub gibi son derece zararlı duyguların 

girmesine sebep olabilir. Bu sebeple bir kimsenin, insanların kendisi 

için ayağa kalkıp hürmet göstermesini istemesi şiddetle 

yasaklanmştır. Ama âlim nefsine hâkim olabilir de kendini beğenme 

(ucb) duygusuna kapılmazsa bunun câiz olduğu görülüyor. 

  

                                                           
72 İmâm Sübkî, Şifâü’s-Sekâm, Beyrut: Mektebetü’l-Asrıyye, 1431, s. 409-410. 
73 el-İsrâ, 24. 
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İnsana Az Bir İlim Verilmiştir 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur: 

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) ile birlikte bir gün Medîne 

harâbelerinde yürüyorduk. Efendimiz (s.a.v) hurma dalından bir 

değneğe dayanıyordu. Derken bir kaç yahûdîye tesâdüf etti. Bir kısmı, 

diğerlerine: 

«‒Ona rûhu sorun!» dedi. Bir kısmı da: 

«‒Ona bir şey sormayın, belki o hususta hoşlanmayacağınız 

bir şey söyler.» dedi. 

Bâzıları ise: 

«‒Mutlaka soracağız.» dediler. Derken biri kalkıp: 

«‒Yâ Ebe’l-Kâsım, rûh nedir?» diye sordu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) sükût buyurdular. Kendi 

kendime: «Ona şüphesiz vahiy geliyor.» diyerek (yanından) kalktım. 

Vahiy hâli geçince: 

«Sana rûh nedir diye soruyorlar. Onlara de ki: Ruh 

Rabbimin emri cümlesindendir. Onlara ancak pek az bir ilim 

verilmiştir.»74 âyet-i kerimesini tilâvet buyurdular. (Buhârî, İlim, 47) 

Şerh: 

Hadîsin râvîlerinden A’meş’in kıraatine göre âyet-i kerîmenin 

sonu “Onlara ancak pek az bir ilim verilmiştir.” şeklindedir. 

Mütevâtir ve meşhur kıraate göre ise “Size ancak pek az bir ilim 

verilmiştir.” şeklindedir. 

Nice ilimler vardır ki Cenâb-ı Hak onları ne bir peygamberine 

ne de diğer kullarından birine vermiştir. Peygamberler dâhil bütün 

mahlûkâtın ilmi, Allah’ın ilmi yanında deryadan bir damla 

mesâbesinde bile değildir. 

 

  

                                                           
74 el-İsrâ, 85. 
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Bazı Bilgileri Sâdece Ehline Vermek 

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurur: 

Muâz bin Cebel (r.a) deve üstünde Rasûlullâh (s.a.v) 

Efendimiz’in terkisinde idi. Efendimiz (s.a.v): 

«‒Ey Muâz!» diye nidâ buyurdular. Muâz (r.a): 

«‒Lebbeyk yâ Rasûlallah ve sa’deyk: Buyur ey Allah’ın 

Rasûlü, emrine âmâdeyim!» dedi. Ve bu hâl üç kere vâkî oldu. 

Üçüncüsünde Efendimiz (s.a.v): 

«‒Hiç kimse yoktur ki kalbinden tasdîk ederek Allah’tan başka 

ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şahâdet 

etsin de, Allâh Teâlâ onu (Cehennem) ateşine harâm kılmasın!» 

buyurdular. 

Muâz (r.a): 

«‒Yâ Rasûlallah, bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler 

mi?» dedi. Allah Rasûlü (s.a.v): 

«‒Hayır, söyleme! Çünkü (buna) güvenirler.» buyurdular. 

Muâz bin Cebel (r.a) vefâtı esnâsında, (ilmi gizlediği için) 

günaha düşerim korkusuyla bunu etrafındakilere haber verdi. (Buhârî, 

İlim, 49) 

Şerh: 

Bazen, insanlar eksik veya yanlış anlar da daha kötü bir 

düşünceye kapılırlar diye kişi yapmak veya söylemek istediği bazı 

şeyleri terketmelidir. 

Bazı şeyler de ehline söylenir, onu tam olarak anlaması zor 

görünen insanlardan gizlenir. 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurmuştur: 

“İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz! Allah ve 

Rasûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz!” (Buhârî, İlim, 49) 

İnsanların kafasını karıştıracak ve anlamakta zorlanacakları 

şekilde konuşulunca, bazen bilmeden Allah ve Rasûlü’nden gelen 

hakîkatlerin yalanlanmasına sebep olunabilir. 
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İlmin bir kısmını, hâfızası kuvvetli, anlayışı sağlam insanlara 

öğretmelidir. Ehil olmayan, anlayışının kıtlığı sebebiyle ruhsat yoluna 

ve tembelliğe düşmesinden korkulan talebeye lâtîf mânâlar 

öğretilmemelidir. Bu büyük bir israf ve mefsedet olur. 

Maslahat ile mefsedet karşıkarşıya geldiğinde daha mühim 

olanı yapmalıdır. Bir maslatı elde ederken ondan daha büyük bir 

mefsedetle karşılaşılacaksa maslahat terkedilir. Şer’î emirler bunun 

hâricindedir. Fesat zuhur edecek diye zekât toplamaktan veya hadleri 

tatbik etmekten geri durulmaz. 
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İlimde Hayâ  

Ümmü Seleme (r.a) şöyle buyurur: 

“Ümmü Süleym (r.a), Nebiyy-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz’in 

yanına gelip: 

«‒Yâ Rasûlallâh, Allâh Teâlâ hakkı beyân etmekten hayâ 

etmez. Bir kadın ihtilâm olursa gusletmesi îcâb eder mi?» diye sordu. 

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v): 

«‒Suyu gördüğünde evet!» cevabını verdiler. 

Ümmü Seleme (hicâbından) yüzünü örterek: 

«‒Yâ Rasûlallâh, kadın da ihtilâm olur mu?» dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): 

«‒Evet, Allâh cezânı kaldırsın, (böyle olmasa) çocuğu 

kendisine nasıl benzeyebilir?» buyurdular.” (Buhârî, İlim, 50) 

Şerh: 

Hayâ îmandandır, ancak ilim öğrenmeye ve sual sormaya mânî 

olmamalıdır. Yerine göre hayâ sâhibi olmaya, yerine göre de hayâyı 

ilme mânî kılmamaya dikkat etmelidir. 

Mücâhid (r.a) şöyle buyurur: 

“Yersiz hayâ sahibi ve kibirli kimse ilim öğrenemez.” (Buhârî, 

İlim, 50) 

Hz. Âişe (r.a) vâlidemiz şöyle buyurmuştur: 

“Ensâr kadınları ne iyi kadınlardır! Hayâları onları dinde fakîh 

olmaktan menetmemiştir.” (Buhârî, İlim, 50) 
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Hayâ Eden Kişi Meselesini Başkasına Sordurabilir 

Hz. Ali (r.a) şöyle buyurur: 

“Mezî ile müptelâ bir kimse idim. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’e sorsun diye Mıkdâd bin el-Esved’e söyledim. Sordu. 

Efendimiz (s.a.v): 

«‒Abdest almayı gerektirir.» buyurdular.” (Buhârî, İlim, 51) 

Şerh: 

Herhangi bir sebeple kendisi sual sormaktan hayâ eden kişi, 

meselesini başkası vâsıtasıyla sordurabilir. 

Mezi, guslü gerektirmez. Ancak necis olduğu için kirlettiği 

yerleri yıkayıp abdest almak lâzımdır. 
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Mescid’de İlim ve Fetvâ  

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi Mescid’de ayağa kalkıp: 

«‒Yâ Rasûlallâh, nerede ihrâma girip telbiye getirmeye 

başlayalım?» diye sordu. 

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v): 

«‒Medîne ahâlîsi Zü’l-Huleyfe’den, Şam ahâlîsi Cuhfe’den, 

Necid ahâlisi Karn’dan (îtibâren) ihrâma girip telbiye getirsin!» 

buyurdular.” 

Abdullâh bin Ömer (r.a); “Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) 

Efendimiz’in: 

«Yemen ahâlîsi Yelemlem’den (îtibâren) ihrâma girip telbiye 

getirsin!» buyurduklarını da söylüyorlar.” dedi. 

Yine İbn-i Ömer (r.a): 

“Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in bu son cümlesini (işittim 

ama) anlayamadım!” derdi. (Buhârî, İlim, 52) 

Şerh: 

Ulemâ ihtilâf etmiş olmakla birlikte cumhura göre Efendimiz 

(s.a.v), Irak tarafından gelenler için de Zâtü’l-Irk’ı mîkât yeri tâyin 

etmişlerdir. 

Allah Rasûlü (s.a.v) bu hadîs-i şerîfi söylediklerinde Şam ve 

Irak henüz fethedilmemişti. Efendimiz (s.a.v) mîkat yeri tâyin ederek 

oraların fethedileceğini mûcizevî bir şekilde önceden haber vermiş 

oldular. 

İbn-i Abbâs (r.a) Hazretleri’nin rivâyetinde son cümle açıkça 

ifade edilmektedir. Demek ki İbn-i Ömer (r.a) bu cümleyi işitti, ama 

belki uzakta olduğundan, belki başka bir sebepten dolayı anlayamadı. 

O cümleyi de diğer sahabilerden rivâyet etti. Normalde bunu beyan 

etmese bir mahzuru yok, ancak o, hâdiseyi bütün tafsîlâtıyla îzâh 

ediyor. Bu durum, ashâb-ı kirâmın hadîs-i şerifleri rivâyet ederken ne 

kadar hassas ve dikkatli davrandığını göstermektedir. Yani İslâmî 

ilimler bize en sağlam ilmî metodlarla ulaşmıştır. 
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Hanefîlere göre mîkâta ulaşan kişi, Mekke’ye girmek 

istiyorsa; ister hac veya umre, ister savaş, isterse ticâret maksadıyla 

girecek olsun, mîkâtı ihramsız geçme hakkı yoktur. Zira Cenâb-ı Hak 

Mekke-i Mükerreme’yi harem kılmıştır. Harem’e hürmet ise oraya 

ihrâmlı olarak girmekle gösterilir. Mekke-i Mükerreme’ye ihramla 

girmek, aynı zamanda oranın şerefli bir yer olduğunu ortaya koymak 

içindir. 

Dışardan gelip de Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in tâyin ettiği 

bu mîkat sınırlarını ihramsız geçen kimse, geri dönüp mîkâtta ihrâma 

girmelidir. Böyle yapmazsa, ihrâma girmeyi asıl yerinden sonraya 

ertelediği için cezâ olarak kurban kesmesi gerekir. 

Mîkât sınırlarıyla Mekke-i Mükerreme arasında oturan kişi ise 

ihtiyaç için Mekke’ye ihramsız girebilir. 
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Soruya Fazlasıyla Cevap Vermek 

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle buyurur: 

“Bir kişi Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’den: 

«‒İhrâma giren (kimse) ne giyer?» diye sordu. 

Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurdular: 

«‒Gömlek giymez, sarık sarmaz; don ve burnus giymez; vers 

veya za’ferânla boyanmış bir elbise de giymez. Na’leyn (terlik) 

bulamadığı takdîrde mest giysin ve mestleri topuklara varıncaya 

kadar kessin!».” (Buhârî, İlim, 53) 

Şerh: 

Burnus: Başlığı kendisine yapışık elbise, kapşonlu elbise. 

Vers: Cehrî, Yemen Za’ferânı. Kendisiyle elbise boyanan sarı 

bir bitki. 

Za’ferân: Kendisiyle elbise boyanan bir bitki. 

Ashab-ı kiram bazen Peygamber Efendimiz’e bir mevzu 

hakkında sual sorar, Efendimiz (s.a.v) ise muhtelif sebep ve 

hikmetlerle onu başka bir istikamete yönlendirirlerdi. Mevzuun, sual 

sorana daha ziyade fayda sağlayacak yönlerine temas ederlerdi. Yâni 

gayeye daha uygun ve faydalı olduğu için muhatabın beklemediği ve 

sualiyle talep etmediği yönde cevap verirlerdi. Buna belâgatta 

“uslûb-i hakîm” denmektedir. 

Burada sorunun cevabı çok uzun ve kapalı olacağından, 

Efendimiz (s.a.v) soru soranın işini kolaylaştırmak ve mevzuyu daha 

iyi anlamasını sağlamak için farklı yönden cevap vermişlerdir. 

Mevzuya hâkim olan hoca, bu metodu kullanarak talebesini 

daha kolay ve daha güzel yetiştirir. Onu lüzumsuz şeylerle meşgul 

olmaktan kurtarır ve hedefe, yorulmadan ulaşmasını sağlar. 

Bir âlimin, Allah’ın hudutlarına riâyette bir gevşekliğe 

sebebiyet vermeyecek durumlarda, insanların istifâde edeceği ve 

rahatlayacağı kolaylık yollarını göstermesi gerekir. 

 


