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Читайте наши книги: 
& Серия «Истинный путь» (Издание 2-е, исправленное и дополненное): 

книга 1 — «Вера мусульманина». 
книга 2 — «Таhарат». 
книга 3 — «Намаз». 
книга 4 — «Рамадан». 
книга 5 — «Хадж». 
книга 6 — «Закят». 
книга 7 — «Путешествие и вознесение Пророка». 

&   «Твердость в убеждениях». 
&   «Культура и нравственность в Исламе». 
&   «Мавлид Пророка» (о праздновании Дня рождения Пророка). 
&   «Мухтасар» (содержит большинство необходимых знаний об Исламе, как вопросы веры, 

мусульманское право (фикh), некоторые правила деловых отношений между мусульманами). 
&   «Истинный Путь» (содержит полное объяснение ‘акыда (правильных убеждений и веры)). 
&   «Вопросы и Ответы» (содержит более четырехсот вопросов о религии и ответов к ним. 

Объяснение книги “Мухтасар“).  
&   Серия  «Детям о Кор’ане». «История наших предков». (5 книг). 
&   Серия  «Детям об Исламе». «Исламская культура». (5 книг). 
&  «Избранные пятничные проповеди». 
&  «Осторожно, экстремизм». 
&  «Никах.» (некоторые разъяснения вопросов бракосочетания по Шари’ату). 
&  «Заблуждения ваhhабитов » (источник краткой информации об этом течении. Аргументы 

против опасности, которая исходит от этого течения). 
&  «Упрощенное толкование письма Ибн `Асакира» ( книга о Единобожии). 
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TAHARET VE NAMAZ 
Gece ve gündüz zamanlarında 5 Namaz Farz kılındı1. 
 Öğlen Namazının vakti, güneş’in göğün ortasından hafif2 batıya doğru kaymasıyla 

başlar. Ve devam eder ta ki her şeyin gölgesi kendi uzunluğunun iki katı olduğu zaman ve 
istiva gölgesiylen3 beraber biter. 
Öğlen Namazı 4 Rekattır4. 
 İkindi Namazının vakti, Öğlen Namazının vakti bitmesiyle başlar, güneş’in tamamen 

batmasıyla biter. 4 Rekattır. 
 Akşam Namazı: güneşin tamamen batmasıyla başlar ve  kırmızı şafağın batmasına 

kadar devam eder 3 Rekattır. 
 Yatsı Namazının vakti, batıdaki kırmızı şafağın batmasıyla başlar ve Sabah Namazının 

vaktine kadar5 devam eder. 4 Rekattır. 
 Sabah Namazının vakti doğru fecirle başlar6 ve güneş’in ilk çıkmasına kadar devam 

eder. 2 Rekattır. 
Vitir Namazı İmamımız Ebu Hanife’ye göre Vacibtir. Vitir Namazı 3 Rekattır ve Yatsı 

Namazının vaktinde kılınır üçüncü Rekatte Rüküdan önce Konut Duası okunur. Ramazan ve 
Kurban Bayramlarının Namazları’da Vacibtir.  

Namazı vaktinde kılmak her müsluman, deli olmayan ve ergenlik çağına gelenin uzerine 
Farzdır. Ay başı ve lohusalık7 halinde olan kadınlar Namaz kılmazlar. Aybaşı ve lohusalık 
halinde Namaz kılmak Haramdır. 

Namazı vaktinden önce kılmak ve Namazı vaktinden sonra ya sebepsiz olarak bırakmakta 
Haramdır. Hayız8 olan kadının hayızı bittiyse Namaz vakti çıkmadan önce Gusül9 alacak ve 
Tekbiretul-İhram söyliyecek kadar vakit varsa, Gusül alması ve o vaktin Namazını kılması 
Farzdır. 

Birisinin Namazı kazaya kalırsa, hatırladığı an vakti Namazdan önce kılması gerekir. Eğer 
kaza Namazları altı kazadan daha az ise ve vakit varsa önce kazayı kılacak, ama kaza 
Namazları altı ve altıdan fazla ise, ilk olarak o vaktin Farz Namazı kılınır. 

 
                                                
1 Bu Farz ergenlik çağına gelmiş, Müslüman ve deli olmayan kişileredir. Ergenlik çağı meni veya hayız (ay 
başı) gelirse, gelmezse Namaz ve Oruç gibi ibadetler için 15 yıl hicridir. Kadınlara evlenmek ve miras için 
ise ergenlik çağı 18 yıl hicridir.  
 Peygamberimiz buyüruyorki: Allah kullarına 5 Namazı Farz kılmıştır. 
2 Hafif – az. 
3 Güneş göğün ortasında iken en kısa ölçünün gölgesi. 
4 Farz. 
5 Doğru fecire kadar. 
6 Doğru fecir doğuda ilk çıkan ufuğun içinde beyaz ile hafif kırmızılıkla başlar, çünkü ondan önce yalancı 
fecir vardır. 
7 Lohusalık - doğumdan sonra gelen kana denir. 
8 Hayız – aybaşı. Hayız halindeyken ilişki kurmak Haramdır, ancak diz ile göbek arasına dokunmadan 
okşuyabilir. Hayızın çoğu 10 gündür, 10 günden sonra gelen kan maziretli kandır, Güsül alıp İbadetlrini 
yapabilir, Güsül almasa dahi cinsel organını yıkar ve kocasıyla ilişki kurabilir. Normalinde hayzı 7 gün ise 5 
günde kan kesilirse o zaman Boy Abdesti alır Namazını kılar İbadetlerini yapar, ama kocasıyle ilişki 
kuramaz, çünkü geçmişte adeti 7 gündü, yedinci günü bekleyip o zaman ilişki kurabilir. 
9 Gusul – boy abdesti 
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VELİLERİN ÇOCUKLARA ÖYRETMESİ FARZ OLAN ŞEYLER 
Velilerin10 mümeyyiz11 çocuğa yedi yaşından sonra Namazı öğretmesi ve emretmesi 

Farzdır. On yaşına gelince Namaz kılmazsa ve Oruç tutmaya gücü yettiği halde Oruç 
tutmazsa dövülür. Veliye Çocuğa İmandan12 ve Fıkıh13 konulardan öğretmek Farzdır, neyin 
Farz olduğunu ve neyin Haram olduğunu, ve Misvak kullanmak ve cemaatla Namaz kılmak 
Dindendir. Halifeye Namazı bırakana cezalandırmak Farzdır. 

Ve her Müslümanın akrabalarına ve gücü yettiği kişiye Namazı kılmayı emretmesi 
Farzdır.  

 
NAMAZIN ŞARTLARINDAN ABDEST ALMA 

El-Maide Suresinin 6. Ayetinde Allah buyuruyor ki: 

 
Allah İman edenlere emretti, Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerle 
beraber ellerinizi yıkayınız. Başınızı mesh14 edin, ayaklarınızı da topuklarınızla beraber 
yıkayınız.  

 
 

                                                
10 Veli – baba, anne, dede veya nene olabilir. O çocuğu kim sorumluluk altına aldıysa o ondan sorumludur o 
velisi sayılır. 
11 Mumeyyiz belirli yaşa gelen çocuğa onunla konuşulduğu zaman anlıyor ve soru sorulduğunda cevabı 
verebilen çocuktur. 
12 Velilerin çocuklarına öğretmesi Farz olanlardan Allah’ın her şeyi yarattığına ve hiç bir şeye 
benzemediğine. Allah her şeye kadirdir, Allah her şeyi bilendir. Allah cisim değildir. Allah’ın sınırı yoktur, 
şekli yoktur, mekansız (yersiz) olarak vardır ve hiç bir şeye muhtaç değildir.  
Allah Melekleri nurdan yarattı, erkek ve kadın değildirler, ama bazen erkek şekliyle şekillenirler, erkeklik 
organı olmadan, hiç kadın şekliyle şekillenmezler. Melekler yemezler, içmezler, yatmazlar, yorulmazlar, 
günah işlemezler ve göklerde yaşıyorlar. 
Allah bütün Peygamberleri İslam Dinini öğretsinler diye gönderdi ve bütün Peygamberler erkektirler ve 
müslümandırlar. İlk Peygamber Adem’dir, son Peygamber Muhammed’tir ^Ebdullah’ın oğludur, Mekke’de 
doğdu, kırk yaşındayken Mekke’de Peygamber oldu. On üç sene (yıl) sonra Medine’ye hicret etti (göçtü), 
altmış üç yaşında Medine’de ^Eişe anamızın evinde vefat etti ve orada defnedildi (kabire konuldu). Veliye 
Farzdır, çocuğu öğretsin ki: Peygamberler Adem, Nuh, Muse, ^İsa, İbrahim, Muhammed ve diyer bütün 
Peygamberler dediler ki: “Allah’tan başka İlah yoktur.” Peygamberler yalan söylemezler, çalmazlar, 
aldatmazlar, içki içmezler, domuz eti yemezler. ^İse, Allah’ın oğlu değildir ve ^İse’yi öldürmediler ve haça 
asmadılar ve ona İslami akideden (imandan) başka şeyleri öğretmesi Farzdır. Veli çocuğa öğretmesi Farzdır 
yalan söylemenin ve çalmanın haram olduğunu öğretmek. Ramazan ayının Orucunu tutmak, gece ve 
gündüzde beş Namazın Farz olduğunu öğretmek. 
13 Namaz, Oruç, Zekat ve Hac gibi. 
14 Mesh - ıslak elle silmek 
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ABDEST 
Namazın doğru olması için Abdest şarttır. 
Abdestin Farzları: 
1. Bir defa bütün yüzü yıkamak – alnın başından çenenin altına kadar, kulaktan kulağa 

kadar yıkamak. Eğer sakal ve favullar çok uzunsa üstünü yıkar. 
2. Bir sefer sağ ve sol elleri dirseklerle birlikte yıkamak. 
3. Başının dörtte birini ıslak elle mesh etmek (silmek). 
4. Bir sefer ayakları topuklarla beraber yıkamak, veya Meshin15 şartları tamamlandıysa 

mesh (ıslak elle silinir) edilir. 
 

 
ABDESTİ BOZAN ŞEYLER 

 Ön veya arka organlardan bir şeyin çıkması, ancak ön organdan hava çıkarsa bozmaz. 
 Vucudun her hangi bir yerinden kan, irin çıkıp akması.  
 Ağız dolusu kusmak. 
 Delirmek, veya içki içip tamamıyla kendini kaybetmek, veya bayılmak.  
 Sırt üstü, karın üstü veya yan yatarak uyumak. Ama Namazda ayaktayken, Rüku ve 

Sucud halinde uyursa ve aynı şekilde uyanırsa abdesti bozulmaz. Ve aynı şekilde ayaklarını 
bağlayarak oturursa ve uyursa aynı şekilde uyanırsa Abdesti bozulmaz. 
 Ergenlik çağına gelmiş kişi Rükulu ve Secdeli Namazda iken kahkaha ile gülmesi, 

ancak cenaze Namazında ve Tilavet Secdesinde Abdesti bozmaz ama cenaze Namazını ve 
Tilavet Secdesini bozar.  

ABDESTİN MEKRUHLARIN’DAN 
 Suyu israf etmek.  
 Sol elle ağza ve buruna su almak. 
 Sağ elle burunu temizlemek. 
 Maziretsiz konuşmak, ama Allah-ı Zikr edebilir. 
 Necisli yerde abdest almak. 
 Gözler kapalıyken yüzüne hızlı şekilde suyu vurmak. Ama gözler açık iken su zarar 

verecek ise Haramdır 
. 

 
İSTİNCA 

Cinsel organlardan çıkan, her ıslak şeyden temizlenmek, suyla veya kuru toprakla, taşla ve 
taşa benzeyen temizleyici temiz olan şeylerle temizlenmek Sünnettir. Suyun yerine 
kullanılan şeylerden su olsa dahi pislik16 genişlemeyecek şekilde kullanacak, eyer necaset 
genişlerse o zaman suyu kullanmak Farz olur. İstincada kemik, hayvanın kuru pisliği, 
ekmek gibi şeyleri kullanmak Haram olan mekruhtur.  

 
 
 

GUSLU GEREKTİREN ŞEYLER 

                                                
15 Mesh – ayakta giyilen derıden ve ya kalın çorab (arapça - huff). 
16 Necaset. 
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1. Meninin çıkması, meni şehvetle hızlı çıkar.  
2. Cima17 meni inmezse dahi. 
3. Hayız18.  
4. Nifas19 kesildiğinde, ama doğum kansız olursa Gusül gerekmez. 

 
GUSLUN FARZLARI 

1. Ağızı çalkalamak. 
2. Burnuna su alıp yıkamak. 
3. Bütün vucudu hiç kuru yer kalmadan yıkamak saçlarla birlikte, saçlar ne kadar uzun 

olursa olsun. 
 

TAHARET20 ŞARTLARINDAN 
1. Müslüman olmak. 
2. Yıkanacak yer ile suyun arasında bir engel olmaması21. 
3. Yıkanacak yerin üzerinden suyun akması.  
4. Suyun temiz olması gerekir suya gül suyu (розовая настойка) veya sirke (уксус) gibi 

temiz maddelerin karışıp su denilmiyecek hale gelirse o zaman ona su denilmez boy abdesti 
ve abdest onunla alınmaz.  

Necis olan şey, az suya düşerse kullanılamaz hale gelir. Abdeste ve boy abdestinde 
kullanılan su tekrar abdestte ve boy abdestinde kullanılmaz. Az su ise bazı alimler 
buyurdularki 10 arşına 10 arşın genişliği derinliği, ise avuç kapalıyken yumruk halinde baş 
parmağı uzatarak üst üste 7 kat olacak şekilde yaklaşık 90 santimden aşağı olursa az su 
sayılır.  

 Köpek, domuz ve yırtıcı aslan ve kurt gibi hayvanların su artığı necistir. Eğer af 
olunmayan necaset küçük kuyuya düşerse bütün kuyudaki su çıkarılır.  
 

TEYEMMÜM 
Su bulunmadığı zaman veya kişinin kendisine su zarar veriyor ise Teyemmüm edilir. 

Teyemmüm herhangi başka bir maddeyle karışık olmayan, aslı toprak cinsinden olan temiz 
taş, toprak, kum gibi maddelerle yapılır. Temiz taş, toprak, kum gibi aslı toprak cinsinden 
olacak başka maddeylen karışık olmayacak. 

Teyemmümün yapılışı: 
1. El avuçları toprağa, kuma veya taşa vurup Namaz kılmak için niyet etmek, veya 

teyemmum edeceği ibadet için niyyet etmek, eller kaldırılır bütün yüz meshedilir. 
2. Bir daha eller toprağa vurulur, sol elin avuçuyla sağ el dirsekle beraber meshedilir. Sağ 

elin avuçuyla sol el dirsekle beraber meshedilir. 
ABDESTLİ OLMAYAN KİŞİYE HARAM OLAN ŞEYLER 

 Namaz kılmak. 
 Kabe’yi Tavaf etmek. 
 Kuran taşımak.  
 Kuran’a el sürmek, Ancak Kuranı taşıyacak kılıfın taşıma yeri varsa onu taşıya bilir.      

                                                
17 Cima – ilişki kurmak. 
18 Haiz – ay başı hali. 
19 Nifas – doğumdan sonra çıkan kan. 
20 Taharet – temizlik. 
21 vucudu kaplayacak boya, tırnaklara sürülen öje, lak gibi. 
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büyük bir kutu içindeyse ve kutunun içinde başka şeyler varsa taşıyabilir. Ama çocuk22 
Kuran’ı ders almak için taşıyabilir. 
 

CENABETLİ OLAN KİŞİYE HARAM OLAN ŞEYLER 
 Namaz kılmak. 
 Kabey’i Tavaf etmek. 
 Kuran’a el sürmek. 
 Kuran taşımak. 
 Kuran okumak. 
 Camiye girmek. 

 
HAYIZ23 NİFAS24 HALİNDE YAPILMASI HARAM OLAN ŞEYLER 

 Namaz kılmak. 
 Kabey’i Tavaf etmek. 
 Kuran’a el sürmek. 
 Kuran taşımak. 
 Kuran okumak. 
 Camiye girmek. 
 Oruç tutmak – hayız ve nifas kanı kesilmeden. 
 Cinsel ilişkiye girmek hayız ve nifas kanı kesilmeden. Ancak diz ile göbek arasına 

dokunmadan okşuyabilir. 
Ama bazı alimler dediler ki: 
10 günden sonra gelen kan mazeretli kandır, Gusül almasa dahi cinsel organını yıkar ve 

kocasıyla ilişki kurabilir. Normalinde hayzı 7 gün ise ve kan kesilirse bir Namaz vakti kadar 
bekler ondan sonra ilişki kurabilir. 5 günde kan kesilirse o zaman boy abdesti alır Namazını 
kılar ibadetlerini yapar ama kocasıyle ilişki kuramaz çünkü geçmişte adeti 7 gündü, yedinci 
günü bekleyip o zaman ilişki kurabilir. 

 
NAMAZIN SAHİH OLMASI ŞARTLARIN’DAN NECASETTEN TEMİZLENMEK 
 Namazın sahih olması için 
 Müslüman olmak. 
Ve necasetten temizlenmek:  
1. Beden. 
2. Elbise. 
3. Namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir.  
4. Aynı zamanda kişinin elinde, cebinde ve taşıdığı şeylerde necaset olmayacak. 
Rengi kokusu ve tadı olan necaseti suyla veya necaseti götüren şeyle yıkanması gerekir. 
Gözle görülmeyen necaset tadı, rengi, kokusu olmayan necasettir, 3 defa suyla yıkaması 

gerekir. 
Köpek ve domuz necistir. Islakken bir yere dokunduğunda necis ederler onu temizlemek 

için 3 sefer yıkaması gerekir (farzdır), ama daha iyisi birisi toprakla olmak üzere 7 sefer 
yıkamasıdır, bu da Sünnettir. 

 

                                                
22 yani ergenlik çağına gelmeden. 
23 Hayız – ay başı. 
24 Nifas – lohusalık. 
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NAMAZIN ŞARTLARI 
 Kıbleye yönelmek25. 
 Namaz vaktinin girdiğine emin olmak. 
 Mümeyyiz olmak: soru sorulduğunda cevap verebilen çocuğa mümeyyiz denilir  
 Namazın Farz olduğunu bilmek.  
 Niyet ve Tekbiratul-İhram arasında Namazın dışındaki amelle meşgul olmamak. 

Tekbiratul İhramla beraber niyet etmek müstehebtır. Farz veya Vacib olan Namazlara niyeti 
ayırmak. 
 Bedeni örtmek, hür kadının bütün vücudu Namazda kapalı olması gerekir, sadece yüzü 

ve parmaklarından bileğine kadar açık olabilir. Bazı alimler buyurdularki ayakları topuktan 
parmaklara kadar açık olabilir. Erkeğin Namazda diz ve göbek arasını kapatması gerekir26.  

Namaza girdikten sonra bu şartlardan birini bırakırsa Namazı doğru olmaz ve onu iade 
etmesi gerekir. 

NAMAZI BOZAN ŞEYLER 
 Namazda konuşmak kendini duyarsa bilerek veya unutarak manası olmasa dahi Namazı 

bozuyor, eyer son teşehhude oturup son teşehhud vakti bitmeden konuşursa. 
 Af olunmayan bir necaset taşımak. 
 Bizim konuşmamıza benzeyen Dua (fusha olmayan söz). 
 Avret olan azanın dörtte biri üç tesbih kadar açık olması.  
 “Im”, “of”, “oh” diye inlemek veya “ıhım-ıhım” sebepsiz demek. 
 Hastalığından dolayı veya Dünyevi bir sebeble ağlamak, ama Cenneti ve Cehennemi 

hatırlayıp Allah korkusundan dolayı ağlarsa Namazı bozulmaz. 
 Namazın dışındaki kimse, Namazı kılanın çok haraket yaptığını Namazda olmadığını 

sanırsa Namazı bozulur. 
 Namazın Rükünlerinden birini bırakmak. 
 Göğsünü kıbleden çevirmek. 
 Ayetleri okurken fahiş bir şekilde mana deyişecek şekilde okumak. 
 Namazda bir şey yemek, içmek, unutarak dahi azda olsa çokta olsa, dişlerinin 

arasındaki nohuttan daha az olursa o Namazı bozmaz. 
 Namazda Kuranı alıp bakarak okumak. 
 Namazda bayılmak veya deli olmak. 
 İftitah Tekbirinde27 şüphe etmek. 
 Teyemmum edip Namazdayken suyu bulmak. 
 Kahkahayla gülmek istemeden dahi olsa.  
 Sabah Namazını kılarken güneş çıkarsa. 
 Namazın sevabını almak için. Sadece Allah rizası için niyet etmek gerekir, yediği, 

giydiği ve Namaz kıldığı yer Helal olması gerekir, eyer bir kişi kendi başına Namaz kıldığı 
zaman iyi bir şekilde kılmazsa ama cemaatla birlikte iyi kılarsa Namazın tek başına 
kılınışının sevabı vardır, huşuu ne kadar az olursa ve itmi’nanı28 tam yapmazsa Namazın 
sevabını azaltır ama Namazı bozmaz.  

 
NAMAZDA FARZ OLAN ŞEYLER 

                                                
25 Kıblaya yönelmek – Ka^beye dönmek 
26 Çünkü avret yeri sayılır. 
27 İftitah Tekbiri - ilk tekbir (Tekbiratul-İhram). 
28 İtmi’nan – Rüku^da, İ^tidal’de, Secdede ve iki Secde arasında otururken “Subhenellah” diyecek kadar 
durmak. 
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1. Tekbiratul-İhram29 ilk Tekbiri söylemek, kendini duyacak kadar. 
2. Gücü yetiyorsa ayakta kılmak. 
3. Kuran okumak, en az üç kısa Ayet veya altı kelimeden oluşacak uzun bir 

Ayet okuması gerekir, harfleri yerine getirerek. El-Fatiha okumak Farz 
deyildir. 

4. Rüku^ yapması30, yani onun Rüku^da olduğunu anlaşılmasıdır. 
5. İki Secde etmek, burun ve alın, Secdede ellerin içi ve dizler yere temas 

ettirilir, ayak parmaklarının tabanıda yere temas ettirilir. İki Secde arasında 
oturuşa yakın kalkmak Vacibtir. Sucudu Ruku^dan önce yapmıyacak, bir 
Rekatta iki Ruku^ ve üç Secde yapmıyacak.   

6. Son oturuş “Ettehiyyatu” okuyacak kadar oturmak. Onu okumak, ve onu bir 
kaç okunuşu var ama hanefi mezhebinin en çok seçtiği ıbın Mes^ud 
Radiyallah’u ^enhu’nun söylediğidir: 

 ا َو علیَنالُم السَُّھكاُتَر َب َواِهللاةُ َمْح َر َويُّا النِبَھیُّ َألیَك َعالُم السَّ ،اُتَب الطیِّ َواُتلَو الصَّ َو ِهللااُتیَِّحالتَّّّ
 ولھُسَر  َوُهبُد َعدًاّمَح ُم أنَُّدَھ أْش َو إال اُهللالَھِا ال  أْنُدَھ أْشیَنالِح الصَّ اِهللااِدَبلى ِعَع

 
“Ettehiyyeetu lilleehi vessaleveetu vettayyibeetu esseleemu ^Eleyke Eyyuhennebiyyu ve 
Rahmetullaah’i ve Berekeetuhu esseleemu ^eleynee ve ^elee ^ibeedilleeh’is-saalihiine 
Eşhedu ellee ileehe illallaah ve eşhedu enne Muhammeden ^ebduhuu ve Rasuuluhu”. 
Ondan sonra Peygamberimize Salat getirmektir en azıda: 

 الّلُھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد
.irammed” buda Sünnetthelee Mu^alli sAllah’umme   

 

                                                
29 Tekbiratul-İhram – Namaza girerken ilk Tekbir. 
30 Rüku^: insan ayaktayken, eğildiğinde ellerinin içini, diz kapaklarına hizasına gelirse, “subheenellaah” 
diyecek kadar durmak. 
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NAMAZIN VACİBLERİN’DEN 
 Farz Namazında ilk iki Rekatta El-Fatihey’i okumak. Besmele’yi sesini yükseltmeden 

okuması, El-Fatihay’ı okuması şeddeleriyle beraber, uzun arayla aralarını ayırmamak, ve 
tertiple, harfleri yerine getirerek hatasız okumak. 
 İlk iki Rekatta El-Fatiha’dan sonra bir Sure veya üç Ayet okunmak. 
 Namazda Rüku^da ve Secdede “Subheenallah” kadar durmak.  
 Rüku^dan sonra ayakta durmak ve “Subhenallah” diyecek kadar durmak.  
 Tertip – fiili Rükünleri sırasıyla yapmak.  
 Birinci oturuşta Teşehhud için oturmak. 
 Birinci oturuşta “Ettehiyyetu” okumak, bazı Alimler buyurdular ki bu – Sünnettir. 
 Son oturuşta “Ettehiyyetu” okumak. 
 Vitir Namazında Konut Duası okumak. 
 İki Bayram Tekbirlerini okumak. 
 Sesli Namazlar sesli, sessiz Namazlar sessiz kılmak. 
 Namazı iki Selam vermekle bitirmek.  
Bilerek Namazdan bir Vacibi bırakırsa Haram olan mekruha düşer, ve onu iade etmek 

Vacibtir. Sehiv Secdesi onun yerini almaz. Bir Vacibi unutarak bırakırsa Namazın sonunda 
Sehiv Secdesi yapılır, onun için yeterlidir. Ve bir Sünneti bilerek bırakırsa tenzihi 
mekruhtur, unutarak bir Sünneti bırakırsa Sehiv Secdesi yapmasına gerek yok. Herkim 
unutursa dört Rekatmı yoksa üç Rekatmı kıldı onu iade eder normalde unutkanlık 
olmuyorsa, ama her zaman unutkanlık oluyorsa ve anladıysa hangi Rekata daha yakındır, 
ondan devam edecek, eyer anlamadıysa hangi Rekata daha yakındır – az olan Rekatla alır ve 
sonunda Sehiv Secdesini yapar.  
 

CEMAAT 
Beş vakit Namazı cemaatle kılmak erkeklere, hürlere31, mükellef32 olan, mukim olanlara  

ve mazireti33 olmayanlara Farz-ı Kifayedir. 
 

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR 
Cuma Namazı Farz-ı ^Ayndır şehirde ikamet eden çadırlarda yaşamayan erkek, hür34 

ergenlik çağına gelmiş, o şehirden olmak, yada müsafir olarak gelip ikameti niyet eden, 
şehir dışında Ezan duyan kişilere Farzdır. 

 
CUMA NAMAZI’NIN ALTI ŞARTI 

 Evlerden şehir olacak.  
 Ve Öğlen Namazı35 vaktinde olmasıdır. 
 Cuma Namazını kıldıran kimse sultandan veya yardımcısından izinli olması gerekir, 

zarurat için halk birisini imam olarak seçerse o kıldırabilir.  
 Namazdan önce iki Hutbe okunmuş olmalı bu Hutbe cemaatı oluşturanların huzurunda 

okunmalı.  
 Cuma Namazında cemaatla kılınması en azından imamın arkasında cemaat olarak üç 

                                                
31 Hür – köle olmayan kişi. 
32 Mükellef – ergenlik çağına gelmiş akıllı kişi. 
33 Mazireti – özürü. 
34 Hür – köle olmayan. 
35 Cuma Namazını kılanın üzerinden o günün Öğle vaktinin Farzı kalkmıştır. 
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kişi olması gerekir.  
 Halife veya halifenin görevini yapan kişiden izin almak. 

 
HUTBE 

 İmam ebu hanifeye göre iki Hutbede Allah’a Hamd ederse veya “lee ileehe illallaah” 
dese karahetle beraber caizdir. Bazı alimler de en az Hutbenin teşehhud okuyacak kadar 
zaman alması gerekir. 

 
HUTBENİN ŞARTLARI 

 Hutbeyi arapça okumak Sünnettir cemaata duyuracak kadar.  
 Hutbeyi ayakta vermek. 
 Hutbe verenin Boy Abdestli ve Abdestli olması gerekir, bedenin, elbisenin, mekanın ve 

taşıdığı şeyin necasetten temiz olması. 
 Yüzü cemaata doğru olacak. 
 İki Hutbe arasında oturmak. 
 Eyer oturarak veya Abdestli olmazsa, veya iki Hutbe arasında oturmazsa, veya cemaata 

sırtını çevirirse – caizdir, kerahetle beraber.  
 Birinci Hutbede Allah’a Hamd etmek, Peygamberimiz, Sallallah’u ^Eleyhi ve sellem’e, 

Salat ve selam getirmek ve Kurandan Ayet okumak – Sünnettir. İkinci hutbede yine Allah’a 
Hamd etmek, Peygamberimiz, Sallallah’u ^Eleyhi ve sellem’e, Salat ve selam getirmek, 
Müminlere Dua etmek, istiğfar etmek. 
 Hutbeylen Cuma Namazının Farzı arasında Namazdan olmayan bir şeyle ayrılmamak, 

yoksa hütbei iade edecek, veya başkasını görevlendirmiş olacak. 
 

İMAMIN ARKASINDA KILAN ME’MUM36  
 Duruş’ta imam’ın önüne geçmiyecek. 
 İmam’ın Kıraat’ını37 dinlemek. 
 İmama bütün fiili Rükünlerde tabi olacak. 
 İmama tabi olan kimsenin, imamın hareketlerini bilmesi şarttır38. 
 İmama tabi olan ile imam arasında büyük nehir, büyük yol, görmeyi engelleyecek 

yüksek duvar, veya önünde tam sıra kadın olmaması gerekir. 
 İmama tabi olan, aynı Namazı kılması gerekir, imamın kıldığı Farzın arkasında başka 

Farz kılarsa Namaz doğru olmaz. Ama Farzın arkasında Sünnet kılınır. 
 Cuma Namazında imama tabi olduğuna niyet  etmesi gerekir. 
 Günahkar Müslümanın arkasında Namaz kılınabilir, ama kafirin arkasında Namaz 

kılınmaz, kaderiyyeler ve Allah’ı mahlukata benzetenler gibi39.  
CENAZE 

Müslüman olarak öleni yıkamak, kefene sarmak, Cenaze Namazını kılmak, defnetmek 
Farz-ı kifayedir40. 

                                                
36 Me’mum – imama tabi olan kişi. 
37 Kıraat – Namazda Kuran okuması. 
38 İmama uyan kimse, tekbir alırken, Rükü’ya varırken, Rüküdan kalkarken, Secdeye varırken, Secdeden 
kalkarken, ve selam verirken imamdan sonra hareket eder. 
 
39 Kafirin arkasında Namaz kılınmaz, kaderiyyeler ve Allah’ı mahlukata benzetenler ve İsra’i inkar edenler 
gibi 
40 Farzu Kifaidir – yani bir kısım Müslüman o Cenazeyi kaldırırsa bütün duyan gücü yettiği halde gelmese 
günahkar değildir. 
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Müslüman ana ve babadan canlı doğan çocuğun hükmü büyük insanın hükmü gibidir. 
Yaratılışında ölü veya düşük hiç hayat belirtisi yoksa, yıkanır, kefene sarılır ve defnedilir. 

 
CENAZEYİ EN AZ YIKAMAK KEFENE SARMAK 

Ölünün yıkanması en az bedenin üzerinde necaset varsa temizlemek ve bütün bedeni ve 
saçı sık olsa bile bir defa temiz suyla yıkamak, ağzı ve burnunun içini yıkamamak şarytıyla. 

Kefen en az erkekler için bir lifafe (kefen) ve izar ama yakasız gömlek Sünnettir. kefen 
Kadınlar için üç şey gereklidir, izar, lifafe (kefen) ve başını saracak himar. Kadınlar için 
yakasız gömlek ve hırka41 Sünnettir. 
 

CENAZE NAMAZIN RÜKÜNLERİ 
 Ayakta kılmak 
 Tekbirler42. 

  
CENAZE NAMAZININ ŞARTLARIN’DAN 

 Niyet etmek.  
 Namaz kılan Abdestli ve Boy Abdestli olacak.  
 Kıbleye doğru yönelmek. 
 Namazı kılan binmiş olmayacak. 
 Ölunün Müslüman43 olması. 
 Ölünün yıkanmış olması. 
 Ölünün cemaatin önünde hazır olması gerekir.  
 Ölünün yerde olması, mazereti olmasa.  

 
CENAZE NAMAZI 

 İlk Tekbirden sonra Sübhaneke44 Duası okumak. 
 “Allah’u Ekber” demek.  
 Allah’umme salli45 ^elee Muhammed ve beerik Duası okunur. 
 “Allah’u Ekber” demek. 
 Ölüye Dua etmek46.  
 “Allah’u Ekber” demek. 
 Selam vermek.  

                                                                                                                                                            
 
41 Hırka – göyüs ve kalçaları saracak bez. 
42 Tekbirler – Cenaze Namazındaki Tekbirler. 
43 Kafir olarak ölen kişinin Cenaze Namazı kılınmaz, Müslümanların kabrine koyulmaz. 
 
44 Sübhaneke Duası – Sübhaanekellaahumme ve bihemdike ve Tebeerakesmuke ve Te^eelee cedduke ve 
Celle seneeuke ve lee ileehe ğayruk.  
45 Allaah’umme salli ^elee Muhammedin ve ^elee eeli Muhammedin kemee salleyte ^elee İbraahiime ve 
^elee eeli İbraahiime inneke hemiidum Meciid, ve beerik ^elee Muhammedin ve ^elee eeli Muhammedin 
kemee beerakte ^elee İbraahiime ve ^elee eeli İbraahiime inneke hemiidun Meciid 
46 Cenaze Namazının Duasının en azı – Allaah’umme iğfir lehuu verhamhu. 
Kadına ise: Allaah’umme iğfir lehee verhamhee. 
Allaahumme iğfir liheyyinee ve meyyitinee veşeehidinee ve ğaaibinee ve kebiirinee ve sağiirinee ve 
zekerinee ve unseenee. Allaahumme men ehyeytehuu minnee fe ehyihii ^elel isleem ve men teveffeytehuu 
minnee feteveffehuu ^ellel iimeen ve hussa heezelmeyyite birravhi verraahati verrahmati velmağfirati 
verridveen. Allaahumma in keene muhsinen fezid fii ihseenihii ve in keene musiien feteceevez ^enhuu ve 
lekkihil emne velbuşraa velkeraamate vezzulfee birahmetike yee arhemerraahimiin. 
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DEFNETMEK 

Cenaze kokusunun çıkmıyacağı, ve vahşi hayvanlardan korunacağı bir çukura47 gömülür. 
Kabrin derinleşmesi Sünnettir. Kıbleye doğru defnedilmesi Farzdır. Ölüyü defnetmeden 
tabutun içine bırakıp bir odada48 bırakmak mekruh olan Haramdır. Erkekler ve kadınlar için 
kabirleri ziyaret etmek hayırlıdır ve Kuran’i Kerim okumak caizdir ve müsteheptir, hayırlı 
bir ameldir. 

 
 

ZEKAT 
Bu malların Zekatı verilmesi Farzdır. 
1. Develer. 
2. Danalar. 
3. Keçiler ve koyunlar. 
4. Ekinler ve meyveler.  
5. Altınlar. 
6. Gümüşler. 
7. Hazineler, kafir döneminde kalan hazine ise. 
8. Kadının zineti49. 
9. Yerden çıkan madenler – kuru olup eriyen ve basılan madde. 
10. Ticaret malları.  
11. Fitre Zekatı. 
 Develer, en az beş tane olması gerekir. 
 Danalar en az otuz tane olması gerekir. 
 Koyun ve keçiler en az kırk tane olması gerekir. Bundan az olursa Zekatı yoktur. 
Ve bir yıl geçmesi gerekir, ve çalışan hayvan olmayacak çünkü tarla suren hayvanın 

Zekatı yoktur. 
ZEKAT NE KADAR VERİLMESİ GEREKİR 

 Develer en az beş tane olması gerekir, Zekatın çıkması için beş deveye bir koyun. 
 Danalar en az otuz olması gerekir, Zekatı çıkması için bunların karşılığında bir yıllık 

erkek buzağı verilir. 
 Koyun ve keçilerin Zekatı verilmesi için en az kırk olması gerekir, bunlara karşılık 

ikinci yaşına geçen koç iki yılı dolduran keçi verilir.  
Zekat adedini dolduran hayvanlar’dan fazlaysa onunda Zekatını vermesi gerekir. 
 Allahu Te^ele’nın Farz ettiği gibi malının Zekatını çıkarmasını öğrenmesi gerekir. 
 Ekin ve meyvelerin Zekatı azındada çoğundada Zekat vardır, ekinler toplandıktan ve 

yenmeye hazır olduktan sonra, yağmurdan veya nehirden sulanmadıysa yüzde on verilir 
paraylan sulandıysa yüzde beş Zekat verilecek. 
 Altın ve gümüşün Zekatı. Altının ilk nisabı en az yirmi dinardır – yani saf yirmi dört 

ayar altından.50 Gümüşün ilk nisabı en az ise iki yüz dirhemdir 51–, kimde bu altın miktarı 
veya gümüş miktarı varsa, Kameri bir yıl mülkiyetinde kaldıysa, hemen kırkta biri veya 
yüzde iki büçuk Zekat vermesi Farzdır. 

Ama madenden ve hazineden çıkan altın ve gümüşün üzerinden, bir senenin geçmesi şart 

                                                
47 Kabire. 
48 Fiskiye – bir odada tabutun içinde ölüyü bırakmak. 
49 Huliy – kadının zıyneti altın ve gümüş gibi. 
50 yaklaşık seksen dört gram yetmiş beş santimdir 
51 yani saf gümüşten yaklaşık beş yüz doksan dört gram yüz yirmi dört santimdir. 
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değildir, onlara yüzde yirmi olarak Zekat verilmelidir, eyer hazine cahiliye döneminden 
kaldıysa ve açık bir arazide bulduysa. Ama cahiliye döneminden deyilse – onun hükmü mal 
bulma hükmündedir. Kendi havlusunda maden bulursa ondan bir şey vermiye bilir. 
 Ticaretin Zekatı, ticaret malları Zekatının Farz olması için nisabı altın değeri gibidir, o 

değerden fazla olursa Kameri bir yılı doldurmuşsa, kırkta biri veya yüzde iki büçük Zekat 
verilir. 
 Ortaklık sebebiyle ticaret malından yada bir yerde otlayan hayvanlardan Nisab dolarsa 

– bunlara Zekat verilmez.  
 Fıtır Zekatı Farzdır Ramazan Bayramının sabahı her hür Müslümanın üzerine kendi 

nefsi ve küçük, deli ve fakir çocukları için borcundan fazla nisab miktarı kadar mala sahip 
olursa, ve nefakalarını vermekle yükümlü kişilerin yemeği ve elbisesi, oturacak yeri ve 
Bayram günü ve gecesi yetecek maldan fazlasına sahipse, iki avuç buğday,52 veya dört avuç 
hurma, kuru üzüm veya arpa verir aynı şekilde onların kiymetini para olarak verebilir. Ve 
butun Zekatları çıkarmasında ve neye Zekat çıkaracağına, niyet etmesi gerekir. 
  

ZEKAT KİMLERE VERİLİR 
Zekat bulunduğu beldede bu sekiz sınıf insana verilir: 
1. Fakirlere53. 
2. Miskinlere54. 
3. Zekatı, Halifenin emriyle toplayıp dağıttıran kişilere.  
4. Yeni İslama giren kişilere. 
5. Kölenin sahibi eğer derseki bir miktar para getir serbest bırakacağım, Zekat parası 

köleye verilir. Köle kendisi sahibine parayı verir kendini sahibinden azad ettirir. 
6. Borçlu olan kişilere: nisab kadar malı olmayıp nisabtan fazla borcu olan kişilere55. 
7. Gönüllü gaziler Ebu Yusufe göre ve Muhammede göre Hacda paradan kesilendir. Her 

hayırlı amel deyil. 
8. Yolcu olup, paradan kesilen kimse vatanında malı olsa dahi.  
Bunlardan başkasına vermek caiz değildir ve Zekatı çıkarmış sayılmaz. 
Bu saydığımız sekiz sınıf insana vermiş olsa Zekatı vermiş sayılır. Bunlardan birine bütün 

Zekatını verirse caizdir. Zekatı bulunduğu bölgeden başka yere naklederse mekruhtur, ama 
başka bölgede muhtac akrabaları varsa veya bölgesinden daha fazla ihtiyaçları varsa, o 
zaman gönderebilir. 

ORUÇ 
Her mükellef Müslümanın üzerine Ramazan ayının Orucunu tutması Farzdır, ay başı ve 

nifas halinde olanlardan Oruç sahih56 olmaz, ve onların üzerine kaza tutmaları Farzdır. 
Kasır57 seferinde olan kişiye Oruç tutmazsa zorlanmazsa dahi caizdir, hasta olan ve hamile 
olana veya çocuğunu emziren eyer çocuğuna veya kendine zarar gelmekten korkarsa Oruç 
tutmaya bilir ama kaza olarak tutması Farzdır. 

Her gün için niyet  edip ve bunlardan uzak kalması gerekir:  
 İlişki kurmak. 
 El ile meniyi çıkartmak. 

                                                
52 yaklaşık, bin altıyüz yetmiş gıram 
53 Fakir – bir şeyi olmayan. 
54 Miskinlere – nisabtan daha az malı olan. 
55 Buna vermek fakire vermekten daha iyidir.  
56 Sahih – doğru. 
57 Kasır seferinde – yaklaşık 90 km. olan yolculuktur.  
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 Ağız dolusu kadar kusmak. 
 Riddeye düşmek. 
 Yemek, içmek. 
 Öperek veya dokunarak meni gelirse Oruç bozulur, burnundan bir şey yutarsa, ön veya 

arka organdan bir şey girdirirse veya kulağa bir şey damlarsa beynine veya karnına inerse 
Orucu bozulur. 
İki Bayramda ve üç Teşrik58 günlerinde Oruç tutmak Haramdır. 
Şaban ayının son bir veya iki gününde Oruç tutmak mekruhtur. 
Her kim Ramazan Orucunun bir gününü mazireti olmadan bilerek bozarsa, cinsel ilişki 

kurmakla Orucunu bozarsa günaha düşmüştür, ve hemen kazasını tutması gerekir ve 
keffareyi yerine getirmesi gerekir.  

Keffare ise budur: bir köleyi azad etmek veya gücü yetmezse iki ay ara vermeden Oruç 
tutmak, gücü yetmezse altmış kişiyi doyurmak, her birine normal elle iki avuç dolusu 
buğday yada dört avuç hurma, veya dört avuç arpa verecek. 

Aynı şekilde kişi bilerek yiyer-içerse veya ilaç alıp Orucunu bozarsa keffareyi yerine 
getirecek. 

Ama Ramazandan başka bir Orucu59 bozarsa kaffare yoktur ama kazası vardır. Oruclunun 
kan vermesi ve ya giybet yapması, veya Orucu bozmaya niyet  ederse Orucu bozacak bir 
şey yapmadan Orucu bozulmaz.  

HAC 
HAC KİMLERE FARZDIR  

Müslüman, hür, mükellef ve gücü yetene ömründe bir defa hemen Hacca gitmek Farzdır. 
Yani Haccın masraflarını Hacca gidiş ve vatanına dönüşü, ve ailesinin masraflarını gidip 
gelene kadar yiyecek, giyecek ve oturacak yer bulan ve borcu olmayan kimselere Farzdır. 

Kadına Hacca gitmek için şu şartlar gerekir: 
Onunla kocası olması veya mahrem gerekir eyer Mekke ile arası sefer kadar mesafe varsa, 

kadın farz olan Haccı yerine getirir mahremle beraber kocasının izni olmassa bile. 
Ve Hacca gitmek için şarttır: kadın iddette olmayacak, ister bir, iki yada üç boşamakla 

boşandıysa, veya kocası vefat etmişse, iddeti bitene kadar. 
 

HACCIN ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİN SAHİH OLMASI 
Şartlar: 
 İhrama girmek, kalb ile diyecekki: niyet ettim Hac farizasını eda etmeye. 
 Müslüman olmak. 
Rükünleri: 
 Arafatta durma vakti, Arefe gününün zeval60 vaktinden Bayramın doğru fecrine 

kadardır.  
 Kabeyi Tavaf etmek Sabah Namazı girdikten sonra.  

 
HACCIN VACİPLERİ 

1. İhrama mikattan61 niyet etmek Peygamberimiz Sallallahu ^eleyhi ve sellem Mekke 
dışından, Hacca gelen kişiler için gösterdiği yerden niyet etmek. Zelhuleyfe denilen yer gibi, 
Medineden gelen ve o taraftan gelenler için o yerden niyet  etmeleri gerek. 

                                                
58 Kurban Bayramından sonra gelen bir, iki ve üç günleridir. 
59 Ramazandan başka Oruç – kaza Orucu, nezir Orucu veya yalanla yemin etme kaffarenin Orucu. 
60 Zeval – Öğle vakti. 
61 İhram mikatı – Hacca niyet etme yeridir. 
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2. Güneş batana kadar Arafatta durmak62. 
3. Müzdelifede doğru fecirden sonra, Bayramın birinci günü güneş çıkmadan önce orda 

bulunmak. 
4. Bayramın birinci gününde Cemretul ^ekabeyi taşlamak. Kurban Bayramından sonraki 

ilk üç günde üç Cemreyi taşlamak. 
5. Karin ve mutemetti^ Haccilerin hayvan kesmeleri. 
6. Saçı tıraş etmek veya kısaltmak Haramda63 Kurban kesme günlerinde. 
7. Tıraş olmadan önce Cemreleri taşlamak. 
8. Tıraş olmakla taşlamak arasında karin ve mutemetti^in Haccına niyet  edenlerin hayvan 

kesmeleri. 
9. Kurban kesme günlerinde ziyaret Tavafını yapmak. 
10. Kabeyi Tavaf ettikten sonra Hac aylarında, Safadan başlayarak, Merve arasında 7 sefer 

se^i etmek mazireti olmasa yürüyerek gidip gelmek. 
11. Mekkeyi terketmeden, veda Tavafı yapmak evi Mekke dışında olanlar için. 
12. Tavafı mazireti olmazsa yürüyerek Siyah Taştan başlayarak Siyah Taşa kadar 

dönecek, avret yerlerini örterek Boy Abdestli ve Abdestli olması gerekir. Sol kolunu 
Kabeye doğru vererek Tavaf eder. 

13. Bu saydığımız Vacibleri bırakırsa Haccı doğrudur ama günahkardır. Ve fidye ödemesi 
gerekir. Ama Rükünleri ve şartları yerine getirmezse Hac sahih64 olmaz, hayvan kesse bile 
Haccı bozulmuştur. 

 

                                                
62 Ama güneş battıktan sonra Arafate çıkarsa az da olsa yeterlidir. Arafatta durma vakti zevalden Bayram 
gecesinin doğru fecrine kadardır. 
63 Haram –  
64 Sahih olmaz – doğru olmaz. 
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HACCA NİYET EDEN KİŞİYE, NİYETTEN SONRA HARAM OLAN ŞEYLER 
 Koku sürmek. 
 Başına veya sakalına zeytin yağı veya başka bir şey sürmek.  
 Saçını tıraş etmek, tırnak kesmek, bedeninden kıl çıkarmak. 
 Cinsel ilişki yapmak ve onun hazırlığı için sevişmek. 
 Hayvan avlayıp öldürmek veya öldürmek için göstermek. 
 Kadınların yüzünü örtmesi. 
 Erkeğin başını örtmesi, yüzünü örtmesi veya elbisesinin dikişli olması.  
 Haccı niyet  eden kadının yüzünü örtmesi.  
Bu saydığmız Haramlardan birini yaparsa günah işlemiş olur, ve fidye vermesi Farzdır. 

Eğer Arafata çıkmadan önce cinsel ilişki kurarsa her biri bir hayvan kesecek, ve Haccı 
bozulduğu için hemen Hac Farizasını yerine getirecek. İlişkiyle Haccını bozan kimse, 
Haccına devam edecek ve hayvan kesecek ve öndeki senede hemen Hac Farizasını yerine 
getirecek. Mekkede avlanan ve çiçek, yeşillikler koparan fidye ödiyecek. 
  

^UMRE YAPMAK 
Umre yapmak Sünnettir, ve senenin herhangi bir günde yapmak sahihtir65. Arafe ve 

Kurban Bayramında ve Teşrik günleri66 ^Umre yapmak mekruhtur. Mekkede ise El-hil 
denilen yerden niyet edecek. Mekkenin dışından gelen bir kimse El-mikat denilen yerden 
niyet edecek. Tavaf edecek, Safa ve Merve arasında Se^i’den 67 sonra tıraş olmak. 
 

PEYGAMBERLERİN VE SALİH İNSANLARIN KABRİNİ ZİYARET ETMEK 
Peygamberimizin kabrinin ziyareti, alimlerin icmaı ile hayırlıdır, bu niyetle sefer68 etmek 

hayırlıdır. Eddeera Kutniy rivayet ettiği bir Hadiste, Peygamberimiz buyuruyorki: “benim 
kabrimi ziyaret eden şefaatımı hakketmiştir”. Bu Hadis için imam Elhafız Essubkiy 
buyurduki bu güçlü bir Hadistir ve başka alimler bu güçlü Hadistir dediler. 
Peygamberimizin yanına varıldığı zaman Peygamberimize, Ebu Bekire ve Ömere selam 
verir ve istediği şeyi Dua eder, ve ordan ayrılmadan ravdaya gelir, Peygamberimize Salat ve 
selam getirir. İstediyi kadar Namaz kılar, ve Peygamberimizin eserleriyle Teberruk eder. 
Gecelerini ve gündüzlerini İbadetle geçirir, elinden geldiği kadar Peygamberimizin kabrini 
ziyaret eder. 

Hamza ve ^Usmanın kabrini, Sahebilerin kabirlerini, Peygamberimizin hanımlarının ve 
çocuklarının kabirlerini ziyaret etmekte bereket vardır. Bazı alimler dedilerki en iyi 
amellerden69 ve Vacibe yakın ameldir Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek sallallaah-u 
^Eleyhi vesellem, ve onun muberak cesedini saran yer en hayırlı yerdir hatta Ka^beden, 
Kürsiden ve Arştanda. “Durrul munteka şarh elmulteka” kitabın haşiyesinde “Mucme 
elenhar” cüzünde 312 sahifede bildirilmiştir.  

 
KURBAN KİMLERE VACİBTİR 

Fitre Zekatını vere bilen, Müslüman, hür, mukim olması70, kız veya erkek olsa Kurban 
kesmesi Vacibtir.  
                                                
65 Sahihtir – doğrudur. 
66 Teşrik günleri – yani Kurban Bayramının birinci, ikinci, üçüncü gün. 
67 Se^i – gidip gelmek. 
68 Sefer – yolculuk. 
69 Burada: Mendublardan. 
70 Mükim olması – o yerde oturması. 
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MÜAMELE BÖLÜMÜ 

Mükellef olan müslumanın yapacağı, her hangi bir şeye başlamadan önce, Allah’u 
Te^elenın bu işte neyi Haram, neyi helal kıldığını öğrenmesi Farzdır. Çünkü Allah’ın bize 
Farz kıldığı şeyleri yerine getirmeliyiz. 

Allah alış-verişi helal kıldı, faizi Haram kıldı. Allah’ın emrettiği gibi, alış-veriş yapması 
gerek, şartları ve Rükünleri yerine getirmeli. Her kim ki nasıl alış-veriş yapacağını 
öğrenmezse, ister-istemez faize düşecektir. İmam Ettirmizi rivayet ettiği bir Hadiste 
Peygamberimiz buyuruyorki: “sadık tüccar Kıyamet Gününde Peygamberlerle, sadıklarla ve 
şehitlerle haşr olacaktır”. Çünkü Haramlardan kaçmak için nefsini kırarak, sadık tüccar 
şariatın sınırlarını aşmayan ve Allah’ın emrettiği şekilde ticaret yapmaya nefsini zorlayan 
kişidir. Yoksa Allah azabı vadetti Farz ları yerine getirmiyene. Ve öbür alış verişi kiralama, 
borc verme, vakalet etme, ortaklık yapmak, bunlarında şartlara ve Rükünlere göre yapılması 
gerekir. 

 
NİKAH 

Nikah kıyıldığında daha dikkatli ve tedbirli olunmazsa nikah bozuk olabilir, Allah ET-
Tahrim Suresinin 6. Ayetinde Buyuruyorki: 

  أْنُفَسُكْم َوأْھِلیُكم َناًرا َوُقوُدَھا النَّاُس والِحَجاَرُةُقوا ُنوا َیا أیَُّھا الَِّذیَن ءاَم
Bu Ayeti kerime bize Allah’ın İman edenlere kendilerini ve akrabalarını Cehennemden 

korumalarını emrettiğini bildiriyor, Bu Ayeti Kerimeyi El-^Eta Ibn Ebi Rabeh bu şekilde 
tefsir etti: nasıl Namaz kılacağını ve nasıl Oruç tutacağını, ve nasıl alış-veriş yapacağını, ve 
nasıl nikah yapıp boşayacağını öğrenmesi gerekir.  

 
FAİZ 

Faiz – Haramdır, fiili71, yenmesi, alması, yazması, şahitlik yapmasıda Haramdır. Faizin 
Şariata göre, azıda çoğuda Haram olduğu kesindir.  
 Altını altınla gümüşü gümüşle, birini öbüründen daha fazla verirse, veya bir müddete 

satarsa aynı zamanda hububatlar72. Aynı yerde alıp verilmesi gerekir. 
 Altını – altınla, gümüşü – gümüşle, buğdayı – buğdayla, arpayı – arpayla bir biriyle bir 

müddete satmak Haramdır, aynı yerde alıp verilmesi gerekir. 
 Kesilmiş hayvanın etiyle diri hayvan satın alabilir. 
 Eline geçmeyen bir şeyi satmak.  
 Borcu borca satmak Haramdır73.  
 Caiz deyil bir kişi kendi mülkü malı olmayan şeyi satması. Kendi kendine satmak hiç 

olmaz, ama başkasına satarsa sahibi geldiğinde ben bu satışı kabul ettim dese o zaman o 
satış olur. 
 Mülkiyeti altına girmeyen bir şeyi satmak olmaz, hür bir insanı satmak gibi. 
 Mechul olan bir malın satılması, olmayan malın satılması. 
 Kan veya ölmüş bir şeyi74, içki, domuz eti, satmak Haramdır. 
 Yılan, akrep, kurbağa ve saratan gibi faydası olmayan şeyleri satmak, ancak balık 

satılabilir. 
                                                
71 Faiz yapan. 
72 Hububatlar – buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm. 
73 Hüseyine olan borcu, Ömere belirli bir para karşılığında bir müddete vadeli satmak. 
 
74 Hayvanın boğularak ölmesi gibi. 
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 Saz ve zurna gibi, tavla ve şah buna benzer Haram olan şeyleri.  
 Temiz ve Helal olan şeyi de, Harama kullanacaksa, satması Haramdır. Üzümü içki 

yapılması için satmak Haramdır. Silahıda insanlara zarar varmek için satmak Haramdır. 
 Kusurlu olan bir şeyin, kusurunu belirtmeden satmak Haramdır. 
 Caizdir görmediği şeyi satın almak ve onu gördükten sonra istediği gibi ister alır ister 

almaz. 
 Deli olanın satışı ve Mükellef olmayan çocuğun satışı doğru değildir, satış yapılmasını 

anlamıyorsa. 
 Satış bir anlaşmayla olmazsa doğru deyil75, bazılarıda dediler ki doğru olur eyer fiatı 

bilirse parayı verirse, satıcı parayı alırsa satış olur. Bazı Alimler ister ucuz mal olsun, ister 
pahalı mal olsun bu şekilde satış olur buyurdular.  

Pazarı bitmiş alış-verişte, gerek alıcıyı, gerekse satıcıyı, ben fazla alırım veya daha ucuza 
veririm kandırarak o alış verişi durdurmak Haramdır. Anlaşmayı bitirdikten sonra “ben 
senden daha fazla alırım anlaşmayı boz” – diye, onun fikrini değiştirip, alış verişi bozarsa, 
dahada günahtır. Ve açlık zamanında kut76 olan maddeleri alıp gizler pahalıya satmak için. 

Tartıda, ölçüde ve saymada müşteri aldatmak yalan söylemek Haramdır. 
Pamuk veya ondan başka malları satıp, müşteriye ayrıca bir borç vermiş ise, o borçtan 

dolayı malın fiyatını yükseltirse, Haramdır. Veya çiftçilere borç verip biçme zamanında 
bana daha ucuza satmak için buna “el makdiyye” denilir. İşte bu zamanda alış-verişin çoğu 
Din hükümlerinin dışındadır.  

Kim Allah’ın rızasını kazanmak, Dininde ve dünyasında, salamete ermek istiyorsa helal ve 
Haram olan şeylerin ahkamlarını alim, taki – Allah’tan korkan, Dinine korkan kişiden 
öğrenmesi Farzdır. Helal malı istemek her Müslümana Farzdır. 

Yararlı bilgi: 
Ölenin mirası dağıtılmaz ve onun malından bir şey satılmaz, borçlarını ödemeden, 

vasiyetini yerine getirmeden ve Haccın ücretini vasiyet ettiyse, bunlar için bir şey satıp 
dağıtılır, ondan sonra miras dağıtılır. 

 
NEFAKA 

Fakir baba-anne nafakasını ödemek ve çocuklar küçük ise veya hastaysa, çalışamıyorsa 
nafakasını vermek Farzdır, karısının nafakasınıda vermek giydirmek, bir evde onu oturtmak 
ve mehrini ödemek. 

Ve kişinin kölesi varsa, onun nafakasını, hayvanlarıda varsa onlarada nafakasını verecek, 
ve güçleri yettiği kadar çalıştıracak. Ve onları haksız yere vurmayacak, gücünden fazla 
çalıştırmayacak. 

Kadına Farzdır helal olan şeyde kendi nefsinde kocasına itaat etmek, ve Sünnet Orucunu 
tutmaz kocasına sormadan, kocasının evinden çıkmaz izni olmadan.  

 
 

KALBE FARZ OLAN ŞEYLER 
Allah’a iman etmek ve Allah’ın Emirlerine iman etmek. Ve Allah’ın Resulune iman etmek 

ve bildirdiği her şey hak olduğuna iman etmek. İhlaslı olmak, buda ameli Allah rızası için 
yapmaktır. Günahlarından pişmanlık duymak. Allah’a tevekkül etmek. Allah’tan korkmak. 
Allah’tan razı olmak Farzdır, şu anlamda Allah’a güvenmek ve Allah’a itiraz etmemek. Ve 
                                                
75 Yani ben bunu sana şu fiyata sattım alıcı bunu bu fiyata kabul ettim diyecek. 
76 Kut – buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm gibi. 
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Allah’ın Şiarlarını yüceletmek, Allah’a şükretmek77, vermiş olduğu nimetlere, şu anlamda 
ihsan ettiği nimetleri Haram ettiği şeylerde kullanmamak. Sabretmek, mükellefin üzerine 
Farz olan sabır Allah’ın kullarına Farz ettiği İbadetleri yerine getirmek, Haram kıldığı 
şeylerden nefsini uzak tutmak için sabretmek, ve Allah’ın ona vermiş olduğu müsibetlere 
sabretmek etmek. şeytandan nefret etmek. Günahlardan nefret etmek. Allah’ı sevmek 
Farzdır, Allah’ın Kelamını sevmek, Resulunu sevmek, Sahabileri sevmek, salih insanları 
sevmek Farzdır. 
 

KALBİN GÜNAHLARIN’DAN 
 Kalbin günahlarından riya – gösteriş için yapılan iyiliklerdir, bunuda insanlar onu 

övsünler diye yaparlar. Yaptığından sevabı kalmaz.  
 Allah’a İbadet ederken kendini beğenmek, kendi nefsinde hasıl olduğunu sanmak.  
 Allah’a şüphe etrmek78.  
 Bir kişi derse ki: “Allah Müslümanlardan günahkar kimseyi azap etmeyecek” bu 

küfürdür. 
 Allah’u Te^ele günahkar Müslümanları affetmiyeceğine, kesinlikle onları 

cezalandıracağına itikad etmek küfürdür.  
 Kibirlenmek iki kısımdır, hak sahibine haklı olduğunu bildiği halde hakkını red etmek, 

ve insanları hakir görmek. 
 Müslüman kardeşine kin79 beslemek, bu kinden çıkan düşmanlıkla amel etmek, 

hissettiği bu nefrete ters gitmemektir. 
 Hased: bir Müslümanda mal olduğunda o malı çok görür ve ondan o malı almaya 

çalışır. 
 Sadakalarda minnet etmek, yani sadaka alan kişinin kalbini kırmak için, insanlar 

arasında: “ben sana şu günde şunu ve şunu vermedimmi” dese, buda sadakanın Sevabını 
götürür. 
 Günahları yapmakta devam etmek. 
 Allah hakkında sui zan (Allah’ın ona hiç rahmet etmediğini düşünmesi) veya Allah’ın 

kulları hakkında kötü düşünmek. 
 Kaderi yalanlamak küfüdür80.  
 Günahlara sevinmek; ister kendinden ister başkasından hasıl olsun81.  
 Bir kişiye hainlik etmek Haramdır. Hatta kafir olsa bile, koruması altına aldıktan sonra 

ona hiyanet etmek. 
 Müslümanı aldatıp gizli bir yolla zarara sokmak. 
 Sahabilerden nefret etmek82, Peygamberimizin Müslüman akrabaları ve hanımlarından 

nefret etmek Haramdır.  
 Salih kullar ve takva sahibi olanlardan nefret etmek Haramdır. 
 Allah’ın Farz kıldığı şeylerde cimrilik83 yapmak Haramdır, Zekatı vermemek84 gibi.  

                                                
77 Şükür iki kısımdır, birincisi Farz olan şükür: bize verilmiş olduğu nimetleri Allah’u Te^eleyi taazim 
ederek, ihsan ettiği nimetleri Haram ettiği şeylerde kullanmamak. İkincisi ise Allah’ın bize ihsan ettiği 
sayısız nimetleri için, Allah’a dille şükretmek – buda mustehebtir. 
 
78 Allah’a şüphe etrmek – küfürdür. 
79 Kin – nefret. 
80 Allah iyiliği yarattı ama kötülüğü yaratmadı diyenler kafirdirler 
81 Günahlara sevinmek – günahtır, ama küfüre sevinmek – küfürdür.  
82 Bütün Sahabilerden nefret etmek küfürdür, ama Sahabilerin bir kısmından nefret etmek – Haramdır. 
83 Cimrilik – pintilik, hasislik. 
84 Kişinin üzerinde Farz olup gücü yettği halde vermemesi gibi. 
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 Hırs – nefsin fazlasıyla mal toplama isteğidir, nerden olursa olsun, helal veya 
Haramdan. bununla kendisini insanlardan daha üstün görmesidir. 
 İstihane – Allah’ın ta^zim85 ettiği şeylerin kişi tam değerini vermezse86 bu küfür 

değildir ancak Haramdır. 
Allah’ın ta^zim ettiği şeylerin kişi küçültürse küfüre düşmüş olur. Mesela, İbadetle, 

Kur’anla, Dini ilimle, Cennet ve Cehennemle alay eden küfre düşer. 
 

KARNIN GÜNAHLARIN’DAN 
 Faiz yemek. 
 Müslümanlardan haksız alınan vergi. 
 Gasp87, malı yemek Haramdır.  
 Hırsızlık yapmak Haramdır. 
 Şeriatın Haram kıldığı yoldan alınan her şeyden faydalanmak Haramdır. 
 İçki içmek, içki içeni halife cezalandırır.  
 Sarhoş eden bir şeyi yemek Haramdır, aynı şekilde necasetli olan şeyleri yemek 

Haramdır. 
 Yetimin malını yemek Haramdır. 
 Vakıf malını, vakfeden, kişinin koymuş olduğu şartın aksine kullanmak Haramdır. 
 Müslüman kişinin malı gönül rızası olmadıkça Helal olmaz, utandırma yolu ile alınan 

şeyden yararlanmak Haramdır.  
 

GÖZÜN GÜNAHLARIN’DAN 
 Yabancı kadınlara şehvetle bakmak Haramdır. El ve yüzün dışındaki yerlere şehvetsiz 

olsa dahi bakmak Haramdır.  
 Kadının yabancı erkekte görmesi caiz olan yerler, göbek ve diz arası hariç diğer 

yerlerine şehvetsiz bakması caizdir. 
 Kadının veya erkeğin tek başına iki avretini lüzümsüz yere, açıkta bırakması kapalı bir 

yerde olsa dahi Haramdır. Ama ihtiyaç varsa açıla bilir88. 
 Mahrem89 mahremlerle avret yerleri diz ve göbek arasıdır, göbeğe ve sırta bakamaz. 
 Müslümanı küçümseyerek hakaretle bakmak Haramdır. 
 Başkasının evinin içine izinsiz bakmak Haramdır. Aynı şekilde gizlediği bir şeye 

bakmak Haramdır. 
 

DİLİN GÜNAHLARIN’DAN 
 Gıybet – Müslüman kardeşinin sevmediğini kendisinde olduğu halde onu arkasında 

konuşmak. 
 Nemimet – bir kişinin sözünü fitne olsun diye, başkasına götürmek.  
 İnsanlar arasında tahrik yapmak konuşmasa bile, hatta hayvanlar arasında tahrik 

yapmak Haramdır. 
 Yalan söylemek, doğrunun tersidir. 
 Yalanla yemin etmek. 
 Temiz bir Müslümanı, zina yapmakla suçlamak, her hangi bir kelimeyle zina manasını 

                                                
85 Yücelttiği. 
86 Kişi yerde otururken Kur’ani Kerime doğru ayağını uzatması gibi. 
87 Gasp – kişiyi zorlayıp ondan alınan mal. 
88 Ama ihtiyaç varsa açıla bilir yıkanmak veya serinlemek gibi şeylerde. 
89 Mahrem – ana, baba, kardeş, teyze, hala, nine, yiğenler, kaynana veya kaynata süt kardeş gibi. 
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verecek kelimeyle itham etmek sövmek90. 
 Sahabilere sövmek91. 
 Yalancılıkla şahitlik yapmak. 
 Gücü yettiği halde borcunu vermemek. 
 Sövmek, Müslümanı haksız yere lanetlemek, onunla alay etmek ve ona zarar verecek 

herhangi bir kelimeyi söylemek Haramdır. 
 Allah ve Resulu hakkında yalan söylemek.  
 Batıl olan bir şeyi iddia etmek. 
 Kadın, hayızda92 iken veya temizken, kocası onunla ilişki kurmuş olduğu halde onu 

boşamak Haramdır. 
 Bir kişi karısına deseki: “sen benim anam gibisin” yani “seninle ilişki kurmam”. Eğer 

hemen onu boşamazsa bu günahkardır ve keffaret ödemesi gerekir.  
 Manasını değiştirerek Kuran-ı okumak. 
 Zengin olduğu halde dilenmek. 
 Birinin borcunu veya vasiyetini gizlemek, kimseye bildirmemek. 
 Kendi babasını inkar edip benim babam falan kişidir demesi veya bir kölenin sahibi 

onu serbest bıraktığı halde başkası beni serbest bıraktı demesi. 
 Birisi kızı nişanlandıktan sonra, bir başkası bildiği halde o kızla nişanlanması. 
 İlimsiz olarak fetva vermek. 
 Zararlı ilim öğrenip ve öğretmek Dini sebep olmadan. 
 Allah’ın hükmüyle hükmetmemek. 
 Bir kişi öldüğü zaman, bağırıp çağırmak. bağırarak ölünün iyiliklerini saymak. 
 Harama süreklemek için, bazı şeyleri söylemek veya bir insana Farzları yerine 

getirmekten onu uzaklaştırmak. 
 Herhangi bir kötü kelime, İslam Dinini veya bir Peygambere veya alimlere veya 

Kurana veya Allah’ın şiarlarından birine. 
 Zurna, saksifon gibi aletler.  
 Günahların yapıldığını görüp, gücü yettiği halde susarsa ve gücü yettiği halde iyiliyi 

emretmezse. 
 İlim isteyen olduğu halde Farz olan ilmi bildiği halde öğretmemek.  
 Müslümana hakaret93 edercesine gülmek. 
 Doğru bir şeye şahit olduğu halde, hakkı gizlemek94. 
 Selamın cevabını Vacib olduğu halde vermemek. 
 Hacca ve Ümreye niyet ettikten sonra veya Farz olan Orucunun içinde iken meni 

inmesinden korkarsa, şehvetle öpmek günahtır, ama meni inmesinden korkmazsa, 
mekruhtur. Ve yabancı kadını öpmek haramdır. 

 
 

KULAĞIN GÜNAHLARIN’DAN 
 Bir kimseyi dinlemesini, istemediği halde dinlemek. 
 Gitar, keman, zurna ve buna benzer ve bütün Haram sesleri dinlemek. 

                                                
90 Misal: kahpe, oruspu, celab, piç ve buna benzer zinayla itham eden kelimeler. 
91 Sahabiyse Peygamber efendimizle buluşup, iman edip ve iman üzerinde ölen bir kimsedir. 
92 Hayız – ay başı. 
93 Hakaret – alay, istihza. 
94 Hakim onu isterse gider ama hakim onu çağırmasa gitmez belki hakkını almıştır.  
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 Gibeti ve nemimeti dinlemek ama sözleri istemiyerek ona geldiyse, o Haramı kalbiyle 
inkar edecek, eğer gücü yeterse o günahı durduracak. 

 
ELLERİN GÜNAHLARIN’DAN 

 Tartarken hakkından az tartmak. 
 Ölçerken ölçüden az vermek. 
 Çalmak, ona Halife ceza verir,  
 Gasp etmek, zorla bir kimsenin malını almak. 
 Vergi almak. 
 Bilerek bir kişiyi öldürmek, Halife onu öldürmekle cezalandırır, eğer mirasçılar diyeti 

ister veya karşılıksız affetseler Halife onu affeder. 
 Hata olarak veya benzeri bir şekilde öldürürse, diyet ve keffaret ödemesi gerekir. Diyet, 

hür Müslümansa yüz deve, hür Müslüman kadın ise – yarısıdır. Kişinin hata öldürüşüne 
göre ceza verilir, keffaret ise Müslüman bir köleyi serbest bırakmak, gücü yetmiyorsa iki ay 
Oruç tutmak ara verilmeden.  
 Haksız olarak bir kişiyi vurmak. 
 Rüşvet alıp vermek. 
 Hayvanı sebebsiz olarak yakmak yani başka şekilde ondan kurtula bilirse onu yakamaz. 
 Hayvanın organlarından kesip, onun şeklini değiştirmek. 
 Tavla oynamak ve her hangi bir kumarda, hatta cevizle kumar oynamak caiz değildir. 
 Meşgul edici Haram aletlerle oynamak: saz, gırnata, zurna gibi aletler. 
 Yabancı bir kadına bilerek arada bir şey olmadan dokunmak veya arada bir şey olduğu 

halde şehvetle dokunmak. Kadına kadın, erkeye erkek olsa dahi şehvetle dokunulmaz, veya 
mahrem olduğu halde şehvetle dokunulmaz. 
 Canlı bir şeyi resmini yapmak. 
 Zekatın Farz olduktan sonra bir kısmını veya hepsini vermekten menetmek. Veya 

Zekatı hakketmediği kişiye vermek.  
 Çalıştırdığı kişinin ücretini vermemek. 
 Çok ihtiyacı olan kişiye gücü yettiği halde ihtiyacını vermemek. 
 Gücü yettiği halde, suda boğulan kişiyi kurtarmamak. 
 Konuşulması Haram olan şeyleri yazmak. 
 Hiyanet etmek, yani aldattırmak gibi, fiil ve sözlerle ve hallerle olur. 

 
AVRETİN GÜNAHLARIN’DAN 

 Zina yapmak. Erkeklik organın başının ona Helal olmayan kadının organına girmesi. 
 Erkeklik organının başını arkadan girdirmesi. Evli veya evli olmayan kişiye Halife ceza 

verir. 
 Kendi mülkü olduğu halde hayvanla ilşki kurmak. 
 Kendi eliyle veya hanımı olmayan bir kişinin eliyle meni çıkartmak, ama hanımı 

çıkarta bilir. 
 Kadının ay başında veya doğumda nifas halinde iken ilişki kurması. Hayız veya nifas 

kanı, kesildikten sonra gusül abdesti almadan, ilişki kurması95. 
 Avret yerine bakması Haram olan kişinin yanında açmak.  
 Küçük ve büyük tuvalet yaparken, Kıbleye doğru yönelmek ister önden, ister arkadan 

evde olsa dahi. 
 Kabir üzerinde küçük veya büyük tuvalet yapmak.  

                                                
95 Bazı alimlere göre on günden sonra organını yıkar ve ilişki kura bilir. 
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 Cami içinde tuvaletini yapmak, bir şeyin içine yaparsa dahi. 
 Muazzam olan şeyin üzerine tuvaletini yapmak96. 
 Ergenlik çağına gelmiş kişiye Sünnet olmak Sünnettir. 
 Sebebsiz Sünnet olmayan kişinin şahitliği kabul olmaz yaşlıda olsa. 

 
AYAKLARIN GÜNAHLARIN’DAN 

 Müslümana zarar vermek için haksız olarak hakimin yanında şikayet etmeye gitmek. 
 Haksız olarak Müslümanı öldürmek veya ona haksız yere vurmak için gitmek. 
 Köle sahibinden, kadın kocasından kaçmak.  
 Kişinin borcundan kaçması. 
 Kişinin üzerinde nafaka vermesi gerekenlerden kaçmak97.  
 Anne ve babaya iyi davranmaktan kaçmak.  
 Çocukları terbiye etmekten kaçmak. 
 Yürürken gururlanmak.  
 Cuma Hutbesi verilirken ön safa insanlara zarar vererek geçmek. Ama açık bir yer 

varsa kişiye zarar vermiyerek geçebilir, o yeri doldurmak için. 
 Namaz kılan kişinin önünde geçmek, eğer hududun şartları tamamsa. 
 Ayakları Kurani Kerime doğru uzatırsa, eğer Kurani Kerim yuksekte değilse. 
 Herhangi bir Harama yürümek, Farzları bırakmak. 

BEDENİN GÜNAHLARI’NDAN 
 Anneye ve babaya, Allah’ın razı olduğu şeyde itaat etmemek.  
 Üzerinde hakkı olan akrabalarını, ziyaret etmemek. 
 Komşuya zarar vermek. 
 Erkeklerin kadınlara benzemesi, kadınların erkeklere benzemesi, erkeğin özel olan 

elbise veya tersi ve buna benzer şeyler. 
 Elbiseyi topuk kemiğinden aşağı, kibirlenmek için indirmek.  
 Erkek için el ve ayaklara kına sürmek, ama zaruret olursa – kullana bilir. 
 Farzı mazeretsiz kesmek. 
 Hac ve Ümrenin Sünnetini kesmek. 
 Müslüman bir kişiyle alay etmek. 
 İnsanların avretini gözlemek98. 
 Sakalı kökten tıraş etmek. 
 Müslüman kardeşinden sebepsiz olarak üç gün darılmak.  
 Fasıkın günah işlediği halde, onun yanında oturup teselli etmek. 
 Altın ve gümüş ergenlik çağına gelmiş erkeklere Haramdır, sadece bir gümüş yüzük 

taka bilir. 
 Yüzde elliden fazla ipek varsa, ergenlik çağına gelmiş erkeklere Haramdır. 
 Kapalı bir yerde erkeğin yabancı bir kadınla kalması, üçüncü kişi yok ise veya 

utanılacak kız ve erkek, onlarla beraber olmazsa caiz değildir. 
 Kadının tek başına mahremsiz99 olmasa yolculuk yaparsa Haramdır100.  
 Hür bir insanı zorla çalıştırmak. 
 Evliyalara düşmanlık etmek. 

                                                
96 Muazzam olan şeyin üzerine tuvaletini yapmak – küfürdür. 
97 Ailenin veya üzerinde önemli ihtiyaçlarının vermesinde sorumlu olduğu halde ihtiyaçlarını vermekten 
kaçmak. 
98 Misal: kişinin çocuğuna sorar gibi annen ve baban evde ne yaptı onları dışarda rezil etmek için. 
99 Mahrem - kardeş, baba, dayı, amca, kardeşin oğulları ve kocası gibi. 
100 Yaklaşık seksen kilo metre. 
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 Haram olan şeyde bir kimseye yardım etmek. 
 Sahte bir şeyi satmak. 
 Altın ve gümüş tabaklarla yemek. 
 Farz olan İbadetleri bırakmak. Veya Farz İbadeti kendine göre yaparken şartları ve 

Rükünleri yerine getirmemek. Veya onu bozacak bir şey yapmak.  
 Cuma Namazının ona Farz olduğu halde, öğlen namazını kılsa dahi Cuma Namazını 

bırakması haramdır.  
 Farzı sebepsiz olarak vaktinden sonraya bırakmak. 
 Hayvanı çok ağır bir şeyle avlamak. 
 Büyük taş ve kurşunun büyük güllesiyle öldürmek. 
 Hayvanı nişan101 için kullanmak. 
 Kadının iddeti bitmeden maziretsiz evden çıkmak102. 
 Kocası ölen hanımın yas103 tutmaması104  
 Camiyi necasetle105 pislettirmek, veya pislik olmayan insanı tiksindiren106 şeylerle 

kirletmek Haramdır.  
 Hacca gitmeye gücü olduğu halde gitmemek. 
 Borcunu vermeyeceğini bildiği halde borç aldığı kişiye borcunu veremiyeceğini 

söylememesi Haramdır.  
 Borçlu olan kişinin hiç verecek bir şeyi olmdığını bildiği halde hemen ver diye 

zorlaştırmak. 
 Malını Haram olan şeylerde harcamak. 
 Kuran’i Kerim ve Dini hükümlerle istihane etmek107. 
 Kurani Kerimi Abdestsiz olarak küçük çocuğa taşıtmak ders için deyilse.  
 Başkasının arazisini haksız olarak sınırı deyiştirerek almak.  
 Ana sokağı (her kesin kullandığı yol) caiz olmayan şeylerde kullanmak. 
 Bir kişiden bir şey alıp, bir iş için müddetten fazla kullanırsa başka yerde kullanırsa, 

veya izin almadan başkasına verirse – caiz değildir. 
 Otlatma yeri, ormanlık, tuz madeni, gümüş, altın madeninden insanları kovmak108. 
 Yerden çıkan akar suyu ihtiyacı kadar alır, öbürünü muhtac olanlara verir. 
 Bir şeyi bulupta şartlara göre tarif etmeden kullanmak.  
 Maziretsiz olarak günah işleyen kişilerle oturup günah olan şeyleri seyretmek109. 
 Bir kişi davet edilmeden ve onlara gitmesini sevmediklerini bildiği halde, kendi 

kendine gitmesi caiz değildir. 
 Hanımlarının arasında Farz nafakayı ve evlerde110 adaletli davranmamak.  
Kalbinde ötekiden daha fazla severse günah değildir. 
 Kadının evinden çıkıp, erkeklerin dikkatini çekmek ve onları günaha sürüklemek 

                                                
101 Nişan – hedef almak. 
102 Kocası eyer onu bir veya iki talak ederse (boşarsa) onun emri olmadan evinden çıkamaz çünkü Rac^a 
vardır, ama üç sefer boşarsa, gündüz çıka bilir, ama gece çıkamaz iddeti bitene kadar, erkek evden çıkar. 
103 Matem – özüntü. Koku süremez ve süslenemez, başkalarıyla konuşa bilir. Evden sebepsiz çıkamaz, ama 
ihtiyaçlarını karşılayacak kimse yoksa o zaman çıkabilir. 
104 Dört ay on gün içinde sebepsiz olarak çıkamaz. 
105 Necasetle – kan, sidik. 
106 Tükürük veya sümük gibi. 
107 Yani Allah’ın emrettiği gibi ta^zim etmemek. 
108 Bu madenleri yasaklamak. 
109 Gözlemek. 
110 İki gün kaldıysa birisinin evinde öbürünün evinde iki gün kalması gerekir. 
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istemesi günahtır.  
 Sihir yapmak ve yaptırmak Haramdır. 
 Halifeye karşı çıkmak veya savaşmak, hazreti ^Aliye karşı savaşanlar gibi. İmam 

Muhammed ibnu İdris ve İmam El-Hafiz El-Beyhaki buyurdular ki: ^Aliye karşı savaşan 
kişiler haksızdırlar. Aralarında önemli sahabiler olsalar dahi, çünki evliyalarda günaha 
düşebilirler.  

El-Fekih El-Mufessir Ebu ^Ebdilleh Muhammed Bın Ahmed El-Kurtubiy El-Melikiy 
Hicaz ve Irak Alimlerinin Muhaddislerinden ve İctihad sahiblerinden nakletti onlardan 
İmam Melik ve İmam Eş-Şefi^i ve İmam Ebu Henife ve İmam El-Evze^i ve Cumhurul-
E^zam Alimlerinden söz sahibi olanlar buyurdular ki: ^Aliy Siffin savaşında savaştığı 
kişilere karşı haklıydı. Ona karşı savaşanlar ise – ona zülüm ettiler. 
 Gücü o emanetleri taşımaya yetmediğini bildiği halde yetimi yanına almak. Camiye 

bakmak gibi ve hakim olmak ve buna benzer görev almak.  
 Zalimin zülmüne yardım etmek veya hakkını almak için gelen kişiyi kovmak. 
 Müslümaları korkutmak ve yolu kesip onların malını alarak veya onları öldürmek, 

cinayetlerine göre Halife cezasını verir.  
 Adak adadıysa gücü yettiği halde yerine getirmemek. 
 İki gün veya daha fazla hiç bir şey yemeden ve içmeden Oruç tutmak. 
  

TÖVBE 
Günahlardan hemen Tövbe etmek her mükellefe Farzdır. Tövbe etmek günahtan pişmanlık 

duymak ve günahı bırakmak ve bir daha bu günaha dönmiyeceğine niyet etmek. 
Eğer bu günah Farzı bırakmak ise Kaza etmesi gerekir, eğer kul hakkıysa – hakkını 

vermek veya onu razı etmesi gerekir.  
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  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحْیِم
 

PEYGAMBERLER EN ÜSTÜN YARATIKLARDIR 

 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
. 
Allah, Peygamberleri bütün yaratıklardan üstün ve şerefli kıldı. 
Allah Celle Celeelühu “Ez-Zeeriyeet” Süresinin 56. Ayetinde buyuruyor: 

  َوَمـا َخَلْقُت الـِجنَّ واِإلْنـَس ِإال لَیعُبُدون
Anlamı: “Allah Cinleri ve insanları yarattı emretmesi için, kendisine ibadet etsinler 

diye”. 
Bu Ayet-i Kerime’den anlaşılıyorki cinler ve insanlar yaratıldı ve emredildi Allah’a 

ibadet etsinler diye. Ancak bu insanların içinden, Allah insanlara emirlerini ve 
yasaklarını bildirip öğretmek için Peygamberler ve Rasuller seçmiştir. 

Peygamberler insanlar arasında en hayırlı, en üstün, en salih, en akıllı, ve en cesur 
insanlardır. Her zamanın Peygamberleri insanları İslama davet etmiş ve Dini 
öğretmişler. 

Allah Celle Celeelühu “El-En^eem” Süresinin 86. Ayetinde buyuruyor: 
 َلِمـینَوُكًال َفضَّـْلـَنا َعـلى الَعـا

Anlamı: “Allah, bütün Peygamberleri yaratıklardan üstün kıldı”. 
Bu Ayet-i Kerime bize Peygamberler’in, Meleklerden, evliyalardan, cinlerden ve 

bütün kalan yaratıklardan daha üstün olduklarını bildiriyor. Her müslümanın bunu 
bilmesi ve iman etmesi farzdır. 

Bazı insanlar, Peygamber olmayan veya salih insanları, Peygamberlerin derecesine 
veya daha yüksek dereceye çıkarıyorlar, bu caiz değildir ve buna inananlar İslam’dan 
çıkarlar. Allah bizleri bunlardan korusun. 

Peygamberler’in derecesi ayrıdır, Meleklerin derecesi ayrıdır, evliyaların derecesi 
ayrıdır, herbirine hangi derece ve üstünlük layık ise o şekilde dereceleri ve 
üstünlükleri bilinmesi gerekir. 

Peygamberler hakkında bilinmesi ve iman edilmesi gereken, farz olan şeylerden, 
bütün Peygamberler, yani Eedem ^eleyhisseleem’dan Muhammed ^eleyhissaleetu 
vesseleem’e kadar gelen tüm Peygamberler, İslam Dini ile gelmesidir, yani İslam 
Dinini bildirmiş olmasıdır. 

Allah Celle Celeelühu İslam Dini hakkında “El ^İmran” Süresinin 19. Ayetinde 
buyuruyor:  

 الدِّیَن ِعْنَد اِهللا اإلْسالمِإنَّ 
Anlamı: “Allah’ın kullarına razı olduğu hak Din İslam’dır”. 
Allah Celle Celeelühu “El-Meeideh” Süresi’nin 3. Ayetinde buyuruyor: 

 َوَرِضْیُت َلُكُم اإلْسَالَم ِدینا
Anlamı: “Allah’ın kullarına razı olduğu hak Din İslam’dır”. 
“Eeli ^İmraan” Süresinin 85. Ayetinde Allah Celle Celeelühu buyuruyor: 

 َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإلْسَالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ َوُھَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الَخاِسِرین
Anlamı: “Kim İslam’dan başka bir din edinirse (tutarsa), ondan kabul olmaz ve o 

Ahirette kaybedenlerden olacaktır”. 
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Bütün bu Ayetler bize Peygamberlerin, İslam dini ile geldiklerine delildir. İslam 
dini’nden başka öbür dinler kesinlikle doğru değildir. Bazı kitaplarda doğru olmayan 
dinler için: “semavi dinler” denilmektedir ve bunu söylemek küfürdür. Çünkü sadece 
İslam dini Semavi Din’dir.  

Musa ^eleyhisseleem sadece İslam dinini öğretmiştir. Ona iman edenlere, 
müslüman “Musevi” denilir. 

Yine ^İsa ^eleyhisseleem sadece İslam Dinini öğretmiştir. Ona iman edenlere, 
müslüman “^İsevi” denilir. 

Peygamberler hakkında bilinmesi ve iman edilmesi farz olan şeylerden, 
Peygamberler kendilerine layık, güzel ve üstün olan sıfatlara sahiptirler ve kendilerine 
yakışmayan eksik ve aşağılık sıfatlardan korunmuşlardır. 

Kendilerine kesinlikle gereken sıfatlardan: 
Sıdk sıfatı: Peygamberler asla yalan söylemezler, söyledikleri her şeyde sadıktırtlar 

(doğrudurlar).  
Zeka sıfatı: Bütün Peygamberler zekidirler (akıllıdırlar), kesinlikle içlerinde geri 

zekalı yoktur. Allah Celle Celeelühu onlara öyle zeka (akıl) vermiştir, düşmanlarını o 
zeka (akıl) sayesinde ve verdikleri deliller (доказательства) karşısında hayrete 
düşürmüşlerdir. 

Cesaret sıfatı: Peygamberler yaratıklar arasında en cesur insanlardır (храбрые). 
Asla düşmanlık yapan kafirlerden korkmazlar ve kaçmazlar. Sahabiler savaşın en çok 
şiddetlendiği zamanda, Allah Rasulü’nun arkasından sığındıklarını (gittiklerini) 
söylerlerdi. Bu da Peygamberlerin ne kadar cesur olduklarına delildir. 

İffet sıfatı: Bütün Peygamberler namusludurlar ve şereflidirler, kendilerine en ufak 
yüz kızartıcı bir şey meydana getirmezler ve kimsenin namusuna (hiç bir karıya) asla 
kötü gözle bakmazlar. 

Emanet sıfatı: Bütün Peygamberler son derece güvenlidirler, aldıkları emanete asla 
aldatmazlar (ihanet etmezler) ve güvenilir insanlardırlar. Hepimizin bildiği gibi, 
Allah’ın Rasulü Muhammed ^eleyhisseleem Peygamberlik vazifesi gelmeden, insanlar 
arasında güvenirliğiyle, doğruluğuyla, güzel ahlakıyla tanındığı için kendisine 
“Muhammed-Ul Emin” diye çağırılmıştır. O zaman ki bazı duşman olan insanlar bile, 
tüm değerli (kıymetli) eşyalarını ve altınlarını ona emanet ediyorlardı. İşte 
Peygamberler bu derece üstün ve güzel ahlaka sahiptirler. 

İsmet sıfatı: Allah Celle Celeelühu bütün Peygamberleri, Peygamberlikten önce ve 
sonra küfürden, büyük günahlardan ve haklarında kıymet (derece) düşrücü küçük 
günahlardan korumuştur, yani Peygamberler bir üzüm tanesini sahibinden izinsiz alıp 
yemezler. Ancak haklarına hata sayılan ve kıymet (derece) düşürücü olmayan bazı 
hatalara Peygamberler düşmüşlerdir. Mesela: Eedem ^eleyhisseleem ağaçtan yemesi 
gibi.  

Tebliğ sıfatı: Bütün Peygamberler, Allah’ın onlara bildirdiğini insanlara bildirirler. 
Bunlar Allah’ın, onlara bildirdiği emirleri, eksiksiz (noksansız) olarak insanlara 
bildirirler. Bütün bildirdikleri konularda doğrudurlar, aldıkları emirleri eksiksiz 
(noksansız) ve fazlasız bildirirler.  

Peygamberler iki kısma ayrılır, Peygamber (Nebi) ve Rasuldur. 
Rasul: kendisine yeni bir Şeriat vahyedilen (indirilen) kişidir.  
Peygamber (Nebi): kendisine yeni bir Şeriat gelmeyen, fakat kendinden önceki 

Rasulün Şeriatını (hükümleri) bildirmeye emredilen kişidir. Onun için her Rasul 
Peygamberdir (Nebidir), ama her Peygamber (Nebi) Rasul değildir. 
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Biz demiştik ki Peygamberler kendilerine yakışmayan, eksik (noksan) ve aşağılık 
bütün sözlerden korunmuşlar. Bazı insanlar Peygamberler hakkında, yakışmayan 
hikayeler ve sözler söylüyorlar. Bunların bazılarını bilginiz olsun diye sizlere 
bildireceğiz. 

Bazıları Eedem ^eleyhisseleem hakkında diyorlar: “maymundu veya maymuna 
benziyordu, konuşamıyordu ve çıplak dolaşıyordu” - diyorlar. Bu görüşü bir filozof 
uydurdu. Bu kesinlikle yalan ve küfürdür. Çünkü Eedem ^eleyhisseleem su ile 
topraktan yaratılmıştır, ilk Rasul ve Peygamberdir. 

Allah Celle Celeelühu, Eedemin çocuklarına şunları öğretmeyi bildirmiştir: Neyin 
helal olduğunu, neyin günah olduğunu, nasıl yaşayacaklarını, nasıl yemek 
yapacaklarını, nasıl ekin ekeceklerini. 

Bütün bunlar Eedem’in akıllı, güzel suratlı (yüzlü) ve konuşabilen şerefli insan 
olduğuna delildir. 

İbrahim ^eleyhisseleem kesinlikle yıldıza, güneşe veya aya ibadet etmemiştir onlara 
ibadet edenleri İslam dinine davet ediyordu ve kesinlikle putları satmamıştır ve 
Allah’ın Kudreti’nde şüphe etmemiştir, hakkında şöyle söylenenler yalandır. 

Davud ^eleyhisseleem bir kumandanın  karısına göz dikmemiş, onu ölüme 
göndermemiştir. Bu çirkin iftira normal bir insana bile yakışmazken, nasıl olur da bir 
Peygambere yakıştırıyorlar, bu iftira küfürdür. 

Yusuf ^eleyhisseleem kesinlikle zina yapmamıştır ve zinaya niyet bile etmemiştir. 
Allah, Peygamberleri böyle şeylerden korumuştur. 

Eyyuub ^eleyhisseleem’dan asla kurt çıkmamıştır, çünkü bütün Peygamberler 
tiksindirici (брезговать, отталкивать) hastalıklardan korunmuştur, bu hakkında 
iftiradır. 

^İsa ^eleyhisseleem asla içki içmemiştir ve annesine içkiyi tazele dememiştir, 
bunlar hakkında iftiradır. 

Allah bizi iman üzerinde vefat ettirsin! 
Amin! 
Velhemdu lilleeh’i Rabbil ^Eelemiin. 
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  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحیِم
 

NAMAZ 
ALLAH’A VE RASULU’NE İMANDAN SONRA, EN İYİ AMELDİR 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 

 
Namaz, Allah’a ve Rasulu’ne imandan sonra en iyi ameldir.  
Allah Celle Celeelühu, “El-^Enkebuut” Süresi’nin 45. Ayetinde buyuruyor:  

  ْنَھى َعِن اْلَفْحـَشاِء َواْلُمْنَكِرـ الصَّالَة َتِإنَّ
Anlamı: “Muhakkakki Namaz günahlardan ve kötülükten alıkoyar”. 
Namaz, Allah’a ve Rasulu’ne imandan sonra, yapılan amellerin en iyisidir, yani 

İslam’ın en önemli emirlerinden biridir. 
Kim Namazı rukünlerine (farzlarına) ve şartlarına göre uygun bir şekilde kılarsa, 

Namaz onu günahlarından ve kütülüklerden alıkoyar. İmam-ı Ahmed bin Hanbel’in 
rivayet ettiği bir Hadis’te, Allah-ın Rasulu sallellaahu ^aleyhi ve sellem Namazdan 
bahsederken, şöyle buyurdu: 

ْن َحاَفَظ َعَلْیَھا َكاَنْت َلُھ ُنوًرا َوُبْرَھانًا َوَنَجاًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَمْن َلْم ُیَحاِفْظ َعَلْیَھا َلْم َیُكْن َلُھ ُنوٌر َوال َم
  ُبْرَھاٌن َوال َنَجاٌة َوَكاَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َمَع َقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُأَبيِّ ْبِن َخَلٍف

  
“Kim Namazı muhafaza ederse, yani sürekli (her zaman) bir şekilde vaktinde kılarsa, 

onun için Kıyamet gününde nur, delil (sebep) ve kurtuluş olur. Kim onu muhafaza etmezse 
onun nuru, burhanı ve necatı olmaz ve Kıyamet gününde Karun, Firavun, Heemeen ve Ubey 
İbn-i Halef ile haşr olur”. 

İmam muslüm-in rivayet ettiği Hadiste Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve 
sellem buyuruyorki: 

  َبْیـَن اْلَعـْبِد َواْلـُكْفِر َتـْرُك الصَّالِة
Anlamı: “Kul ile küfür arasında Namazı terk etmektir yani namazı terkeden büyük 

günaha düşmüştür“. 
Bu Hadis’in anlamı, müslüman kişi Namazı terk ederse, tembellik yapıp Namazı 

kılmayan kişinin, günahı büyüktür. Ancak İslam Dini’nden çıkmaz, kafir olmaz 
müslümandır. Ama Namazın farz olduğunu inkar edip kılmayan kişi kafirdir ve 
lanetlenmiştir. 

Önemle dikkat edilmesi gerekiyorki, bazı insanların, Namazı kılan günahkar 
kişilerin hakkında, kıldıkları Namaz kendilerine faida olmadığını düşünmeleri, bu çok 
yanlış bir anlayıştır. Namaz kılıpta günaha düşen kişiye: “Namaz kılmazsan, senin için 
daha iyidir “. Sözünün söylenmesi, caiz değildir ve İslam Dini’nden çıkaran bir 
sözdür. 

Bazıları doğru olmayan bir Hadis’i göstererek, “Kişinin Namazı kendisini fuhuş ve 
münkerlerden alıkoymuyorsa, onun Namazı yoktur” - diyorlar ve doğru olmayan 
diğer bir Hadis’te de: “Kişinin Namazı kendisini günah ve kötülüklerden 
uzaklaştırmıyorsa, o zaman onu Allah’tan uzaklaşmaktan başka faydası olmaz” - 
diyorlar. 

Allah’ın Rasulu ^eleyhisseleem geceleri Namaz kılan ve sabahları hırsızlık yapan 
kişinin durumunu sorduklarında, Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem 
mealen buyurduki:  
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  َسَتنَھاُه َصَالتُھ
Anlamı: “Namazı, onu hırsızlıktan uzaklaştıracaktır”.  

Bu Hadis’i Enes bin Meelik ve Ebu Hureyra rivayet etti. bilinmesi gerekiyorki, 
birisi Allah Celle Celeelühu hakkında şüphe ederse, veya Peygamberinde şüphe 
ederse, veya Kur’an’a karşı şüphesi varsa, Cennet’e veya Cehennem’e karşı şüphesi 
varsa, müslüman değildir. 

Bu kişiye: “Namaz’ın sana faida vermez” sözü caiz olur. Çünkü kafir olan kişi, 
küfürden dönünceye kadar, kıldığı Namazı sayılmaz. Kafir olan kişi hayır yapmak için 
mal dağıtırsa, veya bir fakire sadaka verirse onun için Ahiret’te sevabı yoktur.  

Allah Celle Celeelühu, “İbrahim” Süresi’nin 18. Ayetinde buyuruyor:  
 ِھْم َأْعَماُلُھْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِھ الرِّیُح ِفى َیْوٍم َعاِصٍفَمَثُل الَّذیَن َكَفُروا ِبَربِّ

Anlamı: “Rabbi’ni inkar edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle (güçlü) 
savurduğu küle benzer”. 

Ancak bu kafir insan, Kelime-i Şehadet’i, veya bu anlamı verecek olan herhangi bir 
lafızı söyleyerek, İslam Dini’ne girip, müslüman olursa, yani Allah’ın yersiz var 
olduğuna, Arş’a oturmadığına, heryerde olmadığına ve hiçbir şeye benzemediğine 
inanan. Bütün Peygamberlerin İslam Dini ile geldiklerine, İslamiyet’ten çıkaran şeyler 
yapmadıklarına, büyük günah yapmadıklarına ve küçümseyici çirkin küçük günahlar 
yapmadıklarına inanan. Allah’ın gönderdiği kitaplarına. O’nun Meleklerine. Ahiret 
gününe ve Kadere, yani iyi ve kötü olan şeylerin Allah’ın Yaratması ve Meşiyeti 
(İradesi) ile olduğuna iman eden, sadaka olarak yarım bir hurmayı, bir fakire veya bir 
çocuğa Allah rızası için verirse, umud edilirki Allah bu verdiği az sadaka ile, o kişiyi 
Cehennem ateşinden azad eder (Cehennem’e girdirmez). Bunun sevabı çok, insanların 
gözünde az olsa bile. 

Allah’ın Rasulu ^eleyhisseleem, geçmiş Peygamberlere bağlı olan bir mu’minin, 
yani müslümanın durumundan şöyle haber verdi: “Bir adam yolda müslümanlara 
eziyet veren şey gördü ve onu yoldan kaldırdı ve bu insan büyük günahlar sahibi idi. 
Allah Celle Celeelühu onu bu nedenle ateşten kurtardı”.  

Allah Celle Celeelühu Kur-an’ı Kerimde buyuruyor: 
  ٌل ِلْلُمَصـلِّیَن الَّـِذیَن ُھـْم َعـْن َصالِتـِھْم َساُھـوَنـَفـَوْی

Anlamı: “Vaktinde Namaz Kılmayanlara veyl (şiddetli azap) olsun”. 
Namazı vaktinde kılmayıpta, vaktinden sonra sebepsiz geç kılan kişinin durumu, 

bu ise ya Namaz kılmayanların hali nasıl olacaktır? 
Ey, Namazı kılmayan ve Namazı vaktinde kılmayan! Allah’a tövbe et, ne kadar 

tövbeyi geciktirirsen - o kadar günah üzerine yığılır. Tövbe kapıları kapanmadan 
Allah’a tövbe et. Hangi günah’tan İhlasle tövbe edersen kabul olur.  

Allah Celle Celeelühu Kur-an’ı Kerimde buyuruyor: 
 َوُھـَو الَِّذي َیْقـَبُل الـتَّوَبَة َعـْن ِعـَباِدِه َوَیْعـُفوا َعـِن السَّـیِّـَئاِت

Anlamı: “Kullarından tövbeyi Allah kabul eder ve günahları affeder ve yaptıklarınızı 
bilir”. 

Ey, müslüman kardeşim! farz olan Beş vakit Namazı kılmayan arkadaşlarına, 
devamlı nasihat et ki, bir an önce kurtuluş ve selamet kervanına katılsınlar 
(koşsunlar).  

Namaz’ın Allah’a ve Rasulu’ne imandan sonra, en faziletli ibadet olduğunu her 
zaman hatırlat. 

Dolayısıyla Namazı kılmayanlara ibret olsun diye, sizlere gerçek olmuş bir olayı 
anlatmak isteriz: 
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Bir gün bir müslümanın kız kardeşi ölür ve toprağa verilir. Bu kişi sonra cüzdanını 
kız kardeşinin (bacının) mezarına düşürdüğünü hatırlar ve bu sebepten dolayı, bu 
durumu anlatmak için müftünün yanına gider. Müftü ona cüzdanını mezardan 
çıkartmasına müsaade eder. 

Bunun üzerine, kendi başına kız kardeşinin mezarına gider ve mezarını açar. 
Sonra kız kardeşinin yüzünü, yanmış bir şekilde görür. Veya başka bir rivayete göre 
kadının kafasında bir yılan dolanıp, ağzından girerek karnını yediğini görür. 

Bunu gördükten sonra annesinin yanına hızlı bir şekilde gider ve ona sorarki: 
“Anneciğim, kızın evde ne yapıyordu?” Annesi derki: “Oğlum, bana karşı çıkmazdı. 
Fakat kız kardeşin Namazı geciktiriyordu” - yani, Namazını kazaya bırakırdı. 

Eğer Namazı geciktrenin hali böyle ise, o zaman Namazı tamamen kılmayanın hali 
nasıldır? 
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  یِمِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّح
 

 
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HİCRETİ 

 
 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
 
Peygamber Efendimizin Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem Mekke’den, 

Medine’ye Allah’ın Emri ile Hicret etti (göçtü). Kesinikle müşriklerden kaçmadı. 
Çünkü Allah’ın Rasulu bu gibi durumlardan uzaktır. Mekke’nin ileri gelenleri 
Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in yanına gelerek: “Sen davandan 
vazgeç, seni Mekke’nin en zenginlerinden biri yapalım” - dediklerinde o bunu kabul 
etmemiştir.  

Allah’ın Rasulu sallellaahu ^eleyhi ve sellem, İslam’ı savaşsız (vuruşsuz) tebliğ 
(bildirdiği) ettiği vakit, bunu gizli yapmadı, insanlara açıkça davet ediyordu. Arap 
müşrikleri Hac mevsiminde, Ke^be etrafında toplandıkları zaman, Peygamber 
Efendemiz Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem, onların yanına gidip, İslam’a 
davet ederek:  

 
“Allah’tan başka İlâh olmadığını söyleyin, kurtulun” - diyordu. 
 
 Peygamber efendimiz, insanları adalete, ihsana, güzel ahlaka davet etti. Her türlü 

kötülüklerden, günahlardan nehyetti (yasakladı). Ebu Bekir, Ömar, Osman, ^Ali, 
Bilal ve bunlardan başkaları iman etti. Bununla birlikte, müşriklerin (Allaha ortak 
koşanlar) , Allah’ın Rasulu’ne ve sahabelerine yaptıkları eziyetler artmıştı.  

Peygamber’in hicretin’den önce, Kureyş müşrikleri (Allaha ortak koşanlar) her 
kabileden bir genç toplayıp, Allah’ın Rasulu’nu öldürmeyi planladılar. 

Cebrail ^eleyhisseleem gelerek, Allah’ın Rasulu’ne hazırlanan tuzağı ( 
лавушка)haber verip, yatağına yatmamasını söyledi ve sonra Ebu Bekir radiyallaahu 
^Enhu ile Medine’ye, Hicret etmesi için ona izin verildi. Allah’ın Rasulu, Hazreti 
^Ali’ye kendisinin yatağında yatıp, yeşil örtüğle üzerine örtmesini ve ona hiçbir şey 
olmayacağını söyledi. Allah’ın Rasulu dışarı çıkarken, avucunda bir avuc toprağı, 
dışarıda bekleyen ve Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’i, öldürmeyi 
planlayanların üzerlerine (başlarına) atarak, Yasin’i Şeref’i okumaya başladı. Böylece 
önlerinde geçen Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’i müşrikler 
görmedi. Sabah olduğunda, içeri girdikleri vakit, Rasullullah’ın yatağında Hazreti 
^Ali’yi gördüler. Bunun üzerine atlara binip, her tarafa Peygamberimizi sallellaahu 
^eleyhi ve sellemı aramaya başladılar. Allah’ın Rasulu, Ebu Bekir ile Sevre 
mağarasına (пишшера) varmışlardı. 

Onlar sevre mağarasında iken, müşrikler geldiler. Allah, Rasulu’nu ve onun 
arkadaşını, müşriklere karşı mağaranın ağzında, ağ ören bir örümcekle korudu, Fakat 
Ebu Bekir, Peygamberimiz için korkmaya başlamıştı. O zaman Allah’ın Rasulu Ebu 
Bekir’e mealen dedi: 

 
“Ey Ebu Bekir, ne diyorsun, iki kişinin yardımcısı muhakkak ki Allah’tır” - dedi. 
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Böylece müşrikler, mağranın (пишшера)  ağzına ağ ören örümceği gördükleri 

zaman, geri dönerek onları başka yerlerde aramaya başladılar. Allah’ın Rasulu ile yol 
arkadaşı Ebu Bekir, Medine’ye doğru gitmeye başladılar. Medine’ye vardıklarında, 
orada bulunan müslümanlar onları sevinçli bir şekilde karşılıyarak, «Tale^el Bedru 
Aleyna» kasidesini (medihini) söylemeye başladılar.  

Allah’ın Rasulu Medine’de İslam devletini kurup, orada İslam esaslarını Allah’ın 
bildirdiği şekilde hazırladı ve öğretti. 

Allah bizi iman üzerinde vefat ettirsin! 
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 لرَّْحمِن الرَِّحیمِبْسِم اِهللا ا
 

KENDİNİ VE AKRABALARINI CEHENNEMDEN KORUMAK. 
 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 

Allah Celle Celeeluhu “Et-Tahriim” Süresi’nin 6. Ayetinde buyuruyor: 
 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن أَمُنوا ُقْوا َأْنُفَسُكم َوأْھِلیُكم َناَرًا

Bu Ayet-i Kerime bize bildiriyorki:  
“Kendimizi ve ehlimizi (akrabalarımızı) Cehennem’den koruyalım”. 
Kendimizi ve ehlimizi ( akrabalarımızı) Cehennem’den nasıl koruya biliriz ? 
Ancak Allah Celle Celeeluhu bize farz kılmış olduğu şeyleri öğrenip ve 

uygulamakla 
Cehennem’den korunabiliriz. 

Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi vesellem buyurduki: 
 طـَلـَـُب اْلِعْلـِم فـَـِریـَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسـِلٍم

İmam El-Beyhekıy’nin rivayet ettiği bu Hadis-i Şerif bize bildiriuorki:  
“İlim talep etmek (öğrenmek) her müslümanın üzerine farzdır”.  
Yani ergenlik çağına girip akıllı olan sorumlu müslüman gerek erkek veya 

kadın olsun, zengin veya fakir olsun, genç veya yaşlı olsun, doktor veya çoban olsun, 
Din’de farz olan ilmi öğrenmesi ve onu uygulaması farzdır. Başta olarak iman ilmi 
öğrenilmesi gerekir.  

Allah Celle Celeeluhu “Muhammed” Süresi’nin 19. Ayetinde buyuruyor: 
 َكفاْعَلْم أنُھ ال ِإلـََھ ِإال اهللا  َو اْسـتـَْغـِفـْر  ِلـَذْنـبـِ

Alimlerimiz bu Ayet’in iki şeyi bildirdiğini söylediler, yani başta iman ilmini 
öğrenmeye ve ondan sonra fıkıh (İbadet, muamelet gibi) ilmini bildirdiğini söylediler. 

Çünkü فـَاْعـلـَْم َأنُھ ال ِإلـََھ ِإال اهللا    iman ilmini öğrenmeye işarettir ve  
اْسـتـَْغـِفـْر ِلـَذنـْبـَِكَو   fıkıh ilmini öğrenmeye işarettir. Allah iman ilminin 

öğrenilmesini fıkıh ilminin öğrenilmesini üzerine üstün etmiştir ki, müslümanlar 
bilsinki iman ilmi fıkıh ilminden daha üstündür. 

İmam Ebu Hanifeh radiallahu ^ enhu Fıkhıl El-Ebsat” kitabında buyurduki:  
 إْعَلْم َأنَّ الِفْقَھ ِفي الدِّیِن َأْفَضُل ِمَن الِفْقِھ ِفي اَألْحَكام

Ve İmam Eş-Şeefi^i radiyallahu ^enhu buyurduki:  
 َأْحَكمَنا َھَذا َقْبَل َذاك

Bu iki büyük alimlerimizin ifadesi (söğledikleri) bize bildiriyorki: Fıkıh ilmini 
öğrenmekten önce iman ilmini öğrenmek gelir ve iman ilmi bize Allah’a yakışan (layık 
olan) ve Rasulu’ne yakışan (layık olan) sıfatları bildirir, aynı zamanda Allah’a ve 
Rasulu’ne yakışmayan (layık olmayan) şeylerden tenzih eder.  

Biliniz ki, İmam El-Ğazeliyy rahimehullah buyurduki:  
 ال َتِصُح  الِعَباَدُة ِإالَّ َبْعَد َمْعِرَفِة الَمعُبودِِ

Anlamı: “İbadet ancak Allah’ı tanıdıktan sonra sahih (doğru) olur”.  
Allah’ı tanımak, İmam Ahmed Er-Rifei^i radiyallahu ^enhu byurduğu gibidir: 

 ِرَفِة ِباِهللا اِإلیَقاُن ِبُوُجوِدِه َتَعاَلى ِبَال َكْیٍف َوَال َمَكانَغاَیُة المْع
 “Allah’ı tanımak, Allah’ın yaratmış olduğu mahlükatların (yaratılmışların) hiç 

birisine benzemediğine ve yersiz var olduğuna iman etmekle olur”. 
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İmam Ahmed ve İmam Zunnuun il-Mesriyy radiyallahu ^enhumee’nin 
buyurdular ki: 

 َمْھَما َتَصوَّْرَت ِبَباِلك فاهللاُ بِخالِف َذِلك
Olan meşhur (bilinen) sözleri bize bildiriyorki:  
“Allah yaratıklarına benzemez, O akıl ve fikir ile hayal edilecek veya düşünülecek 

gibi değildir”.  
Cisimden, mekandan, şekilden, değişiklikten, oturmaktan ve herhengi bir yere 

yerleşmekten münezzehtir (yani ona benzemez ve ihtiyacı yoktur).  
Sahabelerin en bilgilisi olan Ebu Talib’in oğlu ^Eli radiallahu anhu buyurduki: 

 ِتِھ َوَلْم َیتَِّخْذُه َمَكانًا ِلَذاِتھِإنَّ اَهللا َخَلَق اْلَعْرَش ِإْظَھاًرا ِلُقْدَر
 “Allah Arş’ı Kendine yer edinmek için değil, ancak Kudreti’nin büyüklüğünü 

göstermek için yarattı” 
Hanefi Mezheb’in büyük imamlarından olan Ebu Ca^fer Et-Tahaavi radiyallahu 

^enhu «Ehli Sünnet Vel Cemaat’ın» itikadını bildiren “Et-Tahaaviyye Akidesi” kitabında 
şöyle buyurmaktadır:  

َتَعاَلى َعِن الُحُدوِد َوالَغاَیاِت َواَألرَكاِن َواَألْعَضاِء َواَألَدَواِتَ ال َتْحِویِھ اْلِجَھاُت السِّتُّ َكَساِئرِ 
 اْلُمبَتَدَعاِت

Anlamı: “Allah’ın sınırları, kenarları ve yanları yoktur. Büyük ve küçük organları 
yoktur. Allah yaratıklar gibi altı yönde değildir”.  

Yani bu alim Allah’ı yaratıkların sıfatlarıyla sıfatlandıran kimsenin hakkında şöyle 
buyurmaktadır:  

 َوَمْن َوَصَف اَهللا ِبَمْعَنًى ِمْن َمَعاِني اْلَبَشِر َفَقْد َكَفَر
 “Her kim Allah’ı insanlara kullanılan sıfatla sıfatlandırırsa, kafir olur”.  
İnsanların sıfatları çoktur, örneyin: Yerleşmek, oturmak, kalkmak, sakin veya 

haraketli halde olmak, değişmek, inmek, çıkmak, gücenmek, bir halden bir hale deyişmek, 
taşınmak ve benzeri şeylerle Allah-ı sıfatlandırırsa, kafir olur.  

Allah Celle Celeelühu “Eel ^İmraan” Süresi’nin 19. Ayetinde buyuruyor: 
 اِهللا اإلْسالُم ِإنَّ الدِّیَن ِعْنَد

Anlamı: “Allah’ın kabul ettiği hak Din İslam’dır”. 
Ve İmam El-Buhariy radiyallahu ^enhu rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif’te Peygamber 

Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyurduki: 
 اَألْنِبَیاُء ِإْخَوٌة ِلَعالَّت ِدیُنُھم َواِحٌد َوُأمََّھاُتُھم َشتَّى

Bu Ayet ve Hadis’ten anlaşılıyorki: “Tüm Peygamberlerin Din-i İslam’dır”.  
İlk Peygamber Eedem ^eleyhisseleem’dan son Peygamber Efendimiz 

Muhammed ^eleyhisseleem’e kadar gelen tüm Peygamberler, müslümandırlar ve 
insanları İslam’a çağırdılar. Tüm Peygamberler, Peygamberlikten önce ve sonra 
küfürden (Din’den çıkartan şeylerden), büyük günahlardan ve kıymet (derece) 
düşürücü küçük günahlardan masumdurlar, yani doğumlarından ölümlerine kadar 
bu gibi hatalara düşmezler. 

Allah Celle Celeelühu “El-En^eem” Süresi’nin 86. Ayetinde buyuruyor: 

 وكُالً فَضلْنا على العالَمني
Anlamı: “Bütün Peygamberler yaratıkların en üstünüdür”. 
Biliniz ki, İbrahim ^eleyhisseleem yıldız’a, Ay’a ve Güneş’e ibadet etmedi, 

doğduğundan beri müslüman idi, Rabbi’ni tanıyordu ve müşriklerden değildi (yani 
Allah-tan başka kimseye ibadet etmedi). 
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Allah Celle Celeelühu İbrahim ^eleyhisseleem hakkında “El-Enbiyee” 
Süresi’nin 51. Ayetinde buyuruyor: 

 ولَقَد ءاتينا إِبراهيم رشده من قَبل
Bu Ayet’i Kerime İbrahim ^eleyhisseleem’ın doğduğundan beri müslüman 

olduğunu ve Rabbi’ni tanıdığını bildirmektedir. 
Allah Celle Celeelühu İbrahim ^eleyhisseleem hakkında “Eli ^İmran” 

Süresi’nin 67. Ayetinde buyuruyor: 

 نصرانِياً ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما كَانَ من الْمشرِكني ماكَانَ إِبراهيم يهودياً والَ
Bu Ayet İbrahim ^eleyhisseleem’ın yahudi olmadığını, hiristiyan olmadığını, 

temiz bir müslüman olduğunu ve müşriklerden olmadığını bildirmektedir. 
Ve bilindiği gibi yıldız’a, Aya ve güneş’e ibadet eden müşriklerdir. 

Yusuf ^eleyhisseleem zinaya niyet etmedi, düşmiyecekti ve düşmedi. Çünkü onun 
zinaya niyet etmediğini ve düşmediğini bildiren “Yusuf” Süresi’nin 51. Ayetinde Allah 
buyuruyor: 

نيقادالص نلَم هإِنو فِْسهن نع هدتاوا رأَن احلَق صحصزِيزِ اآلنَ حأةُ العرإِم قَالَت 
 
Allah Celle Celeelühu bütün Peygamberleri yaratıkların üzerine üstün 

kıldırdığını bildiren Ayet-i kerime ve İmam Et-Tirmizi radiallahu anhu rivayet ettigi 
bir Hadis-i Şerif: 

Anlamı: kıralın karısı dediki şimdi hak belli oldu, zinayı ben istedim Yusuf 
istemedi, O doğru olan kişilerdendir. 

 
 

 اً إِالَّحسن الْوجه حسن الصوتبعثَ اهللا نبِي ما
 
 
 

bize gösteriyorki: “Allah bütün Peygamberleri güzel yüzlü ve güzel sözlü olarak 
göndermiştir”. 

Bundan dolayı Eyyuub ^eleyhisseleem‘dan asla kurt çıkmamıştır, çünkü Allah 
bütün Peygamberleri tiksindirici (iğrendirici) hastalıklardan korumuştur, bu onun 
hakkında Din’e karşı çirkin bir iftiradır. Musee ^eleyhisseleem kekelemeyen ve ağız 
sakatlığına uğramayan bir Peygamberdir. Ve Allah her şeyi bilendir. 
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 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
 

SUSMAK VE DİLİ MUHAFAZA ETME. 
 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
 
Allah Celle Celeelühu “Nur” Süresi’nde şöyle buyuruyor: 

يهِم ودأَيم وهتهِم أَلِْسنلَيع دهشت مولُونَيمعوا يا كَانم بِملُهجأَر 
Manası: “Ahirette insanın lisanı, elleri ve ayakları yapmış olduğu şeylere şahitlik 

edeceklerdir” - demektir.  
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi vesellem imam Buhari ve imam Müslimin rivayet 

ettiği Hadis’te şöyle buyurmaktadır: 

  من كَانَ يؤمن بِاِهللا والْيومِ اآلخرِ فَلْيقُلْ خيراً أَو ليصمت
Yani: “Her kim, Allah’a ve ahiret gününe, tam bir iman ile iman ederse, ya iyiliği 

söylesin yada sussun”.  
çünku Allah’a hakkıyla iman eden, Allah’ın azabından korkar ve Allah’ın 

rızasına ve vereceği ecre uygun amel eder, yani emirleri tatbik eder haramdan sakınır. 
İnsan, meşgul olduğu bütün azaları, haramdan muhafaza eder. Çünku bunlardan 
sorumludur.  

Allah Celle Celeelühu “İsra” Süresinde buyuruyor:  

عمسؤوالًإِنَّ السم هنكَانَ ع ككُلُّ أُولئ ادالْفُؤو رصالْبو   
Yani: “İnsan duyduğu gördüğü ve kalbinde geçirdiği şeylerden mesuldür”. 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi vesellem İmam Tirmizinin rivayet ettiği 

Hadis’te şöyle buyuruyor: 

الن كُبلْ يههِموتأَلِْسن دائصهِم إِال حوهجلَى وارِ عي النف اس  
Yani: “İnsanların Cehenneme yüzüstü atılmalarına veya burun üzerine atılmalarına 

sebeb olan dilleridir”.  
Bunu bilen kişi, farzları yapıp haramlardan uzak kalması gerekir. Yalnızca 

iyilik konuşur veya susar. Bu lisan nimetini Allah’ın razı olduğu, Allah’ı zikretmede, 
ibadetle, iyiliği emretmede, kötülükten koruyup insanlara iyilik ve fayda getirecek 
bütün amellerde kullanmalıyız. 

Fakat insanı haramdan muhafaza etmeyipte sövmek, gunah işlemede 
bulunmak, başkalarına zarar eden, gıybet ve insanlara haksız yere lanet etmek büyük 
günahlardandır, kötülükte dilini kullanan kendi nefsini helaka atmış olur. 

 
DİLİN EN BÜYÜK GÜNAHI 

 
Biz burada dil ile yapılan en tehlikeli olan, küfür gunahını muhakkak 

bildireceğiz. Buda Allah’a, Peygamberlere, Meleklere, İslam Dinine, Kuran’a sögmek 
gibi. Dinde bilinmesi zaruri olan, haram olan ve insanların arasında bilinen, bir 
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haramı (zina yapma içki içmek gibi:) helal etmek, veya dinde helal olan insanların 
arasında bilinen, yani ^eliminde, cahilinde, bildiği helalı haram etmek insanı küfre 
düşürür.  

Alimler insanların sözlü küfürden ve diğer küfür çeşitlerinden, insanları 
sakındırıp, bunlara ehemmiyet vermişlerdir. Bunları kitaplarında açıklamışlardır.  

Bu alimlerden:  
İmim En-nevevi ve yüz yıl önce müftü olan Eş-Şeyh Abdulbasit EI-Fahuriy 

kitaplarında belirtmişlerdir.  
Sahabelerden bir tanesi olan Abdullah ibni Mes’ud günlerden bir gün dilini 

tutarak ona şöyle dedi:  
Yani: “Ey dil iyilik söyleki kazanasın, şerden sukut et ki selamette olasın”.  
söyleyipte pişman olmadan önce çünki ben Allah Rasulu ^eleyhisseleemdan 

şunu işittim: 
  “Eedem oğlunun günahlarının çoğu dilindendir” . 
İmam Buhari ve Müslimin rivayet ettiği Hadis’i şerifte Peygamberimiz 

sallellaahu ^eleyhi vesellem şöyle buyuruyor: 

 قِرِش املَنيب ام مدع أبارِى النا فهى بِوِها ييه فنيبتا ي مةملالكَ بِملَّكَتي لَدب العنَّإِ
املَوبِرِغ   رواهالب ارِخى ومسمل. 

Meali: “Kul öyle bir kelime kullanır ki herhangi bir sakınca görmuyor fakat bu 
kelime onun cehenneme girmesine doğu ile batı arasındaki uzaklıkta düşmesine neden 
olur”. 

Allah hepimizi küfürden korusun amin. 
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 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
ALLAH’A TEVBE ETMEK 

 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
 

Allah Celle Celeelühu Kuran’ı kerimde buyuruyor: 

  يا أيها اَلذيِن َءامنوا توبوا إىل اهللا
Allah müminlere emretti, tevbe ediniz ki kurtuluşa erişesiniz”. 
İbni Mecenin rivayet ettiği bir Hadis’te Peygamberimiz Muhammed sallellaahu 

^eleyhi vesellem buyuruyor: 

لَه ال ذَنب نالذَّنبِ كَم نم بائالت  
Anlamı: “Günahlarından tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur”. 
Tevbe günahtan dönmektir. Gaflet ise Allah’ın farz ettiğini bırakıp gunah 

işlemektir. Akıllı müslüman o kişidir ki nefsine hakim olan (haramdan uzaklaşan) 
Allah ve Rasulünün razı olduğu amelleri yapandır. Ve nefsi bir gün kendisine 
şehvetlere dalmasına ve haram işlemesine sebebiyet verirse akıllı olan müslüman yine 
bilir ki Allah affedicidir ve merhametlidir. Ve ne kadar günaha girmişse ve bundan 
tövbe ederse bilir ki Allah bunların hepsini affeder. Yeter ki gerçek bir tövbe olsun.  

Allah Celle Celeelühu Kuran-ı Kerimde buyuruyor:  

 عبادي الَّذين أَسرفوا علَى أنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اِهللا إِنَّ اَهللا يغفر  ياُقلْ
يمحالر فُورالغ وه يعاً إِنهَمج الذُنوب 

 
Anlamı: “De ki ey nefislerine yazık eden, gunaha düşen kullar Allah’ın rahmetinden 

ümidinizi kesmeyin, Çünkü Allah günahların hepsini affeder ve O affedicidir, 

merhametlidir”  -  buyurmaktadır.  
Allah’ın rahmetinden ümit kesmek : kişinin nefsinde Allah onu affetmez, ona 

rahmet etmez ve onu azaplandırır şeklinde düşünmesidir. Ve Allah’ın rahmetinden 
ümit kesmek büyük günahlardandır. Müslüman kardeş, nefsini Şeriatın hududunda 
emirleri yaparak gunahlardan sakınarak durdur. Nefsin sana gunahı işlemene ve 
gunah işlemen için vesveseye müsade etme. eyer bu gunah küçük bile olsa. Bazı 
insanlar vardır gunahlara düştükleri zaman bundan lezzet alır ve bu günahın 
karanlığında kalır. 

 
TEVBENİN ÇEŞİTLERİ. 

 
Kamil tövbe şartlara göre yapılan tövbedir ve kişinin yapmış olduğu bütün 

günahlardan dönmesidir, kamil olmayan tevbe vardır. Fakat kamil olmayan tevbe ise 
kulun yaptığı gunahların bir kısmından dönüp bir kısmından dönmemesidir. Ve tevbe 
ya nasuhi (kamil) olacak, ya da (kamil) olmayacak.  

Allah Celle Celeelühu Kuran-i Kerimde buyuruyor:  
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نْ يكَفِّر عنكُم يا أَيها الَّذين َءامنوا توبوا إِلَى اِهللا توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَ
ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنلَكُم جخديكُم وئَاتيس  

Bu Ayeti kerimede İman edenlere Allah emrediyor, Allah’a tam doğru (kamil) bir 
tevbe edin ki Rabbiniz günahlarınızı affetsin ve içinde nehirler (реки) olan cennete 
girdirsin”.  

Nasuhi (kamil) bir tevbe bir daha dönmemek üzere bütün günahları 
bırakmasıdır. Fakat nasuhi olmayan tevbe kamil olmayan tevbe ise kulun yaptığı 
gunahların bir kısmından dönüp bir kısmından dönmemesidir. 

 
TEVBENİN ŞARTLARI. 

 
Bilki müslüman kardeş tevbenin kabul olunması için şartları vardır ve bunlar: 
● Günahlara bir daha dönmemek, yani bırakmak. İçki içenin tevbesinin kabul 

olunması için içkiyi bırakması farzdır. Fakat içkiye devam ettiği müddetçe 
“Estağfirullah” demesi tevbe değildir. 

● Birdaha aynı günaha dönmemeye niyet etmek, yani tevbe etmek işlediği 
gunaha bir daha dönmemeye kalbinde niyet etmek. Eğer bir daha dönmemeye niyet 
ettikten sonra nefsine yenilmiş olur ve aynı gunaha dönmüşse, olduğu bu gunah 
üzerine yazılır. Fakat daha önce yapmış olduğu ve doğru bir tövbe ile ondan döndüğü 
gunah yeniden üzerine yazılmaz.  

● İşlemiş olduğu günahtan pişmanlık duyması. 
● Eğer bu gunah kul hakkında ise (haksız birine vurma, veya başkasının malını 

zulmen yemesi gibi) muhakkak ki bu gunahtan çıkmak gerekir. Bu da ya malı 
getirmeyle ya da helallik dilemeyle olur.  

İmam müslimin rivayet ettiyi bir Hadis’te Peygamber Efendimiz ^eleyhisseleem 
şöyle buyurmuştur: 

رغرغي ا لَمم دبةَ الْعوبلُ تقْبإِنَّ اَهللا لَي  
Anlamı: Allah, kulun ruhu gargaraya varmadığı müddetçe tövbesini kabul 

eder. 
● Tevbenin ğarğaradan önce yapılması (ruh gırtlağa gelmeden önce) şarttır. 

Ğarğara, ruhun gırtlaktan yukarı çıkmasıdır. Her kimin ruhu gırtlağa varmışsa 
ondan tövbe kabul edilmez. Ve tam boğulmadan önce tevbe etmek şarttır.? Tam 
gırtlaktan çıkacağı zaman tevbe edilmez. (firavun gibi).  

Ayni şekilde tevbenin doğru olması için güneş batıdan doğmadan önce tövbe 
etmek gerekir. Çünkü Allah Rasulu sallellaahu ^eleyhi vesellem ibni Hibban ve 
Tirmizinin rivayet ettiği Hadis’i şerifte buyuruyor: 

 طْلُعى تتح لَقغاماً ال يونَ ععبس هضرةَ عِسريم ةوبلتاهللاُ ل لَقَهاباً خرِبِ بغي الْمإِنَّ ف
هنم سمالش  

Anlamı: “Batıda bir kapı vardır ki Allah onu tevbe için yaratmıştır ve onun 
genişliğinin müddeti: 70 yıldır. Güneş batıdan doğmadıkça o kapı kapanmaz”. 
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ÖNEMLİ FAİDE: 
günah işleyipte tövbe etmeden ölen müslümanlar iki kısımdır: Birincisi Allah, 

onları rahmeti ile cehennem azabından affeder. Ve Cennete azapsız şekilde girdirir. 
Diğer sınıf ise hakkettikleri azabı çektikten sonra azaptan çıkarılıp Cennete alınır ve 
ebedi (sonsuz) olarak orada kalırlar. Allah’ın azabına müstehak olupta azap çeken 
gunahkar müslüman cehennemde ebedi (sonsuz) bir şekilde kalmaz. Çünkü küfür 
üzerinde ölenler, yani kafirler cehennemde ebedi sonsuz kalırlar. Allah Rasulu 
^eleyhisseleem imam Buharinin rivayet ettiği Hadiste: 

  ٍ من إِميانٍيخرج من النارِ من قَالَ ال إِله إِال اهللا وفي قَلْبِه وزنُ ذَرة

Anlamı: “leilehe illallah deyipte kalbinde zerre ağırlığında iman olan cehennemden 
çıkacaktır” – de mektedir. 

Fakat şirk veya küfür çeşitlerinden herhangi birinin üzerinde kişi ölürse Allah 
onu affetmez bağışlamaz. Çünkü Kuran-ı Kerimede: 

هوا واتم بِيلِ اِهللا ثُمس نوا عدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذماُهللا لَه رفغي فَلَن كُفَّار م  
Anlamı: “O kişiler ki kafir oldular ve insanların Allah’ın Dinine girmelerine mani 

oldular. Daha sonra kafir olarak öldüler. Allah onları af etmiyecek”. 
Başka bir Ayette ise şöyle buyurmaktadır: 

غاُءإِنَّ اَهللا ال يشي نمل كونَ ذلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رف  
Anlamı: “Allah küfür üzerinde ölenleri affetmez. Fakat küfür hariç küfre 

düşmeyenleri istediği kişilerin günahlarını affeder”.  
Müslüman kardeş, vakit geçmeden tevbe et ve ibadete koş ve Allah’ın Şeriatına 

ehemmiyet ver ve yaşa .  
DUA: “EY RABBİMİZ SEYYİATIMIZI BAĞIŞLA VE BİZİ EBRAR İLE VEFAT 

ETTİR”. 
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
 

RİDDE VE MÜRTED 
 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 

 
Ridde küfürden bir kısımdır, çünkü küfür 2 kısma ayrılır. 

1-Şirk: Allah’a ortak koşmak Yahudiler ve Hıristiyanlar gibi. 
2-Ridde: İslam diniyle ilişkiyi kesmek veya İslamdan çıkmaktır. 
Alimlerden olan Lübnan eski Müftüsü Eş Şeyh ^Ebdul Basit El Fahuri 

rahimehullah “El Kifeye li zevi El ^ineye” adlı kitabında mealen şöyle buyuruyor; 
Ridde mükellef olan bir müslümanın itikadı, sözlü ve fiilli küfrün birine düşmesi 
İslamdan çıkmasıdır. Şafii alimlerinden Muhaddis olan imam İbnu Hacer 
“Fethilceved” adlı kitabının 2/298: sayfasında mealen şöyle buyuruyor; müslümandan 
küfür çıksa İslamdan çıkmış olur. Yine şafii alimlerinden imam En Nevevi 
rahimehullah “Ravdat Et-Talibin” adlı kitabının 10/64, sayfasında mealen şöyle 
buyuruyor; Ridde İslamla ilişkiyi kesmektir. Hanefi alimlerinden imam İbnu ^Ebidin 
“Reddil Muhtar ^ele durril Muhtar” 3/283 sayfasında mealen şöyle buyuruyor; Ridde 
bir müslümanın bir küfür söylemesidir. Maliki alimlerinden imam El Hattab “Nevehil 
Celil” adlı kitabının 6/279 sayfasında mealen şöyle buyuruyor; Ridde müslümandan 
açık bir küfür olursa veya gizli bir küfür olursa İslamdan çıkmasıdır Hanbeli 
alimlerinden imam El Buhuti “Muntehel iradeh” adlı kitabının 3/326 sayfasında 
mealen şöyle buyuruyor: “Ridde İslamdan sonra küfre düşmektir”. 

Dört mezhebin alimleri riddenin üç kısma ayrıldığına anlaşmışlar. Riddenin 
kısımları lafzı küfür, fiili küfür ve itikadı küfürdür. Bu 3 kısma ittifak eden alimlerin 
bazılarını sayıyoruz: 

A-Şafii mezhebi alimlerinden: 
1-İmam ibnu Hacar El Heytemi “Fethil cevad bi şerhil irşad” adlı kitabında 

2/298 sayfasında 
2-İmam Ennevevi “Ravdatut Talibin” adlı kitabının ridde bölümünün 10/64 

sayfasında. 
B-Hanefi alimlerinden: 
1-İmam ibn-u ^Ebidin “Reddil Muhtar ^ele Dur ril Muhtar” adlı kitabta 

mürted bölümü 3/283 sayfasında. 
2-Eş Şeyh Muhammed il ^ebbesi “El fetaval Mehdiyye” adlı kitabının ridde 

bölümü 2/27. 
3-İmam Alil Kari “Şarhil Fıkhıl Ekber” adlı kitabda 165 sayfasında. 
4-”El Fetaval Hindiyye” kitabın 2/261 sayfasında. 
5-El Kadı “Bedir Erreşid” ridde kitabında. 
C-Maliki alimlerinden: 
1-Muhammed ^ulleyş “Muneh El Celil Şerh Muhtasar Helil” adlı kitabının 

9/205 sayfasında 
2-İmam El Hattab “Mevahid El Celil Şerh Muhtasar Halıl” adlı kitabında 6/279 

sayfasında 
3-El Kadi ^İyad El Yehsübi “Eş Şifa bi Ta^rifi hukuk El Mustafa”. Adlı 

kitabda 2/270 sayfasından 
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D-Hambeli alimlerinden: 
1-İmam El Buhuti “Şerh Muntehel iradeh” adlı kitabının 3/386 sayfasında. 
2-İmam ibn-ul Cevzi “Fethil beri ^ele sahihil Buhari” adlı kitabında 6/523 

sayfasında 
  
Bu derste bildirdiğimiz bu alimler, alimlerin sadece bir kısmıdır. Bazı kişiler 

riddenin 3 kısma ayrıldığını inkar ediyorlar, o–da onların cahilliyinden’dir. Bu onların 
hiç alimlerle oturmadığını ve okumadığını gösteriyor. 

Allah’u Te^eela “Tevbe” Süresinin 65. ve 66. Ayetlerinde şöyle buyuruyor: 

......ُقـاايَءلْ أَبِاِهللا وهتو هولسر مزُِءونَ كُنتهستت  ، دعب مكَفَرت وا قَدرذتعال ت 
  انِكُمميإِ

Anlamı: Allah Peygamberimiz muhammede emretti munafıklara deki Allahla, 
Ayetleriyle ve resuliylemi alay edeyordunuz maziretiniz yoktur kafir oldunuz 
İmandan sonra.    

Yine Allah’u Te^eele Kur-an-ı kerimde şöyle buyuruyor: 

  يحلفُونَ بِاِهللا ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسالمهِم
Meali: Küfür kelimesini söyleyenler İslamdan çıkıp kafir olmuşlar. 

 
Bu 2 Ayet dünyada küfür (ridde) olduğunu gösteriyor. Alimlerde bu Ayetlerden 

delil almışlardır. 1 Ayette imandan sonra kafir olmuşlar. 2 Ayette İslamdan sonra 
kafir olmuşlar.  

Yine alimler ridde hakkında Hadisi şeriften delil gösteriyorlar o da Tirmizi’nin 
rivayet ettiği Hadisi şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:  

  يفاًرِخ نيعب سارِالن ىف اهبِ ىوِِهي أساًب اهبِ ىري ال ةملالكَبِ ملَّكَتيلَ دبالع إنَّ 
Anlamı:Bir kul hiç önem vermediği bir söz söyler ve bu söz yüzünden cehennemin 

dibine kadar 70 sene iner. 
Başka bir Hadisi şerifte Buhari ve Muslim’in rivaetine göre Peygamber 

efendimiz şöyle buyuruyor:  

 قِرِش املَنيب ام مدع أبارِى النفا هى بِوِها ييه فنيبتا ي مةملالكَ بِملَّكَتي لَدب العنَّإِ 
املَوبِرِغ  

 
Anlamı: Bir kul hiç önem vermediği bir kelime söyler ve bu kelime yüzünden doğu 

ile batı arasındaki mesafeden daha fazla cehennemin dibine iner. Muhaddis olan hafız ibn 
Hacar Hazretleri bu Hadisi açıklarken mealen dediki; Bu kelime küfür kelimesidir, o-da 
Allah’a veya Şeriatıyla alay etmek gibi.... 
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RİDDE KISIMLARINDAN BAZI ÖRNEKLER 
 
1-FİİLİ KÜFÜR: Hal ve haraketlerle yapılan küfürdür. 
Kur-an-ı Kerim-i necis bir şeyle yazmak, veya ters yazılması, Kur-an-ı Kerim-i, 

ve ya dini bir kitabı veya üzerinde Dini ilmi bulunan kağıtları bilerek çöpe atmak. 
Güneşe, aya, putlara secde etmek küfürdür, küfrün sembolüne ta^zim ve tebarrük 
niyetiyle yaparsa fiili küfürlerdendir. İnsana ibadet niyetiyle secde etmek küfürdür,  

2. İTİKADİ KÜFÜR: Kalble yapılan küfürdür. 
Allah’ın, Meleklerinin, Peygamberinin, Kur-an-Kerim-in, Ahiret gününün, 

Cennet ve Cehennemin varlığında şüphe etmek bu alemin cinsinin, içinde bulunan 
mahlukatların veya sadece cinsini ezeli olduğunu itikad etmek, icma (alimlerin 
anlaştıkları) ile sabit olan Allah’ın sıfatlarından birini inkar ederse, Allah’ı noksan 
sıfatlardan birisiyle vasf ederse, icma (alimlerin anlaştıkları) ile sabit olan bir harama 
helal kılarsa içki, öldürmek gibi veya icma (alimlerin anlaştıkları) ile sabit olan bir 
helalı haram kılarsa mesele Alışveriş, evlenmek. İcma (alimlerin anlaştıkları) ile sabit 
(tasdiklenmiş) olan bir farzı (Namaz, oruç, abdest gibi) inkar ederse, icma (alimlerin 
anlaştıkları) ile sabit olan bir Peygamberi inkar ederse, Kur’an-ı Kerim den bilerek 
bir harf siler veya fazla harf yazarsa Ebu Bekir Essıddık-ın Peygamberimizin sahabesi 
olduğunu inkar ederse veya Peygamberimizden sonra bir Peygamber daha geleceğini 
veya Meleklerin kadın olduğunu itikat ederse o kişi kafir olur. 

3. LAFZI (SÖZLÜ) KÜFÜR: Dille yapılan küfürdür. 
Allah’a, Meleklerine, Peygamberine, Ahiret gününe, Şeriate, Kur-an-ı Kerime 

küfür etmek. Allah’ın arşın, üzerinde, gökte veya her yerde zatı ile olduğunu 
söylemek, bir müslümana ey yahudi, ey kafir, ey gavur söylemek, yalnız bu sözü 
benzetmek niyetiyle söylerse bu söyleyen kişiye haramdır. Herhangi bir olayın 
Allah’ın meşiyetiyle veya takdiriyle olmadığını söylemek, Cennete girmek istemediğini 
söylemek, bütün müslümanların, Meleklerin ve Peygamberlerin şahitliğini kabul 
etmiyeceğini söylemek, Peygamberimizin veya Peygamberlerin ve velilerin 
mezarlarının ziyareti şirk olduğunu söylemek (dille olan küfürdür) lafzi 
küfürlerdendir.  

Not: Bu küfürlerden herhangi birine düşmüş olan İslam Dininden çıkmıştır ve 
hemen İslama girmesi gerekir, İslama girmek te Kelime-i şehadetle olur. 

 
Yani: Eşheduelle ilehe illallah ve eşhedu enne Muhammed’en ^Ebduhu ve Rasuluhu 

veya bu kelimenin manasını bildiren herhangi bir söz getirmek veya herhangi bir dille 
söylemek yeterlidir.  

KAİDE: Alimlerin küfür hakkındaki kaideleri şöyledir: herhangi bir fiili, itikadi 
veya bir sözle Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Ahiret gününe, Şeriatın hükümlerine, 
veya İslamın hükümleriğle alay etmek, küfretmek, veya inkar etmek küfürdür. Bu 
konuları öğrenmemiz gerekir. Çünkü şerri öğrenmeyen şerre düşebilir ve küfrü 
öğrenmeyen küfre düşebilir.  

DUA: Allah hepimizi küfürden muhafaza etsin ve iman üzerinde vefat ettirsin. 
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 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
CENNET SELAMET YURDUDUR 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 

Allah’u Te^alee “El Zuhruf” Süresinin 68, 69, 70, 71, 72, 73, - Ayetlerinde şöyle 
buyuruyor: 

لَيع فوال خ ادبا عوا يكَانا وناتوا بِآينَءام ينونَ ، الَّذزنحت مال أَنتو موالْي كُم
 نم افحهِم بِصلَيع طَافونَ ، يربحت كُماجوأَزو مةَ أَنتنلُوا الْجخاد ، نيملسم

عين وأَنتم فيها خالدونَ ، وتلْك ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تشتهِيه اَألنفُس وتلَذُّ اَأل
  .الْجنةُ الَّتي أُورِثتموها بِما كُنتم تعملُونَ ، لَكُم فيها فَاكهةٌ كَثريةٌ منها تأكُلُونَ

Allah, Ayetlerime inanan ve müslüman olan kullar! Bugün size korku yoktur. Sizler 
üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak Cennete giriniz! Onlara (yiyecekler ve 
içeçekler) altın tepsiler ve kadehlerle sunulur. Orada canlarının istediği, gözlerinin 
hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine “siz, orada ebedi kalacaksınız, işte yaptıklarınıza 
karşılık size miras verilen Cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır, onlardan 
yersiniz” denilir.  

Alimlerin ittifak edip İbni Mes^ud tan rivayet ettiği Hadisi şerifte Peygamber 
Efendimiz mealen şöyle buyurdu: “Ben en son sürünerek Cehennemden çıkıp en son 
Cennete girecek adamı biliyorum. Biliyorumki Allah ^Ezze ve Celle ona şöyle der: 
“Cennete gir”. Cennete girer ve her taraf doluymuş gibi ona gelir. Ve ey Rabbim onu 
dolmuş vaziyette gördüm der. Allah’u Te^alee yine ona Cennete gir der. O, kişi tekrar 
ey Rabbim dolu olarak gürdüm der. Allah’u Te^elee ona Cennete gir sana dünya ve 
on katı kadar yer var diye buyurur. 

 
CENNETEKİ NİMETLER HİSSİDİR (RUHLAN BEDENLEDİR). 

Cennet nimetler yurdu olduğuna iman etmek farzdır. Yani Cennette hakiki 
nimetler, içecekler vardır. Ve Cennette baldan nehirler, sütten nehirler, çok 
kaldığında tadı değişmeyen sulardan nehirler ve şaraplardan nehirler vardır. Fakat 
dünyada bulunan sarhoşluk verip aklı götüren, necis olan şaraptan değildir. 
Mü’münlerin Cennette boyları Eedem ^eleyhisseleem’ın boyunda olacaktır. 
Uzunlukları altmış zira^, genişlikleri yedi zira^dır. Ve Cennet ehlinin her biri sakalsız, 
bıyıksız ve yaşı otuz üç olacaktır. Ve hatta Peygamberler dahi, Cennette Mümin 
akrabaları olursa ve onları görmek istediği vakitte onları görür. Fakat küfür üzerinde 
ölen akrabaları varsa annesi veya babası olsa dahi onlara bir an bile özlem 
duymayacak yani onları özlemeyecektir. Çünkü kendisine verilen çok nimetler var 
Allah cennette kimseye acı vermez.  

Annesinden doğupta aynı günde ölen çocuğu Allah’u Te^alee onu Cennette 
evlendirecektir. Aynı şekilde kız ise onu istediği erkekle evlendirir. Fakat bu 
evlendirme zinadan korkulduğu için değil Cennet nimetlerinden bir nimet 
olduğundandır. Allah’ın Rasulu bir Hadisinde “Cennette bekar yoktur” buyurur. 
Hadisi Şeriften anlaşıldığına göre insanlar Cennette derece derecedirler. Ve tekrar 
bildirildiğine göre şehitler, hurilerden 72 tane ile evlendirilir. Tekrar bildirildiğine 
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göre Mümin’e Cennette mücevherden ve pırlantadan köşk vardır ki bunun yüksekliği 
60 mildir. Ve orada kendisine hanımlar vardır. 

Cennette nefislerin istediği güzel şeyler vardır. 
Nefsin hoşlanmadığı sevmediği hiç bir şey yoktur. Orada hayız, tuvalete ihtiyaç 

yoktur. Ve pislik ter yoktur. Cennet ehlinin teri misk kokusu gibi ve onların hanımları 
ebedi (sonsuz) onlaradır. Cennette olan hurilerde güzelliklerinden dolayı onlardan bir 
tanesi dünyaya gelse doğu ve batıyı güzel liğinden aydınlık doldurur. Cennet ehli 
Cennete girdiği zaman bir melek mealen şöyle söyler: “Ey Cennet ehli: siz daima canlı 
kalacaksınız, hiç ölmeyeceksiniz. Siz daima genç kalacak hiç ihtiyar olamıyacaksınız. 
Siz daima sıhhatlı kalacaksınız, hiç hastalanmayacaksınız. Siz daima 
nimetlendirileceksiniz, üzerinizden hiç nimetler azalmaz”. Sonra Cennet ehlinin 
nimetleri üstüste yenilenir. Ve kesilmez. Mümin Cennette koparmış olduğu meyvenin 
yerine Allah’u Te^alee başkasını yaratır. Cennetteki meyveler testi büğüklündedir. 
Cennetteki ağaçların gövdesi altındandır. Aynı şekilde mümin kuşu görüpte kızarmış 
bir şekilde onu iştiha eder, canı çekerse ellerinin ortasına zahmetsiz kızarmış bir 
şekilde düşer. 

Allah Te^aleeyı hakkıyla tevhid edip günahlardan uzaklaşıp ve farzları yerine 
getiren kişi ,o Cennette nimetleri Sürekli olup hiç eksilmeyen, azap çekmeden Cennete 
girer. Buda Ebu Hureyre’nin Allah Rasulünden bildirdiği kudsi Hadisin delilidir: 
“Salih olan kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç bir insanın 
düşünemediği şeyleri hazırladım”. Ebu Hureyre,  

Allah Te^alee’nın “Secde” Süresindeki:   
  فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ

Anlamı: “Yaptıklarına karşılık onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı 
nimetler saklandığını hiç kimse bilemez”. Ayetini isterseniz okuyunuz demişti.  

Allah Rasulu miraca çıktığı zaman Cennete girip baktı hurileri gördü. Cibril 
Peygambere hurilere selam vermesini istedi. Hurilerde Allah Rasuluna “Bizler güzel, 
hayırlı hanımlarız” dediler. Allah Rasulu Cennete “Vildenul muhalledin” denen 
yaratıkları gördü. Bunlar insandan ve Meleklerden değiller .Allah’u Te^alee bunları 
anasız babasız yarattı. Bunlar mucevher gibi güzel görünümlü olup Cennet ehline 
hizmetçilik yaparlar. Cennet ehli olan bir Mümine en az on bin tane bu hizmetçilerden 
verilir. Bunlardan her birinin bir elinde Altından tepsi (поднос), diğer elinde 
gümüşten tepsi vardır. İçlerinde Cennet ehline yiyecekler verirler. 

Müslüman kardeş! Cennet ehlinin hallerini bir düşün ve Allah’u Te^alee 
devamlı, olan kesilmeyen nimetleri onlara özel kılmıştır. Onlar yüzlerinde nimetin ve 
mutluluğun sevincinden bilinirler onlara bir şarap verirlir. “fakat bu şarap dünyada 
bulunan necis ve aklı baştan götüren şarap değil, Cennet şaraplarından biri dir”. 
Onlar kırmızı yakuttan olan minderlere otururlar. Beyaz olan pırlantalardan (değerli 
taşlardan) gölgelikler vardır. Onlara hurilerden güzel kadınlar vardır. Bu huriler 
sanki yakut ve mercandır. O zaman bizimde Cennet için hazırlık yapmamız gerekir.  

Müslüman kardeş! İmanını kurumaya çalış dilinede sahip ol, ölene kadar küfre 
düşme ki iman üzerine ölüp Cennet ehlinden olasın. Allah Te^alee senin üzerine farz 
kıldığı beş vakit Namazı kıl. Orucu tut, zekatıda ver. Dinin farz olan ilimlerini öğren. 
Anaya, Babaya karşı iyi muamelede bulun ve akrabalarından ziyareti kesme ve 
bunlardan başka olan salih amelleri işleki Allah Rasulunun sevdiği kişilerden olasın. 
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لرحيمِبِسمِ اِهللا الرحمنِ ا  
BİRİNCİ HÜTBE 

 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
-Muhterem müslümanlar- 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

  نْ تؤمن بِاِهللا ومالئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ وتؤمن بِالْقَدرِ خيـرِه وشرهاِإليـمانُ أَ
Bu Hadisi Şerif Allah’a, Allah’ın Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, 

Ahiret gününe, Kadere, hayır (iyi) ve şer (kötü) olan şeylerin Allah’tan geldiğine İman 
etmek gerektiğini bildiriyor rivayet eden imam Müslim. 

Allah’a iman etmek: 
Allah vardır şüphe olmadığına, eşi ve ortağı olmadığına, başlangıcı ve sonu 

olmadığına, O hiç bir şeye benzemediğine, akıl ve fikir ile hayal edilecek veya 
düşünülecek gibi olmadığına İman etmek lazım.  

O hiç kimseye muhtaç olmadığına, göğe ve yere muhtaç olmadığına, Arşa 
muhtaç olmadığına, mekansız mevcut olduğuna, gökte ve yerde bulunmadığına, Arşa 
oturmadığına ve hiç bir yerde bulunmadığına İman etmek lazım. 

Allah’ın kelamı alete gerek duymadığına, lisan olmadığına, yani Türkçe, Arapça 
ve Almanca olmadığına, ses ve harf olmadığına, onun kelamı yaratılmışların kelamına 
benzemediğine iman etmek lazımdır. 

Allah’ın Hayatı’nın ruha, kana ve ete muhtaç olmadığına, Allah’ın Hayatı bizim 
hayatımıza benzemediğine, Ezeli (başlangıçsız) ve Ebedi (sonsuz) olduğuna iman 
etmek lazımdır. 

Allah, en küçük zerreden ve en büğük olan Arş’a kadar her şeyi yoktan var 
ettiğine, cisimleri ve fiilleri (amelleri) yoktan var ettiğine, Allah her şeye kadir 
olduğuna, her şeyi bildiğine (geçmişte ve gelecekte olayların hepsini bildiğine) iman 
etmek lazım. 

Her şey Allah’ın iradesi (isteği) ile olduğuna, istediği olup istemediği olmadığına 
ve onun istediği değişmediğine iman etmek lazım. 

Allah’ın Rasulune iman etmek: 
^Ebdullah’ın oğlu olan Peygamber Efendimiz Muhammed ^eleyhisseleetu 

vesseleem İnsanlara ve Cinlere gönderildiğine, Mekke’de doğduğuna, orada ilk vahiy 
(peygamberlik) geldiğine ve daha sonra Allah’ın emri ile Medine’ye hicret ettiğine, ve 
kaçmadığına iman etmek lazım. 

Hicret’ten 10 sene sonra ^Aişe anamızın evinde vefat ettiğine ve orada 
defnedildiğine (toprağa verildiğine) iman etmek lazım. 

Peygamber efendimiz geçmişten ve gelecekten ne haber verdiyse bunlara iman 
etmek lazım. Çünkü bunlar hepsi vahiy’dir. 

Tüm Peygamberlerin müslüman olduklarına ve insanları İslama çağırdıklarına 
yani ilk Peygamber Eedem ^eleyhisseleem’dan son Peygamber Muhammed 
^eleyhisseleetu vesseleema kadar gelen tüm Peygamberlerin insanları İslama 
çağırdıklarına iman etmek lazım. 

Tüm Peygamberlerin, Peygamberlikten önce ve sonra, küfürden, büyük 
günahlardan ve rutbelerini küçültecek kötü çirkin küçük günahlardan masum 
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olduklarına, yani doğumlarından ölümlerine kadar bu gibi hatalara düşmediklerine 
iman etmek lazım. 

Hiç bir Peygamber Yıldız’a, Ay’a ve güneşe İbadet etmediğine zinaya niyet 
etmediğine veya zinaya düşmediğine, kadın düşkünü olmadığına ve bir kadın için hiç 
kimseyi öldürmediğine iman etmek lazım. 

Hiç bir Peygamberin vucudundan kurtlar çıkmadığına, kekelemediğine ve 
bütün Peygamberlerin güzel olduğuna, güzel yüzlü ve güzel konuştuklarına ve 
vucutları güzel olduğuna İman etmek lazım. İbrahim ^eleyhisseleem Yıldız’a, Ay’a ve 
güneşe, ibadet etmedi, doğduğundan beri müslüman idi, Rabbini tanıyordu ve 
müşriklerden değildi. 

Yusuf ^eleyhisseleem zinaya niyet etmedi, düşmeyecekti ve düşmedi. 
Davud ^eleyhisseleem kadın düşkünü değildi ve bir kadın için hiç kimseyi 

öldürmedi. 
 Eyyub ^eleyhisseleem bütün Peygamberler gibi tiksindirici hastalıklara 

düşmedi ve vucutundan’da kurtlar çıkmadı. 
Musa ^eleyhisseleem kekelemedi ve ağız sakatlığı yoktu. 

Peygamber efendimiz ^eleyhisseleetu vesseleem kadın düşkünü değildir. 
Meleklerine iman etmek: 
Allah, Melekleri nurdan yarattığına, Meleklerin en az iki kanadı olduğuna, erkek 

ve kadın olmadıklarına, yemediklerine, içmediklerine, yatmadıklarına ve 
evlenmediklerine iman etmek lazım. 

Hiç bir Meleğin Allah’a isyan etmediğine ve Allah’ın bütün emirlerini eksiksiz 
yerine getirdiklerine iman etmek lazım. 

Semavi Kitaplara iman etmek: 
Allah’ın göndermiş olduğu kitapların tümüne iman etmek gerekir. Onlar çoktur, 

fakat meşhur olanları dört tanedir. Bunlar, Ez Zebur, Et Tevrat, El İncil ve El Kur-
an’ı Kerim’dir. Fakat El Kur-an’ul Kerim’den hariç tüm kitaplar kafirler tarafından 
değiştirildi. 

Ahiret gününe iman etmek lazım: 
Ahiret günü kıyamet günü anlamına gelir. Ölülerin kabirlerinden kalkmasından 

Cennet ehli Cennete ve Cehennem ehli Cehenneme girene kadar olan Süreye Ahiret 
günü denir. 

Ahiret gününe ve orada olacak olan (Beas, Haşr, Hisab, Sirat)’a iman etmek 
lazım. 

Kadere, iyi ve kötü olan şeylerin Allah’tan geldiğine iman etmek: Hayır ve şer 
Allah’ın meşiyetiyle (isteğile) olur. 

Fakat Allah sadece iyi amelleri sever ve kötü amelleri sevmez. 
 

2. Hutbe. 
Bu iman Peygamberimiz ^eleyhisseleetu vesseleem’ın ve Ehl-i Sunnet’in 

imanıdır. Herhangi birisi bu anlatılan imanın tersine iman ederse, o kişi müslüman 
değildir. Çünkü küfre düşmüştür. 

Küfre düşen kişinin yapacağı ilk şey küfürden dönmek amacıyla hemen kelime’i 
şehadeti söylemesi veya bu anlamı verecek olan herhangi bir lafızla İslam dinine 
girmesine sebep olacak sözü söylemesi gerekir. 

Küfürden ancak bu şekilde döne bilir, başka türlü tövbesi olmaz. Yani küfre 
düştükten sonra (estegfirullah) demekle tövbesi kabul olmaz. Küfürden tövbe etmek 
ancak ve ancak Kelime’i Şehadet-i söylemekle olur. 
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
BİDAT 

 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
Kuran-i Kerimde ve Hadisle bildirilmeyen, sonradan katılan bir şeye Bidat 

denilir. Bidatlar iki kısma ayrılır. ^Aişe’nin rivayet ettiği Hadisi şerifte, 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: 

در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح نم 
Anlamı: “Her kim ki Kuran-i Kerime ve Hadis’i şerife uygun olmayan, dine yeni bir 

şey sokarsa (girdirirse) ondan kabul edilmez”. 
Bidatlar iki kısma ayrılır: 

Birinci kısım: İyi Bidat, bu yeni olan bir şeydir, Kuran’a ve Hadise uygun 
olandır. 

İkinci kısım: Kötü Bidat, bu yeni olan bir şeydir, Kuran’a ve Hadise karşı 
gidendir. 

Allah Celle Celeeluhu “El-Hediid” Süresinin 27. Ayetinde buyuruyor:  

ا عاهنبا كَتا موهعدتةً ابانِيبهرةً ومحرأفَةً ور وهعبات يني قُلُوبِ الَّذا فلْنعجهِمولَي 
Anlamı: “Bu Ayette Allah Celle Celeeluhu, ^İsa Peygambere iman edenleri övmüş, 

kalbleri merhametli oldukları için, çünkü onlar yeni bir iyi Bidat yaptılar. Helal olduğu 
halde, bazı şeylerden uzak kaldılar, bununla beraber haramlardan da uzak kaldılar, kendileri 
evlilikten, güzel yemeklerden, güzel giyinmekten uzak kaldılar. Vakitlerini Allah’a ibadet 
etmekle geçirdiler. Bu Ayetten anlaşılıyor ki, Allah onlara bu bidatı emretmedi, onlar bu 
Bidat’ı çıkardılar. Bu yeni Bidat İncil’de bildirilmedi ve ^İsa onlara bunu söylemedi, onlar 
şehirlerinden uzak yerlere evler yaptılar, Allah’a ibadet etmek için”. 

Bu Bidatların ikiye ayrıldıklarını İmam Müslimin rivayet ettiği Hadis delildir: 

نم رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنالَمِ سي اِإلسف نس نم قُصنرِ أَنْ يغَي نا ملَ بِهمع 
 نم روِزا وهروِز هلَيئَةً كَانَ عيةً سنالَمِ سي اِإلسف نس نميٌء، وم شورِهأُج نم

  ىءعملَ بِها من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم ش
Anlamı: “Her kim ki İslama uygun bir şey çıkarırsa, hem kendisinin sevabı olur, 

hem de ondan sonra, bu iyi amel edenlerin sevabı vardır ve ilk bu güzel ameli çıkaran, 
kişiye sevab gider onların sevablarından eksilmeden. Her kim İslama uygun olmayan bir şey 
çıkarırsa, hem kendisinin günahı olur, hemde ondan sonra bu günahla amel edenlerin günahı 
vardır ve ilk  bu kötu ameli çıkaran kişiye öbürlerin günahlarından yazılır onların gunahı 
azalmadan”. 

İmam El Beyhaki “Menekibu eş-Şefi^i” kitabında İmam Eş-Şafi^i buyurdu ki: 
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ُألمورِ ضربان، أَحدهما ما أُحدثَ مما يخالف كتاباً أَو سنةً أَو احملُدثَات من ا
 فالخالَ يرِ واخلَي نثَ مدا أحالثَّانيةُ مالَلَةُ، وةُ الضعالبِد هذها، فأَثَر ا أَواعمإِج

  ةٌ غَير مذْمومة كتاباً أَو سنةً أَو إِجماعاً، وهذه محدثَ
Bidat iki kısma ayrılır: 

“Kuran’a, Hadise, Sahabilerin bildirdiğine veya Müslüman alimlerin çoğu, 
anlaştıkları konuya uygun olan, En-Nevevi, El Beyhaki, ibnu Hacer El ^Eskeleni, 
İmam ^Izzuddin ibin ^Ebdusselem ve başka alimler, kötu ve iyi Bidatı bize bildirdiler. 
Bu bize açık olarak bildiriyor ki, dine uygun olan Bidatlar kötü değildir”. 

 
İYİ BİDAT: 

BİRİNCİSİ: 
“Peygamberimiz Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in doğumunu Mevlidi 

kutlamak”.  
Müslumanlar dünyanın her tarafında, bu mevlid gecesinde kutlama yapıyorlar. 

Toplanırlar bu gecede kutlama yapmak için, Kur-an’i Kerim okurlar, Kaside (dini 
şarkılar) söğlerler. Allah’ı yüceltmek, Peygamberi sallellaahu ^eleyhi ve sellem’i 
övmek, dini öğrenmek, hayvan keserler ve fakirlere dağıtırlar. Bu toplantılarda 
Allah’ı yüceltirler ve Peygamberimize Salat ve Selam getirirler.  

Allah Celle Celeluhu “Hac” Süresinin 77. Ayetinde buyuruyor: 

 وافْعلُوا اخلَير
Anlamı:”Sevapları (hayırları) yapınız”.  
İrbil kıralı, İrbil Irakta bir şehirdir, bu kıral ilk (birinci) mevlidi yapıp insanları 

topladı, Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in doğum günü kutlamasını 
yaptı. Bu yaklaşık 900 sene önce yapıldı ve övüldü (maxtandi) müslüman alimler 
tarafından. Onların aralarından Mısır alimleri, Es-Suyuti ibnu Hacer el ^Eskeleni, hiç 
İslam alimlerinden kimse, iyi bidat olan mevlidi kötülemedi. Peygamberimizin 
sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in, doğum kutlaması yapılmaz diye alimlerden kimse 
söylemedi, bu iyi amel sevablı amellerdendir ve bu iyi bir bidattır, çünkü 
Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in zamanında yapılmadı. Muslüman 
alimleri tarafından bu bidat övüldüğü (maxtanıldiği) halde, Vahhabiler tarafından her 
bidat haramdır diyorlar. 

İKİNCİSİ: 
“Yehya ibnu Ya^marın yaptığı, iyi bidat. Kur-an’i Kerim’i noktalaması”  
O bazı harflerin altına ve üstüne noktaları koydu. Peygamberimiz sallellaahu 

^eleyhi ve sellem’in, sahabeleri Kur-an’ı noktasız olarak yazdılar. Şimdiki gibi değil, 
şu anda noktalıdır. Kur-an’i Kerim’in bütün harfleri noktasız olarak yazılıydı. 

Harfleri noktalamak, Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in 
vefatından sonra oldu. Yehya ibnu Ya^mar ilk Arapça harflerine noktaları koyandır. 
Büyük alimlerden idi, bu yaptığı harflere nokta koyması bu Hadisin altına girer. 
Yehya ibnu Ya^mar, bu iyi Bidatı yapınca sahabiler bunu güzel buldular ve ona 
demediler sen günah işledin, sen Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in 
yapmadığını yaptın. Tersine bunu iyi bir şey diye kabul ettiler, çünkü müslümanlara 
çok faydalı oldu. 
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Üçüncu Halife, Osman bin ^Effeen zamanında altı kitap Kuran noktasız yazıldı. 
Yehya ibnu Ya^marın, Kur-an’ı noktaladığı zaman, bütün muslümanlar anlaştılar, 
güzel Bidattır dediler ve kullandılar. 

Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem yapmadığı için, kötü bir Bidattır 
denilmez, eyer bu kötü Bidat olsaydı, bazı insanların söylediği gibi, Osman’nın 
zamanında olduğu gibi noktasız okusunlar. 

Ebu Bekir ibin Ebu Devud “Masahif” kitabında bildirdi ki:  
“Kuran’da ilk noktaları koyan Yehya ibnu Ya^mar’dır”. 
● Ezan bittikten sonra, yüksek sesle Allahumme Salli ^Ele Muhammed, 

söylemek bu iyi Bidat hicretten 700-sene sonra oldu. 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

لَيلِّ عصنِي فَلْيذَكَر نم 
Anlamı: “Benim adım söylendiği zaman, salatu ve selam bana getiriniz”.  
● Camideki Mihrab da iyi Bidatlardan’dır, Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi 

ve sellem’in zamanında değildi, ancak 90-sene sonra yapıldı. 
● Camideki Minareler, bir yabancı insan kasabaya geldiği zaman, hiç 

aranmadan minareyi gördumü anlarki, burada Cami var, veya ezan sesini, minareden 
daha fazla duyar ve işitir. 

● İmam El Buhari rivayet ettiki Rife^e ibni Rafi^ Ezzuraki buyurdu ki:  
Bir gün Namaz kılıyordum, Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in 

arkasında Ruku’dan başını kaldırınca buyurdu: “Semi^ellahu limen hamideh” bir 
adam arkadan şunu söyledi: “Rabbene lekel hamd hamden kesiran tayyiben 
mubaraken fihi” Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem, Namazdan sonra 
buyurdu ki: “bunu kim söyledi” bir sahabi dedi: “ben” Peygamberimiz sallellaahu 
^eleyhi ve sellem buyurdu ki: “Çok Melek gördüm, her biri acele ediyor, daha önce bu 
sevabı yazsın diye” İbnu Hacer Fethilbeeri 2/287 buyurdu:  

“Bu Hadisin açıklanması delildir, Namazda zikir yapılabilir”. 
● Ebu Davud “Sünenide” ^Ebdullah ibnu ^Umar ibnil Hattab Namazında 

“Ettehiyat” okurken “Eşhedu ellee ilahe İllallah vahdehu lee şerike leh” ve ben bunu 
fazla söyledim diyordu. 

● ”Sallellaahu ^Aleyhi Vesellem” yazılışı Peygamberimizin adı yazıldıktan 
sonra yazılır. Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in zamanında yoktu. 

● İkinci ezan, Cuma Namazından önce okunurdu buda iyi Bidattır. 3-cu 
Halife’nin (başkanın) zamanında yapıldı Osman ibnu ^Effen tarafından. O vahabiler 
diyorlar ki, her Bidat kötüdür, onlar Cuma günü sadece bir ezan mı okurlar. 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in zamanında olduğu gibi mi, yoksa iki 
sefer ezan mı okurlar Osman’nın yaptığı gibi mi, nedir bu terslik. 

● Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in zamanında veya ondan sonra 
olan Bidatlar hepsi kötü değildir ve delil ise: İki rekat ölüm esnasında nemaz kılmak. 
Buda iyi bir Bidattır. Bunu ilk yapan Hubeyb’tir, kafirler onu öldürmek istediğinde. 

● Teravih nemazını camaatle kıldırılması, sahih buharide (feth’ul beri) 
kitabının dörtdüncü cüz 217. sahifesinde rivayet edildiğine göre, teravih nemazı 
Peygamber efendimizin zamanında ayrı ayrı kılınırdı. ^Umar radiyallahu ^enhu 
cemaatı topladı, safları birleştirip, teravih Namazını cemaatle kıldırdı. Namaz 
bittikten sonra ^Umar şöyle buyurdu: 

 عمت البِدعة هذهنِ
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Anlamı: “Bu ne güzel bir bidattır”. 
Vahhabiler diyorlarki, bu Hadiste bildirilen “kullu” bid^etin dalaleh, her bidat 

kötüdür burdaki “kullu” kelimesini her bid^at diye kullanıyorlar, halbuki arapça 
dilinde “kullu” demek çoğu demektir, hepsi değil.  

Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

ةوعالَلَةٍكُلُّ بِدض  
Anlamı: “Bidatların çoğu kötüdür”  
Yani Kuran’a Hadise ve alimlerin sözüne uygun olmayan kötü bid^attır. Ancak 

Kuran’a Hadise ve alimlerin sözüne uygun olana iyi bid^at denilir.  
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

 لُّ عينٍ زانِيةكُ
Anlamı: “Gözlerin çoğu zinakardır”.  
Deyil her göz zinakardır, çünkü Peygamberler bu tur günahlardan 

masumdurlar (korunmuşlar). İşte burdaki “kullu” manasıda çoğu anlamındadır, eğer 
kişi “kullu” kelimesi hepsi anlamında söylerse ,demekki Peygamberlere caiz olmayan 
(yani doğru olmayan) şeyi söylemiştir, buda küfürdür.  

Allah Celle celeluhu “El Ehkaf” Süresinin 25. Ayetinde buyuruyor: 

يٍءتكُلَّ ش رمد 
Anlamı: “Allah ^ed kavmine şiddetli bir ruzgar gönderdi çoğu şeyi helak etti”.  
Daha dünya yerindedir helak olmadı. İşte burdaki “kullu” manasıda çoğu 

anlamındadır. 
KÖTÜ BİDAT 

● Bazi insanlar itikadlarında (imanlarında) kötü bidatlar yaptılar. 
Müslümanların akidesine uygun olmayan. Kaderiyeler gibi, onlar kaderi inkar ettiler. 
Ve Havariçlerin bidatı gibi, onlar büyük günah işleyene kafir diyorlar.  

● Doğru olmayan bir gurup çıktı, müslümanlara kafir diyor ve 
Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem, doğum kutlamasını Mevlidi kötü 
bidattır diyorlar. Bu doğru olmayan gurup Vahhabilerdir. Her kim Peygamberimize 
sallellaahu ^eleyhi ve selleme, yüksek sesle Ezandan sonra Salat ve Selam getirene 
kafir diyorlar. Çünkü bunu Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem yapmadı.  

Vahhabiler diyolarki yanlış olarak Peygamberimizden sonra olan her bidat 
kötü bidattır. Bu dedikleri, Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in az önce 
zikrettiğimiz Hadis ve sahabelerin (Peygamberimiz Mühammed’i görüpte müslüman 
olarak ölene sahabi denilir) yaptıklarını ve ondan sonra gelen bütün müslumanlar 
bugünümüze kadar ters gidiyor. Vahhabiler doğru olmayan bir şekilde iddia 
ediyorlarki, Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in zamanında olmayan 
şeyleri, sonradan olan şeylere kötü bidattır diyorlar. Doğru olmayan fikirlerini kabul 
eden kimse, ilk başta Kuran’i Kerimde bütün noktaları çeksin, ondan sonra konuşsun 
ancak Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in Sahabeleri (Peygamberimiz 
Mühammedi görüpte müslüman olarak ölene sahabi denilir) bu noktaları Kuran’dan 
kaldırmadılar ve kaldırmalarını söylemediler.  
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 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
ALLAH MEKANDAN MUNEZZEHTİR  

(Yani Allah hiç bir şeye benzemez ve hiç  bir şeye ihtiyacı yoktur.) 
 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
 
Ehli Sunnetin alimleri buyurdular ki:  
Allah mekandan munezzehtir (yani Allah deyildir gökte, arşta, yerlerde, hiç bir 

yere muhtaç deyildir ), çünkü mekanda olan cisimdir yani yaratılmıştır ve o cismin 
sınırları (грaниц) , kenarları 

vardır. Ve bir yerde, mekanda olanın sınırı vardır (есть грaницы). Allah 
sınırları yarattı ve Allah’ın sınırları yoktur. ^Arş’ta (потолок рая), bir cisimdir, 
onunda sınırları vardır ve onu Melekler taşıyor.  

Allah Celle Celeelühu “El- Hekka” Süresinin 17. Ayetinde buyuruyor: 
 

 
anlamı: Kiyamet gününde Arşı sekiz Melek taşıyacak.- 
Her kim ki Allah’ın, ^Arş’ın üzerinde olduğunu söylerse, Kuran’i-Kerimi 

yalanlamıştır. Peygamberimizin Hadis’lerini yalanlamıştır. Alimlerin sözlerini 
yalanlamıştır.  

Allah Celle Celeelühu “Eş-Şura” Süresinin 11. Ayetinde buyuruyor: 

 
Allah Celle Celeelühu “İhlas” Süresinin 4. Ayetinde buyuruyor:  

 
Allah Celle Celeelühu “En-Nahl” Süresinin 60. Ayetinde buyuruyor: 

 
 
Allah Celle Celeelühu “Meryem” Süresinin 65. Ayetinde buyuruyor: 
  

 
 
Allah Celle Celeelühu “En-Nahl” Süresinin 74. Ayetinde buyuruyor: 
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Bu Ayetler, Allah’ın hiç bir şeye benzemediğini, mekandan, şekilden, 

zamandan, kenarlardan ve altı yönden kuşatılmış olmadığına delildir, Allah yaratıklar 
gibi değil sağda, solda, önde, arkada, yukarda ve aşağda değildir bunlara ihtiyacı 
yoktur. Ve sadece ezeli olan, başlangıcı olmayan, Allah’tır. 

Mekanın yüksekliği Allah’a yakışmaz (Высокое место не достойноАллаhа). 
Mertebe (derece) yuksekliyi (высокое положение не указывает на высокую 

степень превосхосдство или приммущество), mekanın yuksekliyle deyildir. 
Biliniyorki ^Arş’ı, taşıyan (тутан) Melekler var ve ^Arş’ı dolaşan Melekler var. Bu 
Melekler öbür kullardan daha yüksek mekandadırlar, ama yaratıkların en üstünü 
değildirler. Ancak peygamberler yeryüzünde yaşadıkları halde Meleklerden daha 
üstündürler . 

Eğer üstünlük mekanın yüksekliğinde olsaydı, bazı alimler buyurdularki levhi 
mahfuz, ^Arş’ın üstündedir. Vahhabilere, yani onların dediğine göre, levhi mahfuzu 
ve Allah’ı eşit tuttular. Ve ^Arş’ın üzerinde olan kitabıda, aynı şekilde eşit tuttular. Bu 
kitab sahih Buhariden bildirilmiştir “Tevhid” kitabında. 

Ve Allah’ın, ^Arş’ta olduğunu iman etmekte caiz değildir ve küfürdür. Çünkü 
demişler ki ^Arş, Allah’ı taşıyor. ^Arş’ı ise Melekler taşır. Onların bu inançlarına 
göre, diyolar ki Melekler, Allah’ı taşıyor. Bunu aklı selim olan kimse demez. Ancak 
Ayeti kerimede ise. 

Allah Celle Celeelühu”Taha” Süresinin 5. Ayetinde buyuruyor: 

 
Bu Ayette ki “İstiva” kelimesinin anlamı oturmak değildir, oturmanın anlamı 

ise 2 cismin (соединение двух тел) birleşmesidir, birisi aşağdan, birisi yukardan 
olmasıdır. Allah cisim değildir (не тело). Allah oturuyor denilmez, çünkü oturan 
sınırlıdır ve yaratılmıştır (потомушто тот кто сидит имеет гроницы и являетса 
создонным)”.İstiva” kelimesinin bir çok manası, anlamı vardır, anlamlarından biri 
“Hükmetti”.  

  Başka bir manası ise “Hud” Süresinin 44. Ayetinde. Allah Celle 
Celeelühu buyuruyor: 

 
Anlamı: “Peygamberimiz Nuh’un gemisi, İrak bölgesinde El Cudi dağın üzerinde” 

“durdu”  
Başka bir manası ise bir şeyin “doğru olup”,eğri olmamasına “istiva” denilir.  
“El Feth” Süresinin 29. Ayetinde. Allah Celle Celeelühu bize bildiriyor: 

 
 
Anlamı: “Bir ekine benzerlerki “doğrulmuş” bir ekine benzer”.  
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Bu Ayetteki mana, ekinlerin “dik, doğru” olmasıdır.  
Başka bir manası ise: 
“El Kasas” Süresinin 14. Ayetinde. Allah Celle Celeelühu buyuruyor: 

 
 
Anlamı: “Musa’nın vucudu “tamamen güçlü” oldu”.  
Ve başka bir anlamı ise yükseklik anlamına gelir.  
Yüksekliyin ise iki anlamı var:  
Mertebe üstünlüğü.  
Mekan (yer) üstünlüğü.  
“Taha” Süresinin 5. Ayetinde. Allah Celle Celeelühu buyuruyor: 

 
 
Burada “İstiva” kelimesinin, mekan üstünlüğü ile tefsir etmek doğru değildir, 

çünkü Allah bu Ayette ögülmüştür (васхвалëн). Oturmakta ise ögülmek yoktur, 
çünkü iyi insanda oturur, kötü insanda oturur, hayvan da oturur, domuz da oturur. 
Muhakak ki bu Ayette, “İstiva” kelimesi “Hükmetti” manasındadır. Allah, ^Arş’ı, 
Kuran-i kerimde yüceltmek için bildirdi. Allah, Peygamberimiz Salih’in devesini 
yüceltmek için bildirdi, ancak bütün develer Allah’ın mülküdür.  
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
MELEKLER 

  
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
 İmanın önemli konularından biri de Meleklere iman, genellikle biz Melekleri 

görmüyoruz. 

Yani. iman etmemiz gerekir ki Melekler vardırlar ve Allah’ın yaratmış olduğu 
yaratılmışlardan (mahlükatlardan) biridirler. Allah, Melekleri nurdan yarattı, onlar 
kadın ve erkek deyildirler, hepsi Allah’a ibadet ederler, günah işlemezler ve Allah’ın 
emrettiğini yerine getirirler. 

İmam Müslim rivayet etti ki: 
Peygamberimiz Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in yanına bir gün 

Cebrail ^eleyhisseleem geldiğinde, Peygamberimizden istediki ona iman’dan bahsetsin 
(anlatsın) bilmediği için deyil, sahabilere öyretmek için Peygamberimiz buyuruyor ki: 

  وكُتبِه ورسله واليومِ اآلخرِ وتؤمن بِالقَدرِ خيرِه وشرهنْ تؤمن بِاللَّه ومالَئكَتهأَاِإلميانُ 
anlamı: İman ise Allah’a iman, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret 

gününe ve Kaderin hayrine ve şerrine.  
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in sözlerinden anlaşılıyor ki, iman 

ise ilk önce Allah’a iman, çunki bu imanın temelidir. 
İman etmemiz gerekir ki, Allah vardır, Allah, zamansız ve mekansız (yersiz) 

olarak vardır. 
Allah’ın başlangıcı ve sonu yoktur, Allah’ın sonu yoktur, Allah her şeyi 

yaratandır, Allah yaratıklara muhtaç değildir ve onlara benzemez. Allah her şeyi 
görür ve işitir gözsüz, kulaksız ve başka bir organa ihtiyacı olmadan. Allah cisim 
parçalardan oluşmuş deyildir. Allah birdir, benzeri yoktur ve Allah’tan başka yaratan 
yoktur. 

Peygamberimiz Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem, Allah’a imandan 
sonra, Meleklere imandan bahsetmiştir, Kitaplara ve Peygamberlere iman. 

Meleklerin, yaratıklar arasında büyük üstünlüğü ve şerefi vardır. 
İmam Muslimin rivayet ettiği bir Hadiste Peygamberimiz Muhammed 

sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor: 

 نَّ اللَّه خلَق املَالَئكَةَ من نورٍ، وخلَق اجلَانَّ من مارِجٍ من نار إِ
Anlamı: Allah, Melekleri nurdan yarattı, cinleri ateşin alevinden yarattı ve Adem 

Peygamberi topraktan yarattı. Peygamberimizin sözleri delildir ki şeytanlardan olan iblis 
Melek deyildir cinlerdendir ve bütün cinlerin babasıdır. Adem ^eleyhisseleem insandır ve 
bütün insanların babasıdır. 

Allah, Melekleri yarattı, şu anda oldukları gibi, onlar gerçek şekillerinde latif 
(latif tutulmayan cisimdir ışık, cin, hava, gölge ve melekler gibi) olan cisimlerdirler ve 
elle tutulmazlar, onlar yemezler, içmezler, uyumazlar ve yorulmazlar.  

Meleklerin bazılarında iki kanat var, bazılarında üç kanat, bazılarında daha 
çok kanat var.  

Bazıları Cebrail olan Melek gibi 600 kanadı var. Onlardan birisini açarsa, doğu 
ve batı arasını kapatacaktır. 
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Allah, Meleklere güç, kuvvet verdi kendi şekillerini deyiştirmeye. Onlar erkek 
şekline girebilir, erkeklik organı olmadan. Cebrail olan Melek, çok sık 
Peygamberimizin yanına gelirdi, çok güzel bir erkek şekliyle şekillenerek 
Peygamberimize vahiy getirirdi. 

Melekler kadın şekline girmezler. Her kim itikad ederse, Meleklerin kadın 
olduklarına küfre düşer. 

 Allah Celle Celeelühu “En-Necm” Süresinin 27. Ayetinde buyuruyor: 

 نَّ الذين ال يؤمنونَ بِاآلخرة لَيسمونَ املَالئكَةَ تسميةَ اُألنثَىإِ
“İnnelleziine lee yu’minuune bil-eehireti leyusemmuunel-Melee’ikete tesmiyetel 

unsee”. 
Anlamı: “Ancak Ahirete inanmayanlar, Meleklerin dişi (kadın) olduklarını 

söylerler”. 
Bazı Melekler çok büyüktürler, rivayet edilmiş Peygamberimizden. ^Arşı 

taşıyan Meleklerden birisi için deniliyor ki, bu Meleğin, kulağından omuzuna kadar, 
hızlı uçan bir kuşla 700 yıl mesafe uzaklığı vardır. 

Allah Celle Celeelühu “Et-Tahriim” Süresinin 6 . Ayetinde buyuruyor: 

   يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَالَّ
“Lee ye^suunellaahe mee emerahum ve yef^eluune mee yu’meruun”. 
Anlamı: “Melekler, Allah’ın haram ettiğini yapmazlar ve Allah’ın emrettiğini yerine 

getirirler”. 
Melekler günah işlemezler, bazı insanlar Harut ve Marut olan, Melekler 

hakkında iftira attılar, dedilerki: günaha düşmüşler - bu doğru deyildir. 
Onlar iddia ediyorlar ki bir kadın onları kandırıp, içki içip, onunla zina 

yapmışlar. Bu aynı insanlar iddia ediyolar ki Harut ve Marut olan Melekler bir insanı 
haksız yere öldürmüşler ve bir puta secde etmişler. Bu gibi söylentiler Kuran’i 
Kerim’e, Peygamberimizin sözlerine ve İslam Dinine ters (karşı) gider. 

Dinimizde bildirilmiştir ki Harut ve Marut olan Melekler, Vavilon (İrakta bir 
şehir) denilen yere inmişler, insanlara büyüğü (sihiri) öyretmek için. Fakat bu 
insanların büyüğü (sihiri) yapmak için deyil, ancak büyüğü, gerçek mucizeden ayıra 
bilmeleri için, Melekler onlara öyretmiştir. 

Allah’ın, yarattığı mahlukatlar arasında, sayısı en çok olanlar Meleklerdir. 
Sayıları insanların, cinlerin ve ağaçlardan bile daha çoktur.  

İmam Et–Tirmizi’nin rivayet ettiyi bir Hadisi şerifte Peygamberimiz sallellaahu 
^eleyhi ve sellem buyuruyor: 

مواِء ممي السا فابع إِال وع أَصأَرب عالَى ضعت اللَّه ذْكُري اجِدس أَو عاكر أَو مقَائ لَكم يهف  
anlamı: “Göklerde dört parmak genişliğinde boş bir yer yok ki, orada muhakkak bir 

Melek ayakta, rükuda veya secdede , Onlar Allah’a ibadet ediyorlar”. 
Allah, onlara öyle kuvvet vermiştir ki, yemeden, içmeden, uykuya ve 

dinlenmeye ihtiyacları olmadan bütün emrolunduklarını yerine getirirler. Onlar 
yemezler, içmezler ve yorulmazlar, onlar sadece Allah’ın, kendilerine emrettiğini 
yerine getirirler. Her bir Meleğin’de görevi vardır.  

● Cebrail ^eleyhisseleem Peygamberlere vahiy indirmekle görevlidir.  
● İsrafil ^eleyhisseleem’ın görevi Kıyamet günü surla uflemek.  
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● ^Azrail ^eleyhisseleem ölüm Meleğidir, O insan ölürken ruhu bedenden 
çıkarmakla görevlidir.  

● Mikail ^eleyhisseleem yağmuru indirmekle görevlidir.  
● Ridvan ^eleyhisseleem Cennet’le, Melik ^eleyhisseleem ise Cehennem’le 

görevli olan Meleklerdir.  
● Her insanla sekiz Melek vardır, onların görevi, insanı Cinlerin şerrinden 

korumaktır, eyer bu Melekler olmasaydı, Cinler, insanlarla top oynar gibi 
oynayacaktı.  

● Başka Meleklerin görevi ise gezip, düşen yaprakların sayılarını yazmakla 
görevlidirler.  

● Bazı insanlar, Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’e salavat söylerse, 
Melekler giderler Peygamberimizin yanına ve derler ki, falan kişinin sana selamı var. 

● ^Arşı taşıyan dört Melek te var.  
● Rita’il ^eleyhisseleem, Allah’ın takdiriyle bazı evliyaların kalblerinden 

sıkıntıyı kaldıran Melektir.  
● Rakib ile ^Atiid olan Melekler amelleri yazmakla. 
● Münker ile Nekir ise kabirde ölüye ruhu girdikten sonra soru sormakla 

görevli Meleklerdir.  
Allah, Meleklere büyük güç, kuvvet vermiştir. 
Allah Celle Celeelühu, Cebrail ^eleyhisseleem hakkında Kuran’i Kerim’de 

buyuruyor: 

  و مرةذُ
Anlamı: “Cebrail çok güçlüdür”. 
Cebrail ^eleyhisseleem, Lut ^eleyhisseleem’ın kavmini, dört şehrini birden 

helak etti, 600 kanadından sadece bir kanadının bir tüyüyle, Cebrail onları birinci 
göğe yaklaşık kaldırdı, ta ki bu gökteki Melekler, horozların ötmelerini ve köpeklerin 
havlamalarını duydular, sonra onları ters çevirip, bıraktı helak oldular. 

Allah Celle Celeelühu, Meleğe emretti, bu kavmin şehirlerni helak etsin, onları 
cezalandırsın, çunkü Lut ^eleyhisseleem’a iman etmediler. 

Cebrail ^eleyhisseleem, Meleklerin en üstünüdür, Cebrail ^eleyhisseleem, 
Rasullere ve Nebilere, Allah’ın emirlerini bildirmekle görevlidir. 

Cebrail ^eleyhisseleem, Peygamberimize çok defa gelmiştir, kendi şekliğle değil, 
ancak güzel bir erkek şeklinde, ama erkeklik organı olmadan. Peygamberimiz 
sallellaahu ^eleyhi ve sellem, Cebraili kendi şeklinde iki defa görmüştür ve ilk defa 
kendinden geçti (bayıldı). Ama gördüğü şeyden korktuğü için deyil, çünkü, Cebrail 
^eleyhisseleem insanların genelde gördüyü şeylere hiç benzemezdi, yani – insanlar, 
hayvanlar, güneş, ay ve başka şeyler gibi.  

Mirac gecesinde, Peygamberimiz Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem, 
Cebrail ^eleyhisseleem’ı kendi şeklinde bayılmadan gördü, çunkü ondan önce 
Melekler onun kalbini, Zemzem suyla yıkadılar daha güçlü olsun ki, Peygamberimiz 
Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem yukardaki alemde göreceyi acayip şeylere 
hazır olsun diye. 
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
 

CENNET 
 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
 

İman etmemiz gerekir ki, Cennet şu anda vardır ve hazırlanmıştır. Bu Kuran’i 
Kerim’den ve Peygamberimizin sözünden anlaşılıyor. 

Allah celle celeeluhu "Eeli ^İmran" süresinin 133. ayetinde buyuruyuor: 

  متقنيأُعدت للْ
“U^iddet lilmuttekiin” 
anlamı: “Cennet, muttakiler (küfürden uzaklaşıp müslüman ölen) için 

hazırlanmıştır”. 
Cennet, yedinci göğun üstündedir ve ona yapışık deyildir. ^Arş, Cennetin 

tavanıdır ve Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatlardan, en büyük cisim olarak o dur. 
Cennet ehlinin boyu, onların babası Adem’in yüksekliğinde olacak, yüksekliği 60 arşin 
(yani arşın parmağın başından dirseye kadardır. Yaklaşık 47 santimdir.) genişliği 7 
arşin (zira^). 

Cennet ehli, tam 33 yaşında olacak. İnsanlar, Cennette ölmez, uyumazlar, 
yorulmazlar, küçük ve büyük tuvalete gitmezler, biribirinden nefret etmiyecekler ve 
hastalanmayacaklar, onlar mutlu (bahtli) olacaklar, çünkü Cennette her şey güzel, 
onlar ebedi (sonsuz) Cennette kalacaklar ve oradan hiç bir zaman çıkmayacaklar. 
İmam El-Buhari bir Hadisi şerifte rivayet etti ki. 

 Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor: 

أهلُ اجلَنة علَى صورة أبِيهِم ءاَدم ستونَ ذراعاً في السماِء فيَ سبعة أذْرعٍ 
 عرضاً

anlamı: “Cennet ehlinin yuksekliği, onların babası Adem gibi olacak, 60 arşin 
(zira^) yuksek ve 7 arşin (zira^) geniş”.  

Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem, Cennetten bahsederken buyurdu: 

قَصو ،طَّرِدم رهنو ،زهتةٌ تانحيرألُأل وتي ورن ةالكَعب برو يةٌ ههفَاكو ،يدشم ر
  جميلَةٌ في مقَامٍ أَبديٍ، و حبرةٍ، ونضرة نضيجةٌ وزوجةٌ حسناُء

anlamı: “Kabe’nin, Rabbi’ne yemin ederim ki, Cennette çok yeşillikler var ve 
kendinden parlıyor. Ve orada yuksek evler var ve orada akan nehirler (реки) var, orada 
güzel kadınlar ve meyvalar var, Cennet ehlinin istediği gibi. Onların hayatı ebedi (sonsuz) 
ve hiç bir zaman bitmeyecek, Cennet ehli her zaman sevinçli olacaklar ve güzel yüzlü 
olacaklar”. 

Allah, salih kullar için, hiç bir gözün görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç 
bir insanın kalbine (aklına) gelmemiş güzellikler hazırlamış. Bu nimetler muttakiler 
(küfürden uzaklaşıp müslüman ölen) için hazırlanmıştır, Peygamberimiz, Cennet 
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ehlinin durumundan bahsetti. Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem, 
buyuruyor:  

ينادي مناد إنََّ لَكُم أنْ تصحوا فَال تسقَموا أبدا، وإنَّ لَكُم أنْ تحيوا فَال تموتوا 
  أبدا، وإنَّ لَكُم أنْ تشبوا فَال تهرموا أبدا،َ وإنَّ لَكُم أنْ تنعموا فَال تبأسوا أبدا

anlamı: “Bazı Melekler, Cennet ehlini davet ederek diyorlar ki, öyle sağlığınız var ki 
hastalanmayacaksınız, öyle hayatınız var ki ölmeyeceksiniz, öyle gençliğiniz var ki 
ihtiyarlamayacaksınız, öyle zevkiniz olacak, eziyetiniz olmayacak”. 

İmam Muslimin rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve 
sellem buyuruyor: 

  دخلْت اجلَنةَ فَرأيت أكْثَر أهلها الفُقَراء
anlamı: “Cennete girdim ve Cennete girenlerin çoğunun fakirlerden olduğunu 

gördüm”. 
Peygamberimiz, Cennette gördü hürileri büyük gözleriylen, beyaz olan 

kemiklerlen ve çok kara göz bebeğiile. Allah, bu hürileri yarattı ki, onlar insan deyil ve 
cinn’de deyil dir, Allah onları erkeklere karı ve hizmetçi karılara ise hizmetçi olsunlar. 

Cebrail olan Melek, Peygamberimizden istemiş ki, onlara söylesin “esselamu 
^aleykum”, onlar Ona dediler ki – biz güzel hürileriz, namuslu (saygılı) insanlar için.  

Cennette, hizmetçiler var ki, onlar – cin deyil, insan deyil ve Melek de deyil, 
Allah, onları anasız ve babasız yarattı, onlar Cennet ehline hizmet edecekler. Her biri 
onlardan, bir elinde altın tepsi, diyer elinde gümüş tepsi taşıyor. Her bir insana 
Cennette, en az 10 000 tane bu hizmetçilerden olacak, ona hizmet edecekler. 

^Arş, Cennettin tavanıdır, yaratıklardan cisim olarak en büyüğüdür ve 
Meleklerle sarılıdır ki, sayılarını Allah’tan başka kimse bilmez, ^Arşı, taşıyan dört 
Melek var, ama Kıyamet gününde bu Meleklerin sayısı sekiz olacak. 

İbnu Hibban rivayet etti ki Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem 
buyuruyorki:  

بالس اتوما السلُ مفَضو ضٍ فَالةبِأَر لقَةإِال كَح يسبِ الْكُرني جف ضاَألرو ع
لقَةلَى الْحع لِ الْفَالةكَفَض يسلَى الْكُرشِ عرالْع  

“Yedi gök, Kursinin önunde bir yüzük (halka), çölde gibi. Kursi gene ^Arşın önünde 
bir yüzük (halka), çölde gibi”. 

İlk yaratılan sudur, sonra ^Arş yaratıldı, sonra Kalem, ondan sonra Levhul-
Mahfuz, ondan sonra Allah, gökleri ve yerleri yarattı. 

İmam ^Ali radiallaahu ^anhu buyuruyor: 

هذَاتكَاناً لم ذْهتخي لَمو هترقُداراً لإظْه شرالع لَقإنَ اَهللا خ  
anlamı: “Allah, ^Arşı yarattı kendine yer edinmek için deyil, ancak Kudretini 

göstermek için”. (rivayet eden Ebu Mansur El-Beğdedi). 
Demek ki, her kim inanırsa ki: Allah oturuyor ^Arşın üzerinde küfre düşer. 

Çunku Allah, yarattığı şeylerin hiç birisine benzemez ve mekansız (yersiz) olarak 
vardır. 
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Müslümanlar ki Allah’a ve Peygamberine iman etmişler, Cennete girdikten 
sonra, Cennete girenler Allah’ı görecekler - mekansız, yersiz, yönsüz, sağ, sol, ön, 
arka, yukarısı veya aşağısı olmadan ve aralarında ara olmadan.. 

Ebu Hanife “El–Fıkh El-Ekber” kitabında buyuruyorki: 

 بِيهشبِال ت هِموسؤنِ ربِأعي ةي اجلَنف مهونَ ونماملؤ اهري ،ةري اآلخى فرالَى يعاُهللا تو
  وال كَيفية وال كَمية وال يكُونُ بينه وبين خلْقه مسافَةٌ

anlamı: “Allah’u Te^eelee, Ahirette görülür, müslümanlar kendileri Cennette iken, 
Allah’ı başlarının gözleri ile, hiç bir şeye benzemeden, şekilsiz ve hacimsiz (растояния), 
sınırsız, yersiz ve ara olmadan görecekler”. 

Allah celle celeeluhu "El Kıyemeh" süresinin 22. ve 23. Ayetlerinde buyuruyor 

ةٌوراظا نبِهةٌ إلَى رراضن ذئموي وهج  
Bu Ayet delildir ki Allah, Ahirette görülür. İmam El-Beyhaki rivayet etti ki 

Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor: 

وي كُمبنَ رورتس كُمإنهتؤيي رونَ فامضرِ ال تدلَةَ البلَي رنَ القَمورا تكَم ةاميالق م  
anlamı: “Ahirette göreceksiniz Rabb’inizi hiç şupheniz olmadan. Nasılki biriniz 

dolun ayı gördüğü zaman hiç şuphe etmeden bu dolun aydır dese, Allah-ı gördüğünüz 
zaman hiç şuphe etmeden bu benim Allah-ımdır diyecek” 

Kafirler, Allah’ı görmeyecekler ne yeryüzünde ne de Ahiret gününde.  
Allah Celle Celeelühu, El- Mutaffifin Süresinin – 15 Ayetinde buyuruyor: 

  كَالّ إنهم عن ربِّهِم يومئذ لَمحجوبون
Peygamberimiz Muhammed, kalbiyle Allah’ı gördü. Allah Peygamberimizin 

kalbinde kuvveti gücü yarattı. Peygamberimiz, Allah’ı gözleriyle görmedi çunkü, 
Allah, bu gözlerlen yer yüzünde görülmez. 

 Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor: 

   ربكُم حتى تموتواإنكُم لَن تروا
anlamı: “Biliniz ki, siz Rabb’inizi ölene kadar görmeyeceksiniz”. 
Allah, ebedi gözlerle görülür Ahiret hayatında. Delil ki Peygamberimiz 

Allah’ı kalbilen gördü, Mirac gecesinde bu İmam Et–Tabarani ve İmam İbn–
Huzeyma rivayet ettiler İbn -^Ebbas buyuruyor ki: 

“Peygamberimiz Muhammed sallellaahu ^eleyhi ve sellem, iki defa gördü 
Allah’ı kalbilen”. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
 
 
 

 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
KADERE İMAN 

 
 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 

 
 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuyorki: 

  نْ تؤمن بِاللَّه ومالَئكَته وكُتبِه ورسله واليومِ اآلخرِ وتؤمن بِالقَدرِ خيرِه وشرهأَاِإلميانُ 
anlamı: “İman ise Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Rasullerine, Ahiret gününe ve 

Kaderin hayır ve şerrin Allah-tan olduğuna iman etmektir”. (rivayet eden Muslim). 
Bu alemde hiç bir şey olmaz, Allah istemediğse, insanlarla ilgili ne olursa olsun 

hayır veya şer, sağlık veya hastalık, fakirlik veya zenginlik ve başka, her şey Allah’ın 
istediğile takdiriğle olur. 

Allah neyi istediğse ve nasıl istediğse, muhakkak hiç engel olmadan, öyle olacak 
istediği vakitte. Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem bu duayı bazı kızlarına 
öğretti: 

 ا شاَء اُهللا كَانَ وما لَم يشأ لَم يكُنم
anlamı: “Allah, ne istediğse olacak ve ne istemediğse olmayacak”. 
Allah Celle Celeelühu, En – Nahl Süresinin – 93. Ayetinde buyuruyor: 

 يضلُّ من يشاُء ويهدي من يشاُء
anlamı: “Allah, istediğini doğru yoldan saptırır, istediğni de doğru yola hidayet 

eder”. 
Kaderiye isminde olan bir grup insanın söylediği gibi deyil, delil ise bu Ayet – 

155. El - E^raf Süresinden: 

دهتاُء وشت نا ملُّ بِهضت كتنتإِالَّ ف ياُءإِنْ هشت ني م 
anlamı: “Allah, istediğini doğru yoldan saptırır, istediğini de doğru yola hidayet 

eder”. 
Ve yine böyle bir grub ki, onun kurucusu Amin Şeyhu – şu anki onların başı 

(lideri) ^AbdulHadi El-beni Dimaşkta yaşıyor, bu insanlar iddia ediyolar ki, diyolar 
ki, “Eyer insan isterse doğru yolu bulsun, Allah, ona doğru yolu gösterecek. Eyer o 
isterse doğru yoldan ayrılsın, Allah, onu doğru yoldan ayıracak”. Onların bu sözleri 
buna ifade veriyorlar ki, Allah’ın istediği, insanın istediği altındadır. Onlar bu Ayeti 
inkar ediyorlar:  

Et-Tekvir Süresinden 29. Ayet  

  وما تشاُءونَ إِالَّ أَنْ يشاَء اُهللا
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anlamı: “sizin istediğinizi Allah takdir ettiğse olur yani Allah istediğse olur”. 

رِهلَى أَمع باُهللا غَالو 
 anlamı: “Allah, ne isterse, onu yapar”. 
İman edilmesi farzdır, eyer Allah, günahkar kimseleri azap ettirirse bu Allah’ın 

adaletiğlendir, Allah, kimseyi zülmetmez. Ve Allah, ibadet edenleri nimetlendirdiğse, 
buda Allah’ın rahmetindendir. Allah, sorulmaz. Allah, kendi mülkünde istediğini 
yapar, çunkü, Allah bu ^alemin yaratıcısı ve sahibidir. 

Bunun için Allah, Peygamberler gönderdi – İslama davet etsinler ve insanları 
uyarsınlar. Allah, bildirdi ki bazı insanlar ve cinler Cehennemde olacak, onları kendi 
istediğle yapmış oldukları kötü amellerinden dolayı. Allah, ezeli ve ebedi ^İlmiğle 
bilirdi ki, onlar iman etmiyecekler. 

Allah her şeyi yaratandır yani yoktan var edendir iyiliyide, kötülüğüde, Allah 
iyiliği yarattı ve iyiliği sever emreder, Allah Namaz kılmayı, oruç tutmayı iyi ahlaklı 
olmayı emreder Allah Celle Celeelühu, Kuran’i Kerim’de buyuruyor: 

 ةناجل نم منهَألنَّ جي َألمنلُ مالقَو قح نلَكا واهدفْسٍ ها كُلَّ نا آلتينئْنش لَوو
 والناسِ أَجمعني

bu Ayetin anlamı: “Eyer Allah isteseydi, doğru yolu herkese gösterecekti, ama 
Allah bildirdi ki Cehennemi cinler ve insanlarla dolduracak. Bu doğrudur Allah-ın istediği 
değişmez”. 

Allah Celle Celeelühu, Kuran’i Kerim’de buyuruyor: 

 الَ يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ
anlamı: “Allah, sorulmayacak yaptıklarından, onlar sorulacak”. 
. Allah kötülüğü yarattı, ama kötülüğü sevmez emretmez. Yani Allah kimseye 

emretmez içki içsin diye, zina yapsın diye, yalan söğlesin diye, çalsın kötü ahlahklı 
olsun diye haşa, kötülükler Allahın emriğlendir denilmez, söğliyen müslüman deyildir. 
Kelimeyi şahadeti getirip İslama girmesi gerekir. 
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Kadir gecesi 

 بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيم
 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 

 ِ
 فلْ أَن مري خرِدقَ الْةُلَي لَ ، رِدقَ الْةُلَيا لَ ماكردا أَمو ، رِدقَ الْةلَيي لَ فاهنلْزنا أَنإِ
شرٍه ، ت نالْلُز مةُكَالئو الروحف ذْإِا بِيهرن همبم أَلِّ كَن رٍم ، س المه يح ى ت

فَ الْعِلَطْمرِج  
Bu mübarek ^Azim Sûrede Kadir gecesinin şanı büyük olduğunu göstermektedir. 

Bu mübarek gecede Allah Celle Celeeluhu Kuran’ı indirdi. Yani Allah Cebraile 
emretti.  

Cebrail Kurani Kerimi bir dafada Levhül-Mahfuzdan alıp birinci gökte olan Beytül-
^izzeh adlı yere indirdi. 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

 تلَ خةَرش عالثثَ ليلُجِن اِإللَزِنأُ وانَضم رن منيض متِس لاةُرو التتلَزِنأُ"
منر مانَضأُ وقُ الْلَزِنَألانَُءر عٍربو عرِشينلَ ختم نر مانَض"  

Anlamı: Ramazanın 6-sında Tevrat indi, İncil ise – 13-ünde indi, Kuran – 24-ünde indi. 
Bu Hadis ve Ayeti Kerimeden anlaşılıyor ki, Kuran Ramazanın 24-ünde indi ve o gece 

Kadir gecesiydi. 
 
Bundan anlaşılıyorki Kadir gecesi muhakkak 27-sinde veya 29-da olacağı kesin değil. 
Ama çoğu zaman Kadir gecesi Ramazanın 27-inci gece veya 29-üncu geceye tasaduf 

eder. 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

  "رِاخو اَألرِشعي الْا فوهسمتالْفَ"
Anlamı: en çok Ramazanın son 10 günde Kadir gecesini bekleyıniz. 
Çünkü en çok son 10 günde olur. Ama Ramazanın son 10 günden başkasına da tasaduf 

ede bilir  
Kadir gecesi Ramazanın birinci, ikinci veya herhangi bir gecesine tasaduf edebilir. Kadir 

gecesinin gizli olma hikmeti ise kişinin daha fazla İbadet etmesidir, bu geceyi takip ederek 
ona idrak etmek için daha fazla İbadet eder. Ondan sonra Beytül-^İzzeh (yani ^İzzet 
evinden) Cebrail ^eleyhisseleem Ayet ve Sûreleri kısım kısım sebeplere ve hadiselere göre 
indirmeye başladı, Peygamberimizin uzerine Cebrailin Kurandan ilk Ayetleri indirdiği 
zaman Kadir gecesinin sabahıydı 5 Ayet El-^Elek Süresinden indirdi. Kuran indiğinde şu 
anki Tertip ile inmedi ancak Kuran 23 sene zarfında hepsi indikten sonra Peygamberimiz 
Sahabilere bu tertiple okumalarını öğretti bu Sahabilerin İctihadı deyildir. 
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Allah Kadir gecesinin şanını yuceltip buyurduki: 

وا أَمدراكا لَ مقَ الْةُلَيرِد  
Yani: Kadir gecesinin büyük şanı vardır ve Allah bize bu gece içinde Kadir gecesi 

olmayan bin aydan daha hayırlıdır diye bize bildirerek buyurduki.  

  رٍه شفلْ أَن مري خرِدقَ الْةُلَيلَ
Yani bu mübarek gecede İbadet etmek kadir gecesi olmayan bin aydan daha fazla hayrı 

vardır ve bir kimse alemetlerini görürse  uyanıkken demekki Kadir gecesini görmüştür ve 
Kadir gecesinin Alametlerinden Allah’ın yaratmış olduğu nur ışık güneş ay nuruna veya 
elektrik ışığına benzemez. Geceyken dünya aydınlanır ve çok güzel bır hal olur. Ve 
Alametlerinden ağaçların Secde ettiğini görür veya Meleklerin sesini duyar ve asıl yaradılışı 
uzerine Melekleri görür iki, üç ya dört kanatlı ve daha çok, Cebrail ^eleyhisseleem 600 
kanadı var, Kadir gecesini ruyada gören hayırlıdır, ama Kadir gecesini uyanıkken görene 
daha çok hayırlıdır. 

 
Eyer bir kişi onu görmezse dahi İbadetlere devam edecek o geceyi isabat etmesi için 

isabet ederse çok hayırları ve bereketi olur. 
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

"مقَن لَام قَ الْةَلَيإِرِد ميا واناحتا غُسابفلَر هم قَا تدمم ذَن بِنه"  
Anlamı: Kadir gecesini Allah rızası için Namaz kılmakla geçiren Allah bütün 

günahlarını affeder . 
Kadir gecesinde kıyam ise Namaz kılmakla olur Namazı azda kılsa çok ta kılsa sevabı 

var ve Namazı Kuran okumakla uzatmak daha iyidir. 
Kadir gecesini görmeye nasibi olan kişinin Duası kabul olur.  
Bazıları bu geceyi bekliyerek bu geceyi görmeye nasib oldu, ve istedikleri şeyi dua ettiler ve 

mutlu oldular. çünkü görüldüğü an Allah duayı kabul eder. Allah Kuranda buyuruyorki: 

تنالْلُز مةُكَالئو الروحف ذْإِا بِيهنر هِبمم أَلِّ كَن رٍم  
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

 ونَلُّص يةكَالئم الْنم) ةاعم جيأَ (ةبكَبي كَ فيلُرِب جِلَز نرِدقَ الْةُلَي لَتانا كَذَإِ
ويلِّسونَملِّى كُلَ عع بقَد أَمٍائ قَو اعدكُذْ يفَ اَهللار يونَلُزِنم لَن غُنْد بِورالش سِم 

  رِجفَ الْوعِلُى طُلَإِ
Anlamı: Kadir gecesinde Cebrail bir kısım Meleklerle iner. Ayakta ve oturarak Allah’ı 

zikredenleri ziyaret eder onlara selam verirler. Güneşin batımından doğru fecire kadar. O 
yılda neler olacak Allah Meleklere bildirir kim ne kadar rızık alacak ve kimler ölecek diye 
gibi şeyleri. Bazı insanların dediği gibi deyil, şaban ayının orta gecesinde herkesin rızkı ve 
kim doğacak kim ölecek beşeriyyetin arasında bu senede neler olacak diye bildirilir bu 
doğru deyildir bu Kadir gecesinde olur. 

Allah Celle Celeeluhu buyuruyorki:  

  يمٍكح رٍمأَ لُّكُ قرفْي ايهف ، ينرِذنم انكُ انإِ ةكَاربم ةلَيلَ يف اهنلْزنأَ انإِ      
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^Ebdullah ibın ^Ebbes’in buyurduğu gibi ona turcüman El-Kuran denilirdi, bu Ayeti 
açıklarken anlamını: işte bu Kadir gecesidir, – dedi. Bu gecede Kuran indi ve bu gecede bir 
yıl içinde Dunyada neler olacağını, kim ölecek kim hastalanacak kim hastalğından 
kurtulacak, kim zengin olacak kim fakir olacak, yaratılmışların üzerine çeşitli şeylerin 
deyişmesi ve olması gibi bir seneye kadar. 

Allah Celle Celeeluhu buyuruyorki:  

سالمه يح تفَ الْعِلَطْى مرِج  
Anlamı: Kadir gecesi Allah’ın Evliyalarına ve İbadetleri yerine getiren mu’minlere 

selamettir şeytan bu gecede kötülük ve zarar veremez  ve selamet devam eder doğru fecire 
kadar. 

^Eişe radiyallaah’u ^Enhee buyuruyorki ya rasulallah Kadir gecesini idrak edersem ne 
söyliyeyim, o gecede Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

  ين عفاع فَوفْع الْبح توفُ عكن إِمهاللَّ
Anlamı: Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni affet. 
 
Ve Peyamberimizin en çok Duası Ramazanda ve Ramazanın dışında bu idi: 

را َءبناتنا في الدنيا حسةًنو في اآلخرةح سةًنو قنذَا عابارِ الن  
Kadir geceniz mübarek olsun Allah her şeyi bilendir! 
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ŞABAN AYININ ORTASINDA OLAN GECE – MÜBAREK GECEDIR  
 رب الْعالَمني والصالةُ والسالم علَى سيدنا محمد النبِي اُألمي الْقُرشي  ِهللادمحالْ

رِينالطَّاه بِنيالطَّي بِهحصو هلَى َءالعونيلسرالْمو نيبِيالن انِهويعِ إِخملَى جعو .  
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

  ْھاَج َمُن اْباُهَو َر.إِذَا كَانت لَيلَةُ النصف من شعبانَ فَقُوموا لَيلَها وصوموا نهارها 
Anlamı: Şaban ayının ortası gelirse o gece Namaz kılınız ve gündüz Oruç 

tutunuz. Ve Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

  ٌمِلْس ُماُهَو َرِ.أَفْضلُ الصالة بعد الْفَرِيضة صالةُ اللَّيل 
Anlamı: Farzdan sonra en faziletli Namaz – gece Namazıdır. 
Şaban ayının ortasında olan gece – mübarek gecedir. 
Kişinin o gece yapacağı en önemli şeylerden – gecesinde Namaz kılmak, 

gündüzü Oruç tutmak ve takva sahibi olmak. Takva sahibi olmak ise – Farzları 
yerine getirmek ve Haramlardan uzaklaşmak. 

Kişi bu gecede ölümü hatırlaması ve başka vakitlerde de ölümün gelmesini 
hatırlaması gerekir. Ve bililniz ki: insanlar kabirlerinden kalkacaklar, Haşr 
olacaklar, sorulacaklar ve Hesaba çekilecekler, İmanlı Takva sahibi olanlar 
Cennete girip kurtulacaklar. Ama kafirler kayıp edecekler – ebedi Cehenneme 
girecekler. Onun için Ahirete çok çalışıp hazırlanmak gerek. 

Çünkü ölüm yakındır – Ahirete ciddi bir şekilde hazırlanmak gerekir. 
Allah Celle Celeluhu Kuran-i Kerimde buyuruyor: 

 نم كيبصن سنال تا                              وينالد  
Anlamı: dünyada Ahiret için kendini hazırla! Yani, dünyada hayır işleyip 

Ahirete hazırlan. Ahirete hazırlanan kişi kazanmıştır. Ama Ahirete 
hazırlanmayan kayıp etmiştir. Çünkü Ahirette amel yoktur. Burada şunuda 
hatırlamamız gerek: Dini öyrenmek – her müslümana Farzdır. 

Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem Hadis-i Şerifte buyurdu ki: 

  يُِّقَھْیَب اْلاُهَو َر.طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ 
Anlamı: Dini ilim öyrenmek – her müslümana Farzdır. Dini ilim öyrenmeyen 

istesede istemesede harama düşer. Bu mübarek gecede Yasin Şerifi okumakta 
büyük Sevab vardır başka vakitlarda olduğu gibi. Ama Peygamberimizden bu 
gecede Yasin okunması mustahab olduğu bildirilmedi. 

Bazı kişiler diyorlar ki: Mübarek Şaban ayının orta gecesinde Allah 
Meleklere gelecek bir senede olacak: ölüm, hayat, doğum, rızık gibi şeylerden 
haberdar eder, bu doğru deyildir ve böyle İtikad edilmemesi gerekir. 

Aslında Mübarek Şaban ayının orta gecesinde deyil, bu Mübarek Kadir 
gecesindedir. Allah Celle Celeluhu Kuran-i Kerimde buyuruyor: 

  فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ



 71 

Anlamı: Kadir gecesinde Allah Meleklere gelecek bir senede olacak bazı 
şeylerden  haber verir: ölüm, hayat, doğum, rızık gibi şeylerden  haberdar eder. 

Bu Mübarek Şaban gecesinde dikkat edeceğimiz hususta ilmi alimlerden 
almıyan kişilerden dikkat etmemiz gerek! 

Bazıları diyorlar ki: Ey, Allah’ım, beni Levh-ı Mahfuzda Cehennemlik veya 
rızkım az olarak yazıldıysa – fazıyletinle bunları deyiştir. 

“Allah’ım, öyle yazdıysan, yazdığını deyiştir” – denilmez! 
Böyle dualar yapılması doğru değildir! Bu dua’yı yapan sanki diyor: 

Allah’ım, meşietini deyiştir. 
Çünkü Allah’ın Meşieti deyişmez. Allah’ın Meşieti ezeli  ve ebedidir öbür 

Sıfatları gibi.  
Sadaka vermekle, Dua etmekle ve adak adamakla Allah’ın Meşieti kesinlikle 

deyişmez. 
Allah ezelde neyi Takdir ettiyse, muhakkak olacak ve hiç deyişmeyecek. Ve 

ezelde neyi Takdir etmediyse, muhakkak olmıyacak ve hiç deyişmeyecek. Ama 
kişi Dua ede bilir, diye bilir ki: Allah’ım, beni Cehennemden koru, rızkımı arttır 
gühahlarımı af et. Ve istediği hayırlı Dualar yapa bilir, ancak: Allah’ım, bana 
yazdıysan – deyiştir, – diye denilmez. Burda tehlike var. Bu dua’yı yapan sanki 
diyor: Allah’ım, Takdir ettiğini deyiştir buda küfürdür. 

Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

سأَلْت ربي أَربعا فَأَعطَانِي ثَالثاً ومنعنِي واحدةً، سأَلْته أَنْ ال يكْفر أُمتي جملَةً فَأَعطَانِيها، 
هِر علَيهِم عدوا وسأَلته أَنْ ال يهلكَهم بِما أَهلَك بِه اُألمم قَبلَهم فَأَعطَانِيها، وسأَلته أَنْ ال يظْ

 .من غَيرِهم فَيستأْصلَهم فَأَعطَانِيها، وسألته أَنْ ال يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعنِيها
 َرَواُه اْلَحاِفُظ َعْبُد الرَّْحمِن ْبُن َأِبي َحاِتٍم َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة

Anlamı: Rabbim’den dört şey istedim, üçünü kabul etti ve birini kabul 
etmedi. Dua ettim ki: benim ümmetim hepsi küfre düşmesin diye – bunu kabul 
etti. Dua ettim ki: önceki ümmetleri helak ettiğin gibi  benim ümmetimi helak 
etme – bunu da kabul etti. Dua ettim ki: benim ümmetimin üzerine düşmanları 
onları hepsini öldürmesinler – Allah bunu da kabul etti. Ve Dua ettim ki: benim 
ümmetimin arasında öldürme ve fesad olmasın diye – Allah bunu kabul etmedi. 

Allah Peygamberimiz Muhammed Sallallahu ^Eleyhi ve sellemin bu Duasını 
kabul etmedi. 

Başka bir Hadiste Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyuruyor ki: 

  مٍلس ماهور“ يا محمد، إِني إِذَا قَضيت قَضاًء فَإِنه ال يرد: قَالَ لي”
Allah Celle Celeluhu buyurdu: Peygamberimiz Muhammede, takdir ettiğim 

şey kesinlikle deyişmez. 
Allah’ım, bu Mubarek gecede günahlarımızı af et ve bizi sevdiğin kullarından 
eyle! 

(İmam ebu henifeye göre) 
RAMAZAN ORUCUNUN FAZİLETİ 
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 رب الْعالَمني والصالةُ والسالم علَى سيدنا محمد النبِي اُألمي الْقُرشي  ِهللادمحالْ 
نيلسرالْمو نيبِيالن انِهويعِ إِخملَى جعو رِينالطَّاه بِنيالطَّي بِهحصو هلَى َءالعو.  
Allah Celle Celeeluhu buyuruyorki:  

لقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بوا كُتنَءام ينا الَّذها أَيي لَّكُملَع كُم
 تتقُونَ

Anlamı: Allah, iman edenlere bildirdiki , Oruç sizden önceki ümmetlere Farz 
kılındığı gibi size de Farz kılındı! 

Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ع فَإِنْ غُم هتؤيروا لرأَفْطو هتؤيروا لومصنيانَ ثَالثبعةَ شدلُوا عفَأَكْم كُملَي  
Anlamı: ay görüldüğü zaman Oruç tutmaya başlayınız ve tekrar ay görüldüğü zaman 

Oruç tutmayınız, eğer gökler bulutlu ise ve ay görülmediyse Şaban ayını otuza tamamlayıp 
öylece Oruca başlayınız. 

Onun için sadece takvimlere güvenilmez. Ayı takib etmek gerek. 
Gecelerin en hayırlısı – Kadir gecesi. 
Günlerin en hayırlısı – Arafe günü. 
Hafta günlerinin en hayırlısı – Cuma günü olduğu gibi, Ramazan ayı ayların en 

hayırlısıdır. 
Bu mübarek Ramazan ayında Kuran-i Kerim inmiştir. 
Bu mübarek ayda Cebrail Kuran-i Kerim Ayetlerini Peygamberimize okurdu. 
Bu mübarek ayda geceleri ve gündüzleri İbadetle geçirmek gerek. 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

  ه ما تقَدم من ذَنبِهمن صام رمضانَ إِميانا واحتسابا غُفر لَ
Anlamı: Ramazan ayını Allah rızası için tutan, vakitlerini İbadetlerle geçiren Allah 

geçmiş günahlarını af eder. 
Bu mübarek ayda İbadetlerimizi çoğaltmamız gerekir ve günahkar olan kimse bütün 

günahlarından Tövbe etmesi gerekir. 
Bu mübarek ay hakkında: 
Başlangıcı – Rahmettir, ortası – mağfirettir, ve sonu – Cehennemden azadtır. 
Ne mutlu o kişiye ki bu mübarek ayda İbadetlerini çoğaltıp, akrabalarını ziyaret eden ve 

fakir-miskinlere yardım edip, geceleri Teravih Namazını kılıp İbadetle vakitlerini geçirene. 
Teravih Namazını kılmak – Sünnettir. 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem Teravih Namazını kılardı. 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

ا تم لَه را غُفابستاحا وانانَ إِميضمر قَام نمبِهذَن نم مقَد  
Anlamı: Herkim Ramazan ayının gecelerinde Allah rızası için Namaz kılıp, vaktini 

İbadetlerle geçirirse – Allah onun geçmiş günahlarını af eder. 
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Her mükellef Müslümanın üzerine Ramazan ayının Orucunu tutması Farzdır, ay 
başı ve nifas halinde olanlardan Oruç sahih olmaz, ama tutmadıkları günleri 
Bayramdan sonra kaza tutmaları Farzdır. 

ORUÇ TUTMAK İÇİN: 
1- Ramazan ayının her gün için niyet etmek 
2- Doğru fecirden güneş tamamen batana kadar orucu bozacak şeylerden 
uzak kalması gerekir. 
 
ORUCU BOZAN ŞEYLERDEN İSE: 

Cinsel ilişki kurmak. 
El ile meniyi çıkartmak. 
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak. 
Riddeye düşmek. 
Yemek, içmek.  
Öperek veya dokunarak meni gelirse Oruç bozulur, burnundan bir şey yutarsa, ön 

veya arka organdan bir şey girdirirse veya kulağa bir şey damlarsa beynine veya 
karnına inerse Orucu bozulur. 

 
BU HALLERDE ORUCU TUTMAMAYA İCAZET VERİLMİŞTİR: 
Hastalığı ciddi olan kişiler – gerçekten vucuduna zarar vereceğini bilirse Oruç 

tutmaya bilir. Hamile olan veya çocuğunu emziren eyer çocuğuna veya kendine zarar 
gelmekten korkarsa Oruç tutmaya bilir, Fidye vermez, ama hastalığı geçtiğinde 
Bayramdan sonra kaza olarak tutması Farzdır. 

Kasır seferinde olan kişiye Oruç tutmazsa zorlanmazsa dahi caizdir, ama 
Bayramdan sonra kazasını tutacak. 

Kasır seferi ise yaklaşık 90 kilometre ve daha fazla olan yolculuğa çıkmasıdır. 
 
 
ORUCU MAZİRETSİZ BOZUP KEFFAREYİ YERİNE GETİRMESİ GEREKEN 

HALLER: 
Her kim Ramazan Orucunun bir gününü mazireti olmadan bilerek bozarsa, veya 

cinsel ilişki kurmakla Orucunu bozarsa büyük günaha düşmüştür, ve Bayramdan 
sonra hemen kazasını tutması gerekir ve keffareyi yerine getirmesi gerekir. 

Keffare ise budur: bir köleyi azad etmek veya gücü yetmezse iki ay ara vermeden 
Oruç tutmak, gücü yetmezse altmış kişiyi doyurmak, her birine normal elle iki avuç 
dolusu buğday yada dört avuç hurma, veya dört avuç arpa verecek. 

Aynı şekilde kişi bilerek yiyer-içerse veya ilaç alıp Orucunu bozarsa keffareyi 
yerine getirecek. 

ORUCU BOZUP KEFFAREYE GEREKTİRMEYEN HALLER: 
Ramazandan başka bir Orucu bozarsa kaffare yoktur ama kazası vardır. 
Sünnet Orucunu bozarsa dahi kazasını tutması gerekir. 
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ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER: 
Unutarak yemek. 
Unutarak içmek. 
Unutarak cinsel ilişki kurmak. 
Uykuda iken meni çıkması. 
İstemiyerek kusmak. 
Oruçlunun kan vermesi veya Orucu bozmaya niyet ederse Orucu bozacak bir şey 

yapmadan Orucu bozulmaz. Ğıybet yapması da Orucu bozmaz, ama ğıybet yapması – 
Haramdır, Orucun Sevabını azaltır. 

 
ORUCU TUTMAYIP KEFFARE VE KAZASI OLMAYAN HALLER: 

İhtiyarlığından dolayı vucudu zayıflamış Oruç tutamaz halde olan kişilerin kazası 
yoktur, sadece Fidye verirler. 

Fidye ise Oruç tutmadığı her gün için bir miskini doyurmak. 
ORUCU TUTMAK HARAM OLAN VAKİTLER: 

Ramazan Bayramında. 
Kurban Bayramında. 
Ve üç Teşrik günlerinde Oruç tutmak Haramdır. 
Kurban Bayramından sonra bir, iki ve üç  
günlerine Teşrik günleri denilir. 
Ama Şaban ayının son bir veya iki gününde Oruç tutmak mekruhtur. Recep ve 

Şaban  
olan iki ayı tutmadıysa.  
 
FITIR ZEKATI 

Fıtır Zekatı Farzdır Ramazan Bayramının sabahı her hür Müslümanın 
üzerine kendi nefsi ve küçük, deli ve fakir çocukları için borcundan fazla nisab 
miktarı kadar mala sahip olursa, ve nefakalarını vermekle yükümlü kişilerin yemeği 
ve elbisesi, oturacak yeri ve Bayram günü ve gecesi yetecek maldan fazlasına 
sahipse, iki avuç buğday yaklaşık, bin altıyüz yetmiş gıram, veya dört avuç hurma, 
kuru üzüm veya arpa verir aynı şekilde. 

onların kiymetini para olarak verebilir. Ve butun Zekatları çıkarmasında ve 
neye Zekati çıkaracağına, niyet etmesi gerekir.      
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TEVHİD - İMAN 

                                    (Nakli ve Akli Delil  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLAHIN MEKANDAN (YERLERDEN) MÜNEZZEH OLDUĞUNA 
DELİLLER 

KURANDAN DELİL: 
Eş-Şura suresinin 11. Ayetinde 



 76 

 لَيس كَمثْله شىء 
Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.” 

HADİSTEN DELİL: 
Peygamberimiz buyuruyorki: 

  ولَم يكُن شىٌء غَيره  اُهللاانَكَ
“Allah ezelde (evvelsiz) vardı ve ondan başka hiç bir şey yoktu.” 
Rivayet eden El Buhari. 

ALİMLERİN SÖZLERİNDEN: 
1. Sahabelerin en bilgilisi olan Ebu Talib’in oğlu İmam ^Ali buyurduki: 

هذَاتا لكَانم ذْهختي لَمو هترقُدا لارإِظْه شرالْع لَقإِنَّ اَهللا خ 
“Allah Arş’ı kendine yer edinmek için değil, ancak Kudreti’nin büyüklüğünü 
göstermek için yarattı.” 
Ebu Mansur El Bagdadi “El-Farku Beyn El Fırak” adlı kitabında bildirmiştir. 
2. İmam Ca^fer Es-Sadık buyurduki: 

من زعم أَنَّ اَهللا في شىٍء أَو علَى شىٍء أَو من شىٍء فَقَد أَشرك، إِذْ لَو كَانَ في 
، ولَو كَانَ من شىٍء لَكَانَ شىٍء لَكَانَ محصورا، ولَو كَانَ علَى شىٍء لَكَانَ محموالً

حدـًا م  )أَي مخلُوقًا(ث
“Kim Allah’ın bir şeyin içerisinde veya bir şeyin üzerinde veya bir şeyden olduğunu 
söğlerse, küfre düşmüştür (dinden çıkmıştır). Çünkü bir şeyin içerisinde olsaydı, 
sıkıştırılmış olurdu veya bir şeyin üstünde olsaydı, taşınmış olurdu veya bi şeyden 
olsaydı, yaratılmış olurdu.” 
El-Kuşeyri “Risalesinde” rivayet etmiştir. 
3. Sahabelerin en bilgilisi olan Ebu Talib’in oğlu İmam ^Ali buyurduki: 

 انَ كَهيلَا عى ملَ ع اآلنَوهو انكَال م و اُهللاانَكَ
“Allah var iken mekan yoktu ve o şimdide mekansızdır.” 
Ebu Mansur El Bagdadi “El-Farku Beyn El Fırak” adlı kitabında bildirmiştir. 
 
ALLAH’IN MEKANDAN (YERLERDEN) MÜNEZZEH OLDUĞUNA AKLEN 

DELİL 
1. Allah ezelde vardı, Onunla mekan yoktu mekanı yarattıktan sonrada mekansız 
olarak vardır, çünkü Allah değişmez. Değişmek yaratılmışların sıfatlarındandır, bir 
halden bir hale değişenin değiştirene ihtiyacı var başkasına muhtaç olan İlah olamaz 
yaratılmıştır. 

 
ALLAH, YARATIKLARA BENZEMEDİĞİNE DELİLLER 

 
KURANDAN DELİL: 
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Eş-Şura suresinin 11. Ayetinde 

 هثْلكَم سىء لَيش  
 

Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.” 
ALİMLERİN SÖZLERİNDEN: 

1. İmam Ebu Henife radiyallah’u ^Enhu buyuruyorki: 

 ).أَي ال يشبِهه (هوقَلُخ مقالخ الْهبِشى ينأَ
“Yaratıcı olan Allah mahlükatlarına (yaratılmışlara) benzemez.” 
2. Hambeli mezhebin İmamı olan Ahmed Bin Hambel radiyallah’u ^Enhu buyurduki: 

مهام تصوربِت بالبِاُهللا فَك خذَالف لك 
“Akılda ne düşünürsen, Allah ona benzemez.” 
 

ALLAH CİSİM OLMADIĞINA DELİLLER 
 

KURANDAN DELİL: 
Eş-Şura suresinin 11. Ayetinde 

  لَيس كَمثْله شىٌء
Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.”  
  

ALİMLERİN SÖZLERİNDEN: 
1.İmam Ebul Hesen El-Eş^eri radiyallah’u ^Enhu “Ennevedir” adlı kitabında şöyle 
buyuruyor: 

نِماع قَتجِ  اَهللانَّ أَدسفَم هو  ارِفع ربِغَيربه هإِنكَ وافربِه   
“Her kim Allah’ın cisim olduğunu iman ederse o Rabbini tanımamıştır. Ve kafir 
olmuştur.” 
2.Ebu Hanife radiyallah’u ^Enhu “El-Fıkhul-Ekbar” adlı kitabında buyuruyorki: 
“Allah cisim değildir (не тело).” 
3.İmam Ahmed Errife^i radiyallah’u ^Enhu buyuruyorki: “Allah cisim değildir(не 
тело).” 
4.İmam El-Ğezeli radiyallah’u ^Enhu “İhye’^ulumiddin” adlı kitabında şöyle 
buyuruyor: 
“Allah cisim değildir.” 
5.Abdulğani Ennebulsi buyuruyorki: 

نِماع قَتاَهللانَّ أَد َأل م السمواتاَأل ورأَض أَو نجِه سقَم اعفَد والْق عفَشِر هكَو افر 
 ملس مهن أَمع زنْإِ وهبربِ
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“Her kim Allah’ın gökleri ve yerleri doldurduğunu veya cisim olup Arş’ın üzerinde 
olduğunu iman ederse kafirdir Müslüman olduğunu zannetse bile.” 

 
ALLAH CİSİM OLMADIĞINA AKLİ DELİL 

 
Cisim büyükte olsa küçükte olsa sınırı (гроница) vardır. Sınırı (гроница) olan 
muhtaçtır bu hacimde (sınırda) onu yaratan vardır, muhtaç olan İlah olamaz. 

 
ALLAH’IN SINIRI (ГРАНИЦА) OLMADIĞINA DELİLLER 

 
KURAN’DAN DELİL: 

Eş-Şura suresinin 11. Ayetinde 

  لَيس كَمثْله شىٌء
Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.” 

ALİMLERİN SÖZLERİNDEN: 
1.Sahabelerin en bilgilisi olan Ebu Talib’in oğlu İmam ^Ali buyurduki: 

منز عهلَ إِنَّ أَمنا محدقَ فَوددالْ لَهِ جخالالْق عمبود  
“Allahın sınırı olduğunu iddia eden (söyliyen), Allah’ı tanımamıştır kafirdir.” 
2.Hanefi mezhebinin imamlarından olan İmam Ebu Ca^fer Et-Tahaviyy “Et-
Tahaviyye Akidesi” adlı kitabında şöyle buyurmaktadır: 

تىالَع )ياُهللاي نِع( الْنِع حدودالْ وغاياتركَاَأل واناَأل وعاِءضاَأل ودواتال ت ،وِحيه 
 اتعدتبم الْرِائسكَ ت الساتهجِالْ

“Allah’ın sınırı, yanları yoktur. Büğük ve küçük organları (azaları) yoktur.” 
3.Zeynul ^Ebidin ^Eliy ibnul-Huseyin ibnu ^Eliy ibnu ebi Talib “Esseccediye 
sahifesinde” buyuruyorki: 

سبحانأَك اُهللان ال إِت ،أَال إِ لهن،تال ي وِحيكانٌكَ م 
“Allahım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, yersiz ve sınırsız olarak varsın.” 
“О, Аллаh, Ты превыше всех недостатков, Ты существуешь без места без 
границ!”  
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ALLAHIN SINIRI OLMADIĞINA AKLİ DELİL: 
 

Allahın sınırı yoktur, çünkü sınırı olan muhtaçtır bu sınırda onu yaratan vardır, 
başkasına muhtaç olan İlah olamaz mahlüktur (yaratılmıştır). 

 
ALLAH’I OTURMAKTAN TENZİH ETMENİN DELİLLERİ 

 
 

KURANDAN DELİL: 
Eş-Şura Süresinin 11. Ayetinde 
Allah buyuruyorki:  

  لَيس كَمثْله شىٌء
 

Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.” 
 
 

ALİMLERİN SÖZLERİNDEN DELİL: 
^Ebdulğani ennebulsi buyuruyorki: 

نِماع قَتاَهللانَّ أَد َأل م السمواتاَأل ورأَض أَو نجِه سقَم اعفَد والْق عفَشِر هكَو افر 
 ملس مهن أَمع زنْإِ وهبربِ

 “Her kim Allahın gökleri ve yerleri doldurduğunu veya cisim olup arşın üstünde 
olduğunu inanırsa kafirdir müsluman olduğunu zannetse bile.”  

AKLİ DELİL. 
Allah oturmakla vasfedilmez oturuyor denilmez, çünkü oturan sınırlıdır. Sınırı olan 
onu o sınıra muhtac ettiren vardır. Ve sınırlı olan caiz deyildir kendini o sınırla 
sınırlandırmaya, çünkü onun anlamı kendini yaratmıştır ve bu (aklen caiz deyildir) 
çünkü bir şey kendini yaratamaz. 

ALLAH’IN SIFATLARI 
1. Allah vardır: 
 İbrahim Süresi 10. ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah vardır bunda hiç şüphe yoktur.” 
2. EL-Vahdeniyye:  
İhlas Süresi 1. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah birdir,benzeri ve ortağı yoktur.” 
3. EL-Kıyemu binnefs:  
El-^İmran 97. Ayetinde Allah buyuruyorki:  
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Ayetin anlamı: “Allah hiç bir şeye muhtaç deyildir.” 
İhlas Süresi 2. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Ayetin anlamı: “Allah hiç bir şeye muhtaç deyildir.” 
4. EL-Muhalefetu Lil-hevedis:  
Eş-Şura Süresinin 11. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.” 
İhlas Süresi 4. Ayetinde Allah buyuruyorki:  
 

 
Anlamı: “Allah yaratıklarına benzemez.” 
5.6. EL-Kidem ve EL-Bakaa:  
El-Hediyd Süresinin 3. Ayetinde Allah buyuruyorki: 

ولُ هاَألو راآلخو  
 
Anlamı: “Allah’ın başlangıcı (evveli) ve sonu (ahiri) yoktur.” 
7. EL-Kudrah:  
Allah buyuruyorki: 

                             
Anlamı: “Allah her şeye kadirdir.” 
8. EL-İraade:  
Et-Tekvir 29. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 

 
Anlamı: “Her şey Allah’ın iradesi (Yani İsteyi) ile olur.” 
9, 10.ES-Sem-i^ ve EL-Basar:  
Eş-Şura Süresinin 11. Ayetinde Allah buyuruyorki:  
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Anlamı: “Allah her şeyi işitir ve görür.” 
11. EL-Kelam: Ennise Süresinin 164. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Muse Allah’ın başlangıcı ve sonu olmayan Kelamını duydu (işitti).” 
12. EL-Hayat: El- Bakara Süresinin 255. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah’tan başka İlah yoktur Hay (dirdir) ve Kayyumdur (hiç bir şeye 
muhtaç değildir).” 
13. EL-^İLİM: Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah her şeyi bilendir.” 
 
 

 
PEYGAMBERLERİN HEPSİ İSLAM DİNİYLE GELDİKLERİNE DELİL 

KURANDAN DELİL: 
Allah buyuruyorki: El-^İmran Süresinin 19. Ayetinde: 

 
Anlamı: “Allah’ın kabul ettiği din İslam dinidir.” 

HADİSTEN DELİL: 
 

 
 

Peygamberimiz buyuruyorki:  
 

 اَألنبِياُء إِخوةٌ لعالَّت دينهم واحد وأُمهاتهم شتى
 
 
 
Anlamı: “Peygamberler kardeştirler dinleri birdir şariatları deyişiktir.”  
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Peygamberimiz buyuruyorki:  
 

   رواه مالك والترمذيبلي ال إِله إالّ اللَّهقَ  أَنا والنبِيونَ منفْضلُ ما قُلْتأَ: 
 
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “Benim ve benden önceki Peygamberlerin 
söylediği en faziletli söz; Allah’tan başka İlah yoktur.” Rivayet eden imam Malik 
ve imam Tirmizi. 

 
PEYGAMBRELER GÜZEL ŞEKİLLİ OLDUKLARINA DELİL 

 
 
 

Peygamberimiz buyuruyorki: 

ا مهجو مهنسأَح كُمبِيإِنَ نو توالص نسح هجالْو نسا إِال حبِيثَ اُهللا نعا ب
  وأَحسنهم صوتا

 
Anlamı: “Allah butun Peygamberleri güzel şekilli ve güzel sözlü olarak gönderdi.” 

 
PEYGAMBERLER MAHLUKATIN (YARATILMIŞLARIN) EN 

FAZİLETLİSİDİRLER (ÜSTÜNÜDÜRLER) 
  
El-En^eem Süresinin 86. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah peygamberleri bütün mahlukatların (yaratılmışların) en üstünü kıldı”. 
 

 
PEYGAMBERLERİN SONU (AHİRİ) MUHAMMED OLDUĞUNA 

DELİL 
El-Ehzeeb Süresinde Allah buyuruyorki:  

  
Anlamı: “Muhammed peygamberlerin sonudur.” 

Peygamberimiz buyuruyorki:  

  وختم بِي النبِيونَ
Anlamı: “Ben Peygamberlerin sonuyum (axirgisiyim) rivayet eden imam Müslimdir.” 
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Peygamberlerin sayısı 124,000 Peygmberdir ilki (birincisi) Adem sonu (axiri) 
Muhammedtir. Aralarında 313 Resul var. Peygamberler iki kısma  ayrılır Peygamber 
ve Pesuldur.  Resul kendine  yeni bir şariat vahyedilen kişidir. Peygamber olup Resul 

olmayan  ondan önceki Resulun şeriatıylan amel eder insanlara öğretirler.  

 
PEYGAMBERLERİN SIFATLARI 

 
vSADIK SIFATI: Peygamberler asla yalan söylemezler, söyledikleri her şeyde 
sadıktırlar (doğrudurlar). 
ZEKA SIFATI: Bütün Peygamberler akıllıdırlar, çünkü geri zekalı olsaydılar insanlar 
onlardan uzaklaşırdı. 
vCESARET SIFATI: Peygamberler yaratıklar arasında en cesur insanlardır. 
vİFFET SIFATI: Bütün Peygamberler namusludurlar ve şereflidirler. 
vEMANET SIFATI: Bütün Peygamberler son derece emindirler, emanete asla 
hiyanet etmez ve güvenilir insanlardır. 
vTEBLİĞ SIFATI: Bütün Peygamberler ve Resuller İslam dinine davet etmek 
vazifesi ile görevlidirler. Bunlar Allah’ın kendilerine vahyettiyi (bildirdiğini) aynen 
insanlara bildirirler. 
vBütün Peygamberler peygamberlikten önce ve sonra küfürden, büyük günahlardan 
ve haklarında kiymet (derece) düşürücü küçük gunahlardan korunmuşlar.  

 
 

PEYGAMBERLER HAKKINDA CAİZ OLAN VE 
CAİZ OLMAYAN ŞEYLER 

v Bütün Peygamberler erkektirler. 
v Bütün Peygamberler sadıktırlar (doğrudurlar). 
v Bütün Peygamberler cesurdurler. 
v Bütün Peygamberler zekidirler (akıllıdırlar). 
v Bütün Peygamberler güzel yüzlüdürler. 
v Peygamberler yalan söylemezler. 
v Peygamberler çalmazlar. 
v Peygamberler aldatmazlar. 
v Peygamberler içki içmezler. 
v Peygamberler domuz eti yemezler.  
v Peygamberler, Peygamberlikten önce ve sonra büyük ve kıymet (derece) 
düşürücü küçük günahlara düşmezler. 

 
MUKERREM MELEKLER 

Et- Tehrim Süresinin 6. Ayetinde Allah buyuruyorki:  

  
Anlamı: “Melekler günah işlemezler ve Allah’ın emrettiğini yerine getirirler.”  
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v Allah, Melekleri nurdan yarattı. 
v Melekler, ne erkek ve ne de kadındırlar. 
v Meleklerin kadın şekilleri yoktur. 
v Melekler, ne yer (yiyar) ve ne de içerler. 
v Melekler, ne uyur ve ne de yorulurlar. 
v Melekler günaha düşmezler. 
v Bütün Melekler müslümandırlar. 
v Müslüman, Melekleri sever. 

 
MELEKLERİN NURDAN YARATILDIĞINA DELİL 

 
Peygamberimiz buyuruyorki: 

“مَءاد لَقخارٍ ون نارِجٍ مم ناجلَانَّ م لَقخورٍ ون نكَةَ مالئالْم لَقا إِنَّ اَهللا خمم 
لَكُم فصو” 

Anlamı: Allah Melekleri nurdan yarattı Cinleri ateşin alevinden Eedemi topraktan 
yarattı.  

 
İMANLI OLMAYAN KİŞİNİN AMELLERİ KABUL OLMADIĞINA DELİLLER 

1. Allah buyuruyorki Ennise Süresinde: 
 

    
Anlamı: her kim salih amelleri erkek veya kadın olsa Mü’minken yaparsa onlar 
Cennete girecekler. 
2. ^Eişe, Peygamberimizin hanımı Peygamberimize bir sefer şunu sordu ey Allah’ın 
Resulu amcamın oğlu ^Ebdullah ıbnu ced^en misafirleri ikram ederdi başka hayırlı 
işler yapardı onun sevabı varmıdır. Peygamberimiz buyurduki hayır onun sevabı 
yoktur çünkü bir gün demedi Rabbim benim hatalarımı kiyamet gününde affet bunun 
manası bu adam iman etmezdi ahiret gününe onun için sevabtan hiç bir şeyi yoktur 
bu yapmış olduğu hayırlı amellerden.        
3.İmam El-Ğezeli rahimehullah İhya ^ulumeddin kitabında buyurduki: 

”ودبعالْم رِفَةعم دعةُ إِال بادبالْع حصال ت“ 
“Allah’a iman etmedikçe ibadeti sahih olmaz.” 
İNSAN KÜFÜR ÜZERİNDE ÖLÜRSE ALLAHIN ONU AFFETMİYECEĞİNE 
DELİL 

Ennise Süresinin 48. inci Ayetinde: Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah küfür üzerinde ölen kişiyi affetmez.” 
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Muhammed Süresinin 34-üncü Ayetinde Allah buyuruyorki:  

  
Anlamı: “Onlar kafir olarak öldüler Allah onları affetmiyecek.” 
 

ALLAH’IN KAFİRLERİ SEVMEDİĞİNE DELİLLER 

1. Eli -^imran Süresinin 32. Ayetinde: Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Allah kafirleri sevmez.” 
2. Peygamberimiz   buyuruyorki:  
“Allah dunyayı sevdiğine ve sevmediğine verir ama dini (imanı) sadece (ancak)  
sevdiğine verir.” 

ي نما ليني الدطعالإِنَّ اَهللا ي نملو بح بحي نمانَ إِال لي اِإلميطعال يو بحي 
 
KAFİRİN İSTİĞFAR ETMESİ İKİ ŞEHADETİ GETİRMEDEN ÖNCE 
İSTİĞFARIN ONA YARAMADIĞINA DELİLLER 
 

Kafir deseki, Allah’ım benim gunahlarımı affet, kelimeyi şehadeti getirmeden 
önce ona faydası olmaz onun küfrüne küfür ziyade eder, çünkü bu Ayeti yalanlıyor.  

 
1. En -Nise’ Süresinin 168-inci Ayetinde Allah buyuruyorki:  

 
Anlamı: “Kafir olanları Allah affetmez küfür üzerindeyken.” 
       
CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLDUĞUNA DELİL 
El-Bakara Süresinin 24. Ayetinde: Allah buyuruyorki:  

رِينلْكاَفت لدأُع  
Anlamı: “Cehennem kafirler için hazırlanmıştır.” 
 

CEHENNEMİN EBEDİ (SONSUZA KADAR) KALACAĞINA FANİ (YOK) 
OLMAYACAĞINA DELİL 

El-Ehzeeb suresinin 65. Ayetinde: Allah buyuruyorki:  

  دالدين فيها أَباَخ
Anlamı: “Kafirler cehennemde ebedi (sonsuz) kalacaklar.” 
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BEN KÜÇÜK BİR MÜSLÜMAN ÇOCUĞUM 
 
v Beni yaratan Allah'ı severim.  
v Peygamberim Muhammed'i severim. 
v Kitabım olan Kur'an-ı severim.  
v Dinim olan İslam'ı severim. 
v Allah'tan başka İlah yoktur ve Muhammed Allah’ın Rasuludur. 
 

ALLAH BİRDİR ONDAN BAŞKA İLAH YOKTUR 
 
v Allah birdir ondan başka İlah yoktur. 
v Allah vardır, başlangıcı ve sonu yoktur   
v Allah'ın eşi (karısı) yoktur. 
v Allah'ın oğlu ve kızı yoktur. 
v Allah'ın kardeşi yoktur. 
v Allah bize benzemez. 
v Allah hiç bir şeye benzemez. 
 

ALLAH HER ŞEYİ YARATANDIR 
 

v Allah ilk insan olan Adem'i sudan ve toprak'tan yarattı. 
v Allah Melekleri nurdan yarattı. 
v  Allah gökleri yarattı, Meleklere mekan (yer) olarak. 
v Allah yeri yarattı, insanlara, cinlere ve hayvanlara mekan (yer) olarak. 
Allah Kur-an-ı Kerimde buyuruyor: 

  اُهللا خالق كُلِّ شيٍء
anlamı: "Allah her şeyi yaratandır." 

 
ALLAH, YARATIKLARIN HİÇ BİRİSİNE BENZEMEZ 

 
 
Allah Kur-an-ı Kerimde buyuruyor: 

  لَيس كَمثْله شيٌء
anlamı: "Allah hiç bir şeye benzemez." 
v Allah Melekleri yarattı. Allah Meleklere benzemez. 
v Allah'ın şekli yoktur. 
v Allah'ın rengi yoktur. 
v Allah'ın sınırı (граница), kenarı ve yanları yoktur. 
v Allah ne ayakta ne oturmaktadır.  
v Allah yaratıklar gibi değildir. 
v Allah değişmez. 
v Allah, yaratıklarından hiç bir şeye benzemez. 
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ALLAH DİRİDİR ÖLMEZ 

 
v      Allah diridir ölmez, hayatının başlangıcı ve sonu yoktur.  
v Allah her şeye Kadirdir. 
v Allah her şeyin Malikidir (Sahibidir). 
v Allah her şeyi Bilendir. 
 

ALLAH CİSİM DEĞİLDİR 
 
v Allah her şeyi görür, göz ve başka organ (aza) olmadan. 
v Allah her şeyi işitir, kulak ve başka organ (aza) olmadan. 
v Allah tekellum eder, dudak ve dil olmadan (Allah-ın kelamı yaratılmışların 
kelamına benzemez). 
v Allah'ın organları (azaları) yoktur. 
v Allah, yaratıklarından hiç bir şeye benzemez. 
 

ALLAH, MEKANSIZ (YERSİZ) OLARAK VARDIR 
 
v Allah yaratılmışların hiç birisine benzemez. 
v Allah, cisim değildir (не тело). 
v Allah'ın organları (azaları)  yoktur. 
v Allah mekanı (yeri) yarattı. Allah'ın mekana (yere) ihtiyacı yoktur 
v Allah, mekansız (yersiz) olarak vardır. 

 
BİLİNMESİ FARZ OLAN  ALLAH'IN SIFATLARI 

 
1. Allah  vardır. Allah, mekansız (yersiz) olarak vardır. 
2. Allah birdir. Allah’tan başka İlah yoktur. 
3.  Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. 
4. Allah yaratıkların hiç birisine benzemez. 
5. Allah vardır, başlangıcı yoktur. 
6. Allah vardır, sonu yoktur. 
7. Allah her şeye Kadirdir. 
8. Allah'ın istediği olur istemediği olmaz. 
9. Allah her şeyi işitir, kulak ve başka organ olmadan. 
10. Allah her şeyi görür, göz ve başka organ olmadan 
11. Allah'ın kelamı yaratılmışların kelamına benzemez. Allah'ın kelamı dudaksız, 
dilsiz, harfsiz, sessizdir. 
12. Allah diridir ölmez. Allah'ın hayatı başlangıcsız (evvelsiz) ve sonsuzdur. 
Allah’ın hayatı ruhsuz, etsiz ve kalbsizdir. 
13. Allah her şeyi yaratmadan önce bilir, ilmi ne çoğalır ne de azalır. Çünkü Allah 
her şeyi bilendir. 
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İHLAS SURESI 

  
  ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحدw  لَم يلد ولَم يولَدw للَّه الصمد  اwلْ هو اللَّه أَحد قُ

Açıklama: 
 

  لْ هو اللَّه أَحدقُ
Allah birdir, ortağı yoktur. 

  للَّه الصمدا
 
Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. Bütün yaratıklar Allah’a muhtaçtırlar.  

  م يلد لَ
Allah doğurmadı (doğmadı), çocukları yoktur. 

وولَدي لَم  
Allah doğurulmadı, anne ve babası yoktur. 

ودا أَحكُفُو لَه كُني لَم  
Allah'ın benzeri yoktur. 

 
 

 
AMELLERİN EN HAYIRLISI 

 
Peygamber efendimiz Muhemmed sallallahu ^eleyhi vesellem şöyle buyuruyor: 

  
  رواه البخارِي َألعمالِ إِميانٌ بِاللَّه ورسوله افْضلُأَ

           
 
Anlamı: "Amellerin en hayırlısı Allah'a ve Peygamberine iman etmektir." 
Rivayet eden imam El-Buhari. 

  
Peygamber efendimiz Muhemmed sallallahu ^eleyhi vesellem şöyle buyuruyor: 

 رواه مالك والترمذيبلي الَ إِله إالَّ اللَّه  قَفْضلُ ما قُلْت أَنا والنبِيونَ منأَ
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Anlamı: "Ben ve benden önceki Peygamberlerin söylediği en hayırlı söz: 
Allah'tan başka İlah yoktur." Rivayet eden İmam Malik ve İmam Tirmizi. 

 
 

DİNİM İSLAM'DIR 
 

 
Allah Kur'an-i Kerimde buyuruyor: 

  إِنَّ الدين عند اِهللا اِإلسالَم
 

anlamı: "Allah'ın kabul ettiği hak din İslam dinidir." 
 
v İslam, doğru olan dindir. 
v İslam, ⊥İsa ve Musa  Peygamberlerin dinidir. 
v İslam, bütün Peygamberlerin dinidir. 
v Cennet müslümanlaradır ve cehennem kafirleredir. 
v Ben küçük bir müslüman çocuğum ve İslam dinini severim. 
 

 
İSLAM DİNİ PEYGAMBERLERİN DİNİDİR 

 
 
v Bütün Peygamberler müslümandırlar. 
v Bütün Peygamberler, Allah'tan başka İlah yoktur dediler. 
v Adem, Peygamber ve Rasuldur. Adem ilk Peygamberdir. 
v Nuh, müslüman Peygamberdir. 
v İbrahim, müslüman Peygamberdir. 
v Muhammed, müslüman Peygamber ve Rasuldur.  
v Muhammed Peygamberlerin ve Rasullerin sonuncusudur. 
v Bütün Peygamberler insanlara, Allah'tan başka İlah olmadığını öğrettiler.  
 

 
MELEKLER 

 
v Allah, Melekleri nurdan yarattı. 
v Melekler, ne erkek, ne de kadındırlar. 
v Meleklerin kadın şekilleri yoktur. 
v Melekler, ne yer, ne de içerler. 
v Melekler, ne uyur, ne de yorulur. 
v Melekler günaha düşmezler. 
v Bütün Melekler müslümandır. 
v Müslüman, Melekleri sever. 
v Ben Melekleri severim ve Meleklere saygı (hürmet) gösteririm. 
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PEYGAMBERLERİN SIFATLARI 
 

v Bütün Peygamberler muslumandırlar. 
v Bütün Peygamberler erkektirler. 
v Bütün Peygamberler sadıktırlar (doğrudurlar). 
v Bütün Peygamberler cesurdurlar (хробрые) (sadece Allah’tan korkarlar). 
v Bütün Peygamberler akıllıdırlar. 
v Bütün Peygamberler güzel yüzlüdürler. 
v Peygamberler yalan söylemezler. 
v Peygamberler çalmazlar. 
v Peygamberler aldatmazlar. 
v Peygamberler içki içmezler. 
v Peygamberler domuz eti yemezler. 
v Peygamberler İslamdan çıkmazlar. 
v Peygamberler, Peygamberlikten önce ve sonra büyük ve kıymet (mertebe) 

(достоинство) düşürücü küçük günahlara düşmezler. 
  
 

ADEM İLK (BİRİNCİ) İNSANDIR 
 
 

v  Adem, ilk insandır. 
v Adem, ilk Peygamber ve Resul'dur. 
v Allah, Adem'i sudan ve topraktan yarattı. 
v Adem'in annesi ve babası yoktur. 
v Adem'in güzel vucudu (bedeni) ve güzel sesi vardı. 
v Adem'in vucudu (bedeni) dik (doğruydu) ve maymun değildi.  
v Adem çıplak gezmedi. 
v Adem bütün dilleri konuşurdu. 
          

          
⊥İSA  ALLAH'IN PEYGAMBERİDİR 

 
 
v ⊥İsa peygamberimiz, Allah'ın oğlu değildir. 
v ⊥İsa peygamberimiz,  Muhammed peygamberimiz ^eleyhisselam'dan önce 
Peygamberdi. 
v ⊥İsa peygamberimiz müslümandır, insanlara İslam dinini öğretti. 
v ⊥İsa peygamberimiz ne öldürüldü ne de haça asıldı. 
v ⊥İsa peygamberimiz, anasından babasız olarak doğmuştur. 
v ⊥İsa peygamberimiz içki içmedi. 
v ⊥İsa peygamberimiz domuz eti yemedi. 
v ⊥İsa peygamberimiz diridir ve göktedir.  
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KÜFÜR 
 

 Her kim Allah'a ve Peygamberi olan Muhammed'e iman etmezse müslüman değildir, 
 
Küfürün bölümleri üçtür: 
 
v Allah'ı yaratıklarına benzeten. 
v Allah'ı inkar eden. 
v Dinde bilinen ve müslümanların aralarında yayılmış olan ibadetleri inkar eden.   
 
 

KÜFRÜN KISIMLARI 
 

İslam alimleri küfrü üç kısma ayırmışlardır. 
 
v İtikadi küfür. 
v Fiili küfür (bedenin hareketi ile olan küfür). 
v Sözlü küfür 
 

KÜFRÜN BİRİNCİ KISMI 
 

İtikadi küfür ( kalble yapılan küfür): 
 
v Her kim inanırsa Allah'ın sınırı, şekli veya rengi var olduğuna küfre düşer 

(dinden çıkar), çünkü bunlar yaratıkların sıfatlarıdır. 
v Her kim inanırsa Allah'ın hareket ettiğini, sakin (durgun) olduğunu veya ayakta 

ve oturmakta oldğunu, küfre düşer(dinden çıkar). 
v Her kim inanırsa Allah uyuyor (yukluyor) veya yoruluyor, küfre düşer(dinden 
çıkar). 
v Her kim inanırsa Allah'ın bir yerde olduğunu veya altı yönün (sağ, sol, yukarı, 

aşağı, ön, arka) onu sardığını (окружают), küfre düşer(dinden çıkar). 
v Her kim inanırsa Allah'ın nur (ışık anlamında) veya ruh olduğuna, küfre 
düşer(dinden çıkar). 
v Her kim inanırsa Allah'ın çocukları var olduğuna, küfre düşer (dinden çıkar). 
v Her kim inanırsa Allah'ın dudak, göz, kulak veya başka organları var olduğuna, 

küfre düşer(dinden çıkar). 
v Her kim inanırsa, Peygamberlerden herhangi birinin içki içtiğine, domuz eti 

yediğine, küfre düşer (dinden çıkar).   
v Her kim inanırsa, Peygamberlerden herhangi birinin müslüman olmadığına, 

küfre düşer (dinden çıkar). 
v  Her kim inanırsa Allah doğmuştur veya doğurmuştur küfre düşer (dinden 

çıkar).
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KÜFRÜN İKİNCİ KISMI 
 
 

Fiili küfür: Bedenin hareketiyle yapılan küfür. 
 
v Her kim Kur'an-ı kerim'i, din bilgisi kağıtları veya üzerinde Allah’ın ismi 

yazılan bir kağıt içinde ne var olduğunu bildiği halde bilerek çöpe (мусора) 
atarsa küfre düşer. 

 
 

KÜFRÜN ÜÇÜNCÜ KISMI 
 
 

Lafzı (sözlü) küfür: 
 
v Her kim Allah’a, Peygamberlere, Meleklere, İslam dinine söverse küfre düşer 

(dinden çıkar). 
v Her kim derse "Allah baba" küfre düşer (dinden çıkar). 
v Her kim derse "Allah arşın (cennetin tavanı) üzerinde dir" küfre düşer (dinden 
çıkar). 
v Her kim derse "Allah dede" küfre düşer (dinden çıkar). 
v Her kim derse "Senin ağızından Allah’ın kulaklarına gitsin" küfre düşer 
(dinden çıkar). 
v  Her kim derse "dese Allah-ın unuttuğu yer" küfre düşer (dinden çıkar). 
v  Her kim derse "falan kişi Allah gibidir" küfre düşer (dinden çıkar). 
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TARİH 
Çocuklar için 

(BİRİNCİ BÖLÜM) 
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SU YARATILAN İLK ŞEYDİR 
 

v Allah'ın ilk  yarattığı şey sudur. O su, göklerin üstündedir. Allah, 
yüce olan Arşı (паталок рая) sudan sonra yarattı. 

v Allah, gökleri, yerleri ve dağları yarattı. 
v Allah, güneşi, ayı, yıldızları yarattı. 
v Allah, denizleri ve nehirleri (pekи) yarattı. 
v Allah, insanları, hayvanları, ağaçları ve otları yarattı. 
v Her şeyi yaratan Allah'tır. 
 
Sorular: 
 
1. Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? 
2. Allah, sudan sonra ne yarattı? 
3. Her şeyi yaratan kimdir? 

   
 

ADEM İLK İNSANDIR 
 

v Allah; gökleri, yerleri, melekleri, cinleri, hayvanları, ağaçları ve kuşları 
yarattıktan sonra Adem’i topraktan yarattı. 

v Adem ilk insandır. 
v Adem Peygamberlerin ve Rasullerin ilkidir. 
v Allah, Adem'i anasız ve babasız yarattı. 
Allah, melekleri nurdan yarattı ve  gökleri onlara mekan (yer) olarak kıldı. 
İblis cinlerın ilkidir. Allah, İblisi ateşten yarattı  
 
 
 
Sorular: 
 
1. Melekler kimlerdir? 
2. Cinler kimlerdir? 
3. İlk insan kimdir? 
4. İlk Peygamber kimdir? 
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CENNET 
 
 

v Allah, Ademi cennette yarattı. 
v Cennet, yedi göklerin üstündedir. 
v Cennet çok büyüktür. 
v Cennet çok güzeldir. 
v Cennette ağaçlar, nehirler (pekи) ve güzel sesli kuşlar çoktur. İnsanın 

istediği her şey orada vardır. 
 
 
Sorular: 
 
1. Adem nerede yaratıldı? 
2. Cennet nerededir? 
3. Cennetin nimetlerinden bazılarını bildir? 
 
   

CENNET VE CEHENNEM 
 

v Allah Cenneti, müslümanlara hazırladı. Farzları yerine getiren, 
haramlardan uzak duran müslümanlar, ahirette azapsız olarak 
Cennete girecekler. 

 
v Allah Cehennemi hazırladı, kafirlere, ve büyük günah işlemiş tövbe 

etmeden ölen bazı müslümanlara. Kafirler, kıyamet gününde 
Cehenneme gireceklerdir ve orada ebedi (sonsuz) olarak 
kalacaklardır, ama günahkar müslümanlar cezası bittikten sonra 
çıkar.  

 
 
 
Sorular: 
 
1. Cennete giren kimlerdir? 
2. Müminler ne zaman Cennete girecekler? 
3. Cehenneme girecekler kimlerdir? 
4. Kafirler ne zaman Cehenneme girecekler? 
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ADEM CENNETTE BİR ZAMAN YAŞADI 
 
 

 v  Adem Cennette 130 yıl yaşadı. Cennetin meyvelerinden yedi, su, bal 
ve süt olan nehirlerinden (pekи) içti. Cennetin nimetlerinden yiyip içti; 
yorulmadı ve hastalanmadı. 
 
 
Sorular: 
 
1. Adem Cennette ne kadar yaşadı?  
2. Cennette’ki nimetlerin bazılarını bildir. 
3. Cennet'in bazı nehirlerini (pekи) bildir?  
 

 
HAVVA 

 
 
v Allah, Adem'i yarattıktan sonra, Adem'e, Havva adında bir eş (karı) 

yarattı. 
v  Havva, Cennette Adem'le iyi, güzel ve rahat bir hayat yaşamıştır. 
v Onların aralarında sevgi ve saygı (hürmet) vardır. 
 
 
 
     
Sorular: 
 
1. Adem'in karısının adı nedir? 
2.  Havva, Cennette nasıl bir hayat yaşamıştır?  
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ADEM ÇOK GÜZELDİ 
 

 
 
v Adem çok güzeldi. Onun, uzun ve dik (düz) bir vücudu (bedeni) 

vardı. Adem, dört ayak üzerinde yürüyen deyildir, hayvanlar gibi 
değildir, ve çirkinde  değildir. 

v Adem'in eşi (karısı) Havva'da güzeldi. Onun da uzun ve dik (düz) bir 
vücuda vardı. Havva çirkin değildi. 

v Adem ve Havva insanların önünde çıplak dolaşmazlardı. 
 
 
Sorular: 
 
1. Adem'den bazı şeyler bildir? 
2. Havva'dan  bazı şeyler bildir? 

     
 
 

ADEM VE HAVVA'NIN YERYÜZÜNE İNDİRİLİŞİ 
 
 
v Adem ve Havva uzun bir zaman Cennette yaşadıktan sonra, Allah, 

onları yeryüzüne indirdi. 
v Havva, Ademe çok çocuk doğurdu (doğdu). 
v Adem ve Havva çeşitli (türlü) evler yaptılar. 
v Onların asıl (kendi) çocukları, hepsi müslümandı. 
 
 
Sorular: 
 
1. Adem ve Havva yeryüzüne indirilmeden önce neredeydiler? 
2. Adem ve Havva'nın çok çocukları var mıydı?  
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ADEM VE HAVVA'NIN DİNİ İSLAM’DIR 
 
 
v Adem ve Havva müslümandırlar. Onlardan her biri Allah'ı sever ve 

Allah’a ibadet ederdi. Namaz kılar, oruç tutar ve Mekke'ye Hacca 
giderlerdi. 

v Onların ikisinde de iyi tabiet (ahlak) vardı. 
 
 
Sorular: 
 
1. Adem ve Havva'nın dini hangisidir? 
2. Allah'a  ibadet etmelerinden örnek veriniz? 
3. İyi tabietleri (ahlakları) nelerdir? 

   
 
 
 

ADEM PEYGAMBER VE RASULDUR 
 
 
v Adem yeryüzüne indirildikten sonra, Allah, Adem’i, Havva'ya ve 
çocuklarına     

Peygamber ve Rasul kıldı. İmanı ve Namazı öğretmek için. 
v Onlara doğruluğu ve iyi tabietleri (ahlakı) öğretti. 
 
 
Sorular: 
 
1. Adem yeryüzüne indirildikten sonra, kimlere Peygamber gönderildi? 
2. Adem çocuklarına ne öğretti? 
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ADEM DİLLERİN HEPSİNİ İYİ BİLİR VE GÜZEL KONUŞURDU 
 
 
v Adem bütün dilleri güzel konuşurdu. 
v Onun güzel sesi vardı. 
v Bütün yaratıkların isimlerini bilirdi.  
v Mesela; Denizin, yerlerin, göklerin, havanın ve Meleklerin. 
Allah Kuran’da buyuruyor:  
 

 
Anlamı: “Allah bütün  yaratıkların isimlerini Ademe öğretti.”  
v Adem çocuklarıyla açık sözlerle konuşurdu, hareketlerle değil. 
 
 
 
Sorular: 
1. Adem  bütün dilleri konuşur muydu? 
2. Adem  bütün yaratıkların adlarını biliyor muydu?  
 

KABE'Yİ YAPAN  ADEM'DİR 
 
 
v Adem ev yapmayı öğrendi. 
v Adem çok evler yaptı. 
v Adem, kendileri için tavan (паталок) ve kapılar  yaptı. 
v Kabe'yi ilk yapan Adem'dir 
v Onun zamanında Mescid-i Aksa  Filistin'de kuruldu. 
 
Sorular: 
 
1. Adem  evler  yapmış mı? 
2. Kabe'yi  ilk  yapan  kimdir? 
3. Mescid-i  Aksa  nerededir? 
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MEDİH 
 
 

Kaside 
Sana nasihat 

 
İlim öğrenki kurtulasın, 

öğrenmezsen 
kurtulamazsın. 

 
Bu Dünya tarla gibidir. 

Neyi eken, onu biçendir. 
Hayır eken, hayır biçer. 
Şer eken şer biçer. 

 
İlim öğrenki kurtulasın, 

öğrenmezsen 
kurtulamazsın. 

 
Bu hayat geçici hayat, 
Öteki hayat kalıcı hayat. 
Ya Cehennem hayatıdır, 
Yada Cennet hayatıdır. 

 
İlim öğrenki kurtulasın, 

öğrenmezsen 
kurtulamazsın. 
İlim seni korur, 

sana bekçilik yapar. 
Fakat malı sen korursun, 

sen bekçilik yaparsın. 

İlim öğrenki kurtulasın, 
öğrenmezsen 

kurtulamazsın. 
 

Farzı eda eden 
ve haramdan uzak duran. 

Takva sahibi olandır, 
azapsız Cennet’e giren. 

 
İlim öğrenki kurtulasın, 

öğrenmezsen 
kurtulamazsın. 

 
Bu gün Amel günü, 

Yarın ise Hesap günü. 
Ölüm her an gelebilir. 
Hayatını değerlendir. 

 
İlim öğrenki kurtulasın, 

öğrenmezsen 
kurtulamazsın. 
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MEDİH 
  

Allah vardır bunda şuphe yoktur. 
Allah vardır başlangıcı yoktur. 

  
Bu Ehli Sünnet’in İmanı’dır. 

  
Allah vardır sonu yoktur. 
Allah vardır yeri yoktur. 

  
Bu Ehli Sünnet’in İmanı’dır. 

  
Allah ne gög’te, ne yerde’dir. 

Allah ne Arş’ta ne heryerde’dir. 
  

Bu Ehli Sünnet’in İmanı’dır. 
  

Allah yaratıklarına benzemez. 
Allah’ın şekli ve benzeri yoktur. 

  
Bu Ehli Sünnet’in İmanı’dır. 

  
Allah yaratıklarına muhtaç değil. 

Yaratıklar Allah’a muhtaçır. 
  

Bu Ehli Sünnet’in İmanı’dır. 
  

O her şeyi işitir, kulak ile değil. 
O her şeyi görür, göz ile değil. 

  
Bu Ehli Sünnet’in İmanı’dır. 
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MEDİH 
  

Doğdu Mekke’de fil yılında. 
  

Vahiy geldi ona 40 yaşında. 
  

İman öğretti on üç sene. 
  

Hicret etti sonra Medine’ye. 
  

On sene sonra vefat etti 
  

Aişe anamızın evinde. 
  

Ye Muhammed Ye Muhammed Ye Muhammed 
Sensin ^Abdullah’ın oğlu. 

Sensin Rasullerin sonu, 
Ye Muhammed Ye Muhammed Ye Muhammed 

Sensin ^Alemlerin Efdalı. 
Sensin Rasullerin İmamı 

Ye Muhammed Ye Muhammed Ye Muhammed 
Sensin ^Alemlerin şereflisi. 
Sensin Rasullerin Efendisi 

Ye Muhammed Ye Muhammed Ye Muhammed 
Sensin ^Abdullah’ın oğlu. 

Sensin Rasullerin sonu, 
Ye Muhammed Ye Muhammed Ye Muhammed 
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Arapça harflerini  türkçe yazlışı 

TİRKÇE ARAPÇA 

s S ث 
h H ح 
h H خ 
z Z ذ 
s S ص 
d D ض 
t T ط 
z Z ظ 
 ع ^ ^
k K ق 

  


