Seçilmiş Vaız ve Hutbeler
()ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

Birinci baskı

ALLAH’IN EN HAYIRLI KILDIĞI AMEL İMANDIR

ﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﺍﻷَﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟﻣ
ﻮﺍﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ:ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
Allah’u Te^eelee”En-Nisa” Süresi’nin 48. ayetinde şöyle buyuruyor:

ُﺎﺀﺸ ﻳﻦﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﺩ ﻣﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﺑﹺﻪﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﻔﻐﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻ ﻳ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı: “Allah, kendisine şerik koşanı yani küfür üzerinde ölenleri affetmez küfürün
üzerinde ölmeyen gunahkar müslümanlardan istediğini affeder.”
Allah’ın kulları üzerinde çok büyük hakları vardır. Bu hakların en büyüğü ve en efdalı
Allah’a İman etmeleri ve Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Çünkü ibadeti
eden Allah’u Te^eelee dir. Allah’tan başkası kesinlikle ibadeti hak etmez. Bizi yaratan
ve bizlere nimetler ve hayırlar veren Allah’u Te^eelee’dir başkasına ibadet etmek caiz
olmaz ve Allah ve Resulüne imanı terk etmek caiz olmaz ve küfürdür. Kim Allah’a ve
Resulüne imanı bırakırsa, terk ederse en hayırlı ameli terk etmiş olur ve küfre düşmüş
olur.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

“ﻪﻮﻟﺳﺭﺎﻥﹲ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﺎﻝﹺ ﺇﹺﳝﻤﻞﹸ ﺍﻷَﻋ ”ﺃﹶﻓﹾﻀ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Anlamı: “En üstün amel Allah’a ve Resulüne iman etmektir.” İman olmadan öbür
ameller kabul olmaz. Çünkü salih amellerin kabul olması için iman şarttır.
Allah’u Te^eelee ”En-Nisa” Süresi’nin 124. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺔﹶﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻳﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻦﻣﺆﻮ ﻣ ﻫﺜﹶﻰ ﻭ ﺃﹸﻧ ﺫﹶﻛﹶﺮﹴ ﺃﹶﻭﻦ ﻣﺎﺕﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼﻦﻞﹾ ﻣﻤﻌ ﻳﻦﻣﻭ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Erkek olsun, kadın olsun, her kim mü’min olarak salih (iyi) amel yaparsa işte
onlar Cennete girerler”.
Kim kendi nefsi için şirkin veya küfrün çeşitlerinden herhangi birini seçerse bu kimse
nefsini Cehenneme hazırlamış olur ve kötü bir yaşantıyı kabul etmiş olur.
Allah’u Te^eelee bize haber veriyor ki, kim müşrik olarak ölürse Allah’ın mağfiretini
(rahmetini) kaybetmiş olur. Çünkü Allah’u Te^eelee şöyle buyurdu:

 ﺑﹺﻪﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﻔﻐﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻ ﻳ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Allah, kendisine şerik koşanı (küfür üzerinde öleni) affetmez”.
Allah’u Te^eelee müşrik olarak öleni asla bağışlamaz, affetmez. Ayni şekilde her kim
küfrün çeşitlerinden herhangi biri üzerine ölürse Allah’ın varlığını inkar etmek şeriatla
alay etmek veya Allah’a sögmek gibi, Allah bu kimseyi affetmez.
Allah’u Te^eelee “Muhammed” Süresi’nin 34. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻢ ﺍﷲُ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻦ ﻛﹸﻔﱠﺎﺭﻢﻫﻮﺍ ﻭﺎﺗ ﻣﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍ ﺳﻦﻭﺍ ﻋﺪﺻﻭﺍ ﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı: ”Küfre düşüp Allah yolundan alıkoyanları (Yani başkalarının İslam’a girmelerine
mani olanlar) ve sonra da kafir olarak ölenleri Allah onları asla affetmez”.
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Ancak Allah’a ve Resulüne iman eden Müslüman, büyük günahlar işleyip tö
etmeden ölmüş olsa dahi Allah’u Te^eelee’nin meşieti altında kalır ister affeder ister
cezasını verir sonra cennete girdirir. Allah’u Te^eelee şöyle buyurdu:

ُﺎﺀﺸ ﻳﻦﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﺩ ﻣﺮﻔﻐﻳﻭ

Anlamı: “küfür üzerinde ölmeyenlerden istediyini affeder (gunahkar müslümanlardan
istediğini affeder) .” Yani Allah’u Te^eelee küfrün dışındaki günahları tövbe etmeden ölen
günahkar Müslüman kullarından istediyini affeder istediyini cehennemde azap çektikten
sonra affeder.
Günahkar Müslüman ne kadar günah işlerse kafir olmaz. Allah’ın varlığını inkar eden,
Allah’a sögen, İslam ile, şeriatı ile, namaz ve oruç ile alay eden kafirden daha üstündür.
Peygamber efendimiz bildiriyor ki: “Beni-İsrail Müslümanlarından mü’min bir kadın vardı
ve bu kadın zina yapardı. Bir gün kuyunun başında çok susamış bir köpek gördü.
Yanında su çıkaracak hiçbir şey yoktu, ayakkabısını çıkardı ve onunla suyu alıp susamış
köpeğe içirdi. Peygamberimiz bu kadın hakkında şöyle buyurdu:
Anlamı: “Bu amelle Allah onu bağışladı.” Yani su “içirmesinden” dolayı bağışlandı. Bu
konuyla ilgili birçok sahih hadis vardır.
Ey Müslüman kardeşim!
Allah ğafurdur, rahimdir. Aynı şekilde azabı çok şiddetlidir. Allah’u Te^eelee seni birçok
nimetle nimetlendirmiştir (sana birçok nimet vermiştir). Bu nimetlerle Allah’a
günah işleme.
Günahkar Müslümanlar İki Kısımdır
Büyük günah işleyip tövbe etmeden ölen günahkar Müslümanlar iki kısma ayrılır:
1.Kısım: İşledikleri günahtan dolayı ateşte azap görmeye hak ettikleri halde
Te^eelee onları bağışlar ve rahmetiyle Cennete girdirir.
2.Kısım: Onları ateşte azaplandırır sonra oradan çıkarır ve Cennete girdirir. İmam
Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

“ﺎﻥ ﺇﹺﳝﻦ ﻣﺓﻥﹸ ﹶﺫﺭﺯ ﻭﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻓ ﺇﹺﻻ ﺍﷲُ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻ ﺇﹺﻟﻪﻦﺎﺭﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺝﺮﺨ”ﻳ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Anlamı: ”Zerre kadar imanı olup Le İlehe illallah diyen Cehennemden çıkacaktır
(Cehenname giren gunahkar Müslümanlardan muhakkak çıkacaktır”.
Allah’a ve resulüne iman eden her kişinin sonu, azaptan önce olsun veya sonradan olsun
Cennete gidiştir. Günahlarından dolayı Allah’ın azabını hak eden günahkar Müslüman
ebedi olarak Cehennemde kalmaz. Ancak kafir olan ebedi olarak Cehennemde kalır. Bu en
şiddetli ve en tehlikeli günah olan küfründen dolayı ona bir cezadır.
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Önemli Bir Uyarı
Allah’u Te^eelee “En-Nise’” Süresi’nin 93. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺎﻴﻬﺍ ﻓﺪﺎﻟ ﺧﻢﻨﻬ ﺟﻩﺍﺅﺰﺍ ﻓﹶﺠﺪﻤﻌﺘﺎ ﻣﻨﻣﺆﻞﹸ ﻣﻘﹾﺘ ﻳﻦﻣﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Kim bir mü’mini bilerek imanından dolayı öldürürse cezası, içinde ebediyen
kalacağı Cehennemdir”. İmam Ğazali ve ondan başka müfessirlerin bu ayetin tefsirinde
şöyle dediler: ”Kim bir mü’mini imanından dolayı öldürürse yani onu mü’min olduğu için
öldürüyorsa. Bu kimse kafirdir ve cezası ebediyen Cehennemdir eyer bu şekilde ölürse ”.
Ancak birini haksız yere öldürürse veya kendi nefsini öldürürse ebediyen
Cehennemde kalmaz. Bu kimse büyük günahkar Müslümanlardandır.
Ey Müslüman kardeşim!
İslamla İmanla yaşamak ne kadar güzeldir. Kişinin korku ve ricanın arasında
olmasından daha güzel bir şey var mı? Allah’ın azabından korkmak ve Allah’ın ra
istemek. Düşün ki günahlara dalıp sonra tövbe etmeden ölürsen Allah’ın bağışlıyacağı
kişilerden olup olamayacağını bilemezsin. Zamanı geçmeden önce tövbe etmede acele et.
Allah’ım bizi iman üzerinde ölmemizi nasib eyle.
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ALLAH MEKANDAN MUNEZZEHTİR

ﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼّﻳﻦﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻟﺪﻮ ﻳﻚﺎﻟﻴﻢﹺ ﻣﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣ ﺍﻟﺮﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌ ﷲِ ﺭﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
(Yani Allah hiç bir şeye benzemez ve hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.)
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee Muh
ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin.
Ehli Sunnetin alimleri buyurdular ki:
Allah mekandan munezzehtir (yani Allah gökte deyildir, 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- Heekka” Süresinin 17. Ayetinde buyuruyor:

ﺔﺎﻧﹺﻴ ﺛﹶﻤﺬﺌﻣﻮ ﻳﻢﻗﹶﻬ ﻓﹶﻮﺑﹺّﻚ ﺭﺵﺮﻞﹸ ﻋﻤﺤﻳﻭ

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:

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

ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢﻭ

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

ﻠﹶﻰﺜﹶﻞﹸ ﺍﻷَﻋﷲِ ﺍﻟﹾﻤﻭ

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

ﺎﻴﻤ ﺳ ﻟﹶﻪﻠﹶﻢﻌﻞﹾ ﺗﻫ

Allah Celle Celeelühu “En-Nahl” Süresinin 74. Ayetinde buyuruyor:

ﺜﹶﺎﻝﹶﻮﺍ ﷲِ ﺍﻷَﻣﺮﹺﺑﻀﻓﹶﻼ ﺗ
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
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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 ma
^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 sa
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:

ﻯﻮﺘﺵﹺ ﺍﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻤﻦﺣﺍﻟﺮ

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:

ّﻱﹺﻮﺩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻋﺕﻮﺘﺍﺳﻭ
Anlamı: “Peygamberimiz Nuh’un gemisi, Irak 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:

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

ﻯﻮﺘﺍﺳ ﻭﻩﺷﺪ ﻠﹶﻎﹶ ﺃﹶﺎ ﺑﻟﹶﻤﻭ
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:

ﻯﻮﺘﺵﹺ ﺍﺳﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻤﻦﺣﺍﻟﺮ
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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ﻢﹺﻴﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
PEYGAMBERLER EN ÜSTÜN YARATIKLARDIR

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidin
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:

ﻭﻥﺪﻌﺒ ﺇﹺﻻ ﻟﻴـﺲ ﻭﺍ ِﻹﻧ ﺍﻟـﺠﹺﻦﻠﹶﻘﹾﺖـﺎ ﺧﻣﻭ

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:

ـﲔـﺎﻟﹶﻤـﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎ ﻋـﻠﹾـﻨﻛﹸﻼﹰ ﻓﹶﻀﻭ

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 küfürdür. 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 bütün Peygamberler, İslam Dini ile gelmesidir, yani İslam Dinini bildirmiş
olmasıdır.
Allah Celle Celeelühu İslam Dini hakkında “Eel ^İmran” Süresinin 19. Ayetinde
buyuruyor:

ﻼﻡ ﺍﷲِ ﺍﻹﺳﺪﻨ ﻋﻳﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪ
Anlamı: “Allah’ın kullarına razı olduğu hak Din İslam’dır”.
Allah Celle Celeelühu “El-Meeideh” Süresi’nin 3. Ayetinde buyuruyor:
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ﻳﻨﺎ ﺩﻼﹶﻡ ﺍﻹﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﺖﻴﺿﺭﻭ
Anlamı: “Allah’ın kullarına razı olduğu hak Din İslam’dır”.
“Eel ^İmraan” Süresinin 85. Ayetinde Allah Celle Celeelühu buyuruyor:

ﺮﹺﻳﻦ ﺍﳋﹶﺎﺳﻦ ﻣﺓﺮﻲ ﺍﻵﺧ ﻓﻮﻫ ﻭﻪﻨﻞﹶ ﻣﻘﹾﺒ ﻳﻳﻨﺎﹰ ﻓﹶﻠﹶﻦﻼﹶﻡﹺ ﺩ ﺍﻹﺳﺮﻎﹺ ﹶﻏﻴﺘﺒ ﻳﻦﻣﻭ

Anlamı: “Kim İslam’dan başka bir din edinirse (tutarsa), ondan kabul olmaz ve
Ahirette kaybedenlerden olacaktır”.
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
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
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.
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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.
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
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 etmemiş
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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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
MELEKLER

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee Muh
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 (anl
bilmediği için deyil, sahabilere öyretmek için Peygamberimiz buyuruyor ki:

ﻩﺷﺮ  ﻭﺮﹺﻩﻴﺭﹺ ﺧ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﺪﻦﻣﺆﺗﺮﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﻴ ﻭﻪﻠﺳﺭ ﻭﺒﹺﻪﻛﹸﺘ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺍﻹِﳝ
anlamı: İman ise Allah’a iman, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, A
gününe ve Kaderin hayrine ve şerrine.
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in sözlerinden anlaşılıyor ki, iman ise ilk
önce Allah’a iman, çunku 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:

ﺎﺭﻦ ﻧﺎﺭﹺﺝﹴ ﻣ ﻣﻦ ﺍﳉﹶﺎﻥﱠ ﻣﻠﹶﻖﺧ ﻭ،ﻮﺭﹴ ﻧﻦﻜﹶﺔﹶ ﻣ ﺍﳌﹶﻼﹶﺋﻠﹶﻖ ﺧﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
Anlamı: Allah, Melekleri nurdan yarattı, cinleri ateşin alevinden yarattı ve Adem
Peygamberi topraktan yarattı. Peygamberimizin sözleri delildir ki şeytanlardan olan
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iblis Melek deyildir cinlerdendir ve bütün cinlerin babasıdır. Adem ^eleyhisse
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.
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:

ﺔﹶ ﺍﻷُﻧﺜﹶﻰﻴﻤﺴﻜﹶﺔﹶ ﺗﻮﻥﹶ ﺍﳌﹶﻼﺋﺴﻤ
  ﻟﹶﻴﺓﺮﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻵﺧﻨﻣﺆﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳ
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:

ﻭﻥﹶﺮﻣﺆﺎ ﻳﻠﹸﻮﻥﹶ ﻣﻔﹾﻌﻳ ﻭﻢﻫﺮﺎ ﺃﹶﻣ ﻣﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺼﻌﻻﱠ ﻳ
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:

ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺬﹾﻛﹸﺮ ﻳﺎﺟﹺﺪ ﺳ ﺃﹶﻭﻊﺍﻛ ﺭ ﺃﹶﻭﻢ ﻗﹶﺎﺋﻠﹶﻚ ﻣﻴﻪ ﻓﺎﺑﻊ ﺇﹺﻻ ﻭﻊ ﺃﹶﺻ ﺃﹶﺭﺑﻊﺿﻮﺎﺀِ ﻣﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎ ﻓ

anlamı: “Göklerde dört parmak genişliğinde boş bir yer yok ki, orada muha
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
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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.
● ^Azrail ^eleyhisseleem ölüm Meleğidir, ruhu bedenden çıkarmakla görevlidir.
● Mikail ^eleyhisseleem yağmuru indirmekle görevlidir.
● Ridvan ^eleyhisseleem Cennet’le, Melik ^eleyhisseleem ise Cehennem’le görevli olan
Meleklerdir.
●H
 er 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:

ﺓ ﺮﺫﹸﻭ ﻣ

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 suyuyla yıkadılar daha güçlü olsun ki, Peygamberimiz Mu
sallallaahu ^eleyhi ve sellem yukardaki alemde göreceyi acayip şeylere hazır olsun diye.
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ﻴﻢﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮِ ﺑﹺﺴ
EHLİSSÜNNET AKİDESİ

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
-Muhterem müslümanlarPeygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki:

ﻩﺷﺮ  ﻭـﺮﹺﻩﻴﺭﹺ ﺧ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﻦﻣﺗﺆﺮﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭﻪﻠﺳﺭ ﻭﺒﹺﻪﻛﹸﺘ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﺋﻣ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻦﻣﺆﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺍﻹِﻳـﻤ
Bu Hadisi Şerif Allah’a, Allah’ın Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, A
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 bunda hiç 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 büyük 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 ^eleyhissaleetu 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 ^Eişe 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.
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Bütün Peygamberlerin müslüman olduklarına ve insanları İslama çağırdıklarına yani ilk
Peygamber Eedem ^eleyhisseleem’dan son Peygamber Muhammed ^eleyhi
vesseleema kadar gelen bütün Peygamberlerin insanları İslama çağırdıklarına iman etmek
lazım.
Bütün Peygamberlerin, Peygamberlikten önce ve sonra, küfürden, büyük günahlardan ve
rutbelerini küçültecek kötü çirkin küçük günahlardan masum 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 kadınla evlenmek 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
vucudundan’da kurtlar çıkmadı.
Musa ^eleyhisseleem kekelemedi ve ağız sakatlığı yoktu.
Peygamber efendimiz ^eleyhissaleetu 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
Kerim’dir. Fakat El Kur-an’ul Kerim’den hariç bütün kitaplar kafirler tarafından
değiştirildi.
Ahiret gününe iman etmek lazım:
Ahiret günü kıyamet günü anlamına gelir. Ölülerin kabirlerinden kalkmasınd
Cennet ehli Cennete ve Cehennem ehli Cehenneme girene kadar olan Süreye Ah
denir.
Ahiret gününe ve orada olacak olan (Be^s, 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.
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2. Hutbe.
Bu iman Peygamberimiz ^eleyhissaleetu 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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KADERİN HAYRINA ve ŞERRİNE İMAN ETMEK

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤﰒ ﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee “El-Kamer” Süresinin 49. ayetinde
şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮﺭﹴ ﺑﹺﻘﹶﺪﺎﻩﻠﹶﻘﹾﻨﺀٍ ﺧﻰﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﺇﹺﻧ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Allah’u Te^eelee bu ayette, her şeyi kendi takdiriyle yarattığını bildiriyor.

Ey Müslüman Kardeşler !
Biliniz ki, bu alemde hasıl olan herşey Allah’u Te^eelee’nin takdiriyledir.
İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor :

:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
“ﺮﹺّﻩﺷ ﻭﺮﹺﻩﻴﺭﹺ ﺧﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﺮﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭﻪﻠﺳﺭ ﻭﺒﹺﻪﻛﹸﺘ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﺋﻣ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻦﻣﺆﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ”ﺍﻹِﳝ
Anlamı: ”İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe ve
kaderin hayrına ve şerrine iman etmektir. ”
Yani içinde hayır olsun, şer olsun, Allah’ın takdir ettiği yaratılmışlar, Allah’ın ezeli takdiri
ile olur.
Kadere iman etmek en önemli emirlerdendir. Bu da herşeyin Allah’ın takdiri ile
olacağına İman etmekle olur ve kulun kendi seçimi ile yapmış olduğu hayırlı veya şerli
amelleri içindedir. Allah’ın olmasını istediyi şey, istediyi vakitte olur. Allah’ın olmasını
istemediyi şey kesinlikle olmaz. Allah’u Te^eelee istemedikçe bu alemde hiçbir şey
olmaz.
Allah’ın istediyi Olmazsa Hiçbir Şey Olmaz
İmam Ebu Davud’un rivayet ettiğine göre Peygamber efendimiz bazı kızlarına bu sözü
öğretti

ﻜﹸﻦ ﻳﺄﹾ ﻟﹶﻢﺸ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﻣﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺎ ﺷﻣ

Anlamı: ”Allah’ın istediyi olur, istemediği olmaz”.
Allah’ın olmasını istediği herşey muhakkak ki olacaktır ve olmasını istemediği şeyde
kesinlikle olmayacaktır. Allah’ın takdiri asla değişmez, takdiri değişmeksizin ezeli
takdirine göre yaratılmışları değiştirir. Bütün Müslümanlar, Ehli-Selef ve Ehli-H
kelimeye icma etmişlerdir. Allah’u Te^eelee “Et-Tekvir” Süresinin 29. ayetinde şöyle
buyuruyor:
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 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﺎﺀَ ﺍﷲُ ﺭﺸﻭﻥﹶ ﺇﹺﻻ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺎﺅﺸﺎ ﺗﻣﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: Alemlerin Rabbi Allah istemedikçe bizim istediyimiz olmaz.
Allah’u Te^eelee, kulların ibadetlere hazırlıkları ortaya çıksın diye Peygamberleri
mücdeleyici ve ikaz edici olarak göndermiştir. Allah’ın bildiği ve istediyi gibi kişide iman
olacağı bildiği kimseden imana hasıl olur ve kendisinde küfür olacağı bildiği kimseden
küfür hasıl olur.
Ebü ^Ebdür-Rahman ^Ebdullah bın. Mes^ud radiyallah’u ^Enhu’den:
Buyurmuş ki; Resulullah sallallah’u ^Eleyhi ve sellem ki sadık ve masduktur. Bize şöyle
buyurdu: Her birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak kırk gün toplanır. Sonra aynı
öyle ^eleke olur. Sonra yine aynı öyle mudğa olur. Ondan sonra da Melek gönderilir, ona
ruh’u üfler. Ve Melek emredilir dört kelimeyi, yani rızkını, ecelini, ^Emelini ve şaki mi
(yani cehennemlikmi) yoksa sa^id mi (cennetlikmi) olacağını yazması. Allah’tan başka
ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki, içinizde öyle kimseler bulunur ki, Cennet ehl
yaptığı ^emelleri yapar zannediliyor ki Cennet ehlinden dir ancak onun üzerine
cehennemlik tir diye takdir edildiği için onun hali deyişir cehennem ehlinin yaptığını yapar
cehennem lik olur. Yine bazı kimseler bulunur ki, ehl-i Cehennem ^emeli ile ^emel eder.
Zannedilir ki Cehennem ehlinden dir. Onun hali deyişir. Cennetlik tir diye takdir edildiği
için Cennet ehl-i ^emeli ile ^emel eder Cennet’e girer.
(Bu Hadis-i şerifi, Buhari ile Müslim rivayet etmişlerdir.)
Kader İmanın Usullarındandır (Temellerindendir)
İmam Ebu Hanife, Allah ondan razı olsun “El-Fıkhul Ekber” adlı kitabında şöyle
buyuruyor:
” Herşeyi Allah takdir etti. Allah’ın takdiri, ilmi ve takdiri olmazsa dünyada ve
Ahirette hiçbir şey olmaz.”
İmam Kadi Ebu Bekir İbnul ^Arabi şöyle buyuruyor: ”İmanın en büyük temellerinden biri
kaderdir. Kim onu inkar ederse küfre girer.”
İmam Ebu Cafer Et-Tahavi Allah ondan razı olsun “ El-^Akide Et-Tehaviyye” adlı
kitabında şöyle buyuruyor:” Kaderin aslı, Allah’u Te^eelee’nin yaratılmışların sırrıdır. Bu
sırra ne bir melek ne de gönderilmiş bir Peygambere açıklanmamıştır. Bu konuda
haddinden fazla derinlere inmek, ileriye gitmek veya daha fazla araştırmak, küfrün ve
kaybetmenin yoludur. Bu konuda görüş bildirmekten, fikir yürümekten ve vesvese
yapmaktan uyarılması gerekir çünkü Allah’u Te^eelee bu konuyu yaratılmışlarına gizledi
ve onu aramaktan onları yasakladı. Allah’u Te^eelee “El-Enbiya” Süresinin 2. ayetinde
şöyle buyuruyor
Anlamı: ”Allah, yaptığından sorumlu tutulmaz (дагулдур), onlar ise sorguya
çekileceklerdir. ”Kim, Allah hakkında niye böyle yaptı diye sorarsa ( Allah’a isyan amacı
ile) Kur’an’ın hükmünü geri çevirmiş olur. Kim Kur’an’ın hükmünü geri çevirirse yani
reddederse kafirlerden olur.”
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Allah Herşeyin yaratıcısıdır
Allah’u Te^eelee herşeyin yaratıcısıdır. Ancak bazılarının “Allah hayrı yaratmış,
şerri yaratmamıştır dediklerinde Allah’ın bu iki ayetleri yalanlamış olurlar. Allah’u
Te^eelee “Er-Ra^d” Süresinin 16. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪٍﺀﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷﻖﺎﻟﺍﷲُ ﺧ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Allah, herşeyi yaratandır.”
Ve Allah’u Te^eelee “Es-Saaffeet Süresinin 96. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﺎ ﺗﻣ ﻭﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢﻭﺍﷲُ ﺧ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: Allah bizi ve yaptığımızı yarattı.
Kim Allah’a sadece hayrı yarattığını ve şerri yaratmadığını söylerse, Allah’a noksanlığı
söylemiş olur. Onların dediklerine göre Allah’a şerik koşuyorlar. Sanki diyorlar
yaratan biri ve şerri yaratan başka biri var , bu da küfür ve şirktir. Diğer bir bakımda
kötü düşünce, sanki Allah’ı mülkünde yenilmiş olur diyorlar. Çünkü buna iman
görüşüne göre, Allah sadece hayrı istemiş olur ve şer İblis ve kafir olan yardımcılarından
olmuştur. Bu görüşe itikad eden kafir olur. Çünkü bu ayete ters olur. Allah’u Te^eelee
“Yusuf” Süresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒﺮﹺﻩﻠﹶﻰ ﺃﹶﻣ ﻋﺐﻭﺍﷲُ ﻏﹶﺎﻟ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı: ”Allah, istediyini yerine getirmeye kadirdir.”
Yani hiç kimse Allah’ın takdirini deyiştiremez. Şer, Allah’ın yaratmasıyla olduğunu h
kimse inkar etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah’u Te^eelee bu konuda bize “ElEy Müslüman Kardeşim!
Kader meselesi olmazsa iman sahih olmaz. İnsanın, Mutezilenin (Ehlissünnetten
ayrılan bir kısım insandır) tersine, ibadet veya gunah olsun , fayda veya zarar olsun,
herşeyin Allah’ın takdiriyle olduğuna İman etmesi farzdır. Onlar hareketler ve şerri
yaratılmasını kuldandır demişlerdir. Onlara “Kaderiler” denilmiştir. Çünkü onlar kaderi
inkar etmişlerdir.
İmam Ebu Davud’un
buyuruyor :

rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle

Anlamı: ”Her ümmetin bir Mecusi (ateşe ibadet edenler) fırkası vardır. Ve bu ümmetin
Mecusi fırkası ise kader yoktur diyenlerdir.” İmam İbnu ^Ebbes -Allah ondan razı olsun
şöyle diyor: ”kadercilerin sözü küfürdür”. Mu^tezile’nin (Ehlissünnetten ayrılan bir kısım
insandır) kullar kendi yaptıklarını kendi yaratıyorlar sözünde, Allah’u Te^eelee’^nin bu
ayetini yalanlamış olurlar. Allah’u Te^eelee “El-En^eem” Süresinin 162. ayetinde şöyle
buyuruyor:

 ﻟﹶﻪﺷﺮﹺﻳﻚ  ﻻﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌﻲ ﷲِ ﺭﺎﺗﻤﻣ ﻭﺎﻱﻴﺤﻣﻲ ﻭﻜﺴﻧﻲ ﻭﻼﺗﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻥﱠ ﺻ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
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Allah’u Te^eelee bu ayette bize bildiriyor ki kulun namazı, ibadetleri, yaşamı ve ölümü
kendisinin (Allah’ın) mülkü ve yaratması iledir. Kimse bunlarda ona ortak olamaz. Yine
bu konuyla ilgili delillerden
Ey Müslüman kardeşim!
Allah’u Te^eelee bize birçok nimetler vermiştir. Her birimizin üzerine haramlardan
sakınarak ve farzları eda ederek, Allah’a şükretmesi gerekir. Günahkar kişinin” Bana
takdir ettiği halde neden beni azaplandırıyor, o zaman bana zulmediyor” demesi küfürdür.
Çünkü Allah’u Te^eelee herşeyin tek hakimidir ve istediyini yapandır. Yaptıklarında
sorulmaz ancak yaratılmışlar sorulurlar”. Günah işleyen birinin “Allah bunları bana takdir
ettiğine göre muhakkak beni affedecek ve kesinlikle beni azaplandırmayacaktır” demesi
caiz değildir. Bu, Allah’ın mekrinden (azabından) kesinlikle kurtulacaktır diye düşünmesi.
Allah, Cenneti yaratmıştır ve onun ehlinide (sahibini) yaratmıştır. Ayni şekilde Cehennemi
yaratmıştır ve onun ehlini (sahibini) de yaratmıştır. Allah kullarına zulmetmez. Kim
hayırlı bir amel işlerse kendisinedir, günah işlerse de kendisinden başkasını kınamasın.
Ey Allah’ım, yerimizi Cennet eyle ve İman üzerine bizi vefat ettir. Allah’ım her
kadirsin.
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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
RİDDE VE MÜRTED

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
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. Şafi^i
alimlerinden Muhaddis olan imam İbnu Hacer “Fethilceved” adlı kitabının 2/298:
sayfasında mealen şöyle buyuruyor; müslümandan küfür çıksa İslamdan çıkmış olur. Yine
şafi^i alimlerinden imam En Nevevi rahimehullah “Ravdat Et-Talibin” adlı kitabının
10/64, sayfasında mealen şöyle buyuruyor; Ridde İslamla ilişkiyi kesmektir.
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 şöyl
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-Şafi^i 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
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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
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^eelee “Tevbe” Süresinin 65. ve 66. Ayetlerinde şöyle buyuruyor:

 ﺎﻧﹺﻜﹸﻢ ﺇﹺﳝﺪﻌ ﺑﻢ ﻛﹶﻔﹶﺮﺗﻭﺍ ﻗﹶﺪﺭﺬﺘﻌ ﻻ ﺗ،ﺰﹺﺀُﻭ ﹶﻥﻬﺴﺘ ﺗﻢ ﻛﹸﻨﺘﻪﻮﻟﺳﺭ ﻭﻪﻭﺀَﺍﻳـﺎﺗ ﷲ
ِ  ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺑﹺﺎ

Anlamı: Allah Peygamberimiz muhammede emretti munafıklara deki Allahla, Ayetleriyle
ve resuliylemi alay edeyordunuz maziretiniz yoktur kafir oldunuz İmandan sonra.
Yine Allah’u Te^eelee Kur-an-ı kerimde şöyle buyuruyor:

ﻬﹺﻢ ﺇﹺﺳﻼﻣﺪﻌﻭﺍ ﺑﻛﹶﻔﹶﺮﺔﹶ ﺍﻟﹾ ﹸﻜﻔﹾﺮﹺ ﻭﻤ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻛﹶﻠﻟﹶﻘﹶﺪﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﻔﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﻠﺤﻳ
Anlamı: munafıklar yalan söyliyerek biz küfür kelimesini söylemedik derler ama
Küfür kelimesini söyleyip İslamdan çıkıp kafir olmuşlar.
Bu 2 Ayet 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:

ﺮﹺﻳﻔﺎﹰ ﺧﲔﻌﺒﺎﺭﹺ ﺳﻰ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻮﹺِﻯ ﺑﹺﻬﻬﺄﺳﺎﹰ ﻳﺎ ﺑﻯ ﺑﹺﻬﺮ ﻻ ﻳﺔﻤ ﹺﺑﺎﻟﻜﹶﻠﻜﹶﻠﱠﻢﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒﺇﻥﱠ ﺍﻟﻌ
Anlamı: kul hiç önem vermediği bir söz söyler o söz küfür sözü olur ve bu söz
yüzünden cehennemin dibine kadar 70 sene iner.
Başka bir Hadisi şerifte Buhari ve Muslim’in rivaetine göre Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﺮﹺﺏﹺﺍﳌﹶﻐﺮﹺﻕﹺ ﻭ ﺍﳌﹶﺸﻦﻴﺎ ﺑﻤ ﻣﺪﻌﺎﺭﹺ ﺃﺑﻰ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻮﹺﻯ ﺑﹺﻬﻬﻬﺎ ﻳ ﻓﻴ ﻦﻴﺒﺘﺎ ﻳ ﻣﺔﻤ ﹺﺑﺎﻟﻜﹶﻠﻜﹶﻠﱠﻢﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻌ
Anlamı: Bir kul hiç önem vermediği bir kelime söyler ve bu kelime küfür sözü olur
bu 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
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 haramı 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, Şeri^ate, 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: Eşheduellee ilehe illallaah 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 İslamı
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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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
NAMAZ
ALLAH’A VE RASULU’NE İMANDAN SONRA, EN İYİ AMELDİR

ﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟﻣ
ﻮﺍﻣﻨ  ﺀَﺍﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﹶﺃﻳ ﻳ:ﺟﻞﱠ  ﻭﺰﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻒ ﻓﹶﻘﹶ
 ﺤﻨﹺﻴ
 ﻉ ﺍﻟﹾ
 ﹺﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ

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

 ﹶﻜﺮﹺﻨﺍﻟﹾﻤﺎﺀِ ﻭـﺸﻦﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺤﻰ ﻋﻬـﻨﻼﺓﹶ ﺗﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼ

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 Ahmed bin Hanbel’in rivayet
ettiği bir Hadis’te, Allah-ın Rasulu sallellaahu ^aleyhi ve sellem Namazdan bahsederken,
şöyle buyurdu:

ﺎﻥﹲﻫﺮﻻ ﺑ ﻭﻮﺭ ﻧ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﻬﻠﹶﻴﻆﹾ ﻋﺎﻓﺤ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﺎﺓﹰ ﻳﺠﻧﺎﻧﺎﹰ ﻭﻫﺮﺑﺍ ﻭﻮﺭ ﻧ ﻟﹶﻪﺖﺎ ﻛﹶﺎﻧﻬﻠﹶﻴﺎﻓﹶﻆﹶ ﻋ ﺣﻦﻣ
ﻠﹶﻒﻦﹺ ﺧ ﺑﻲﺃﹸﺑﺎﻥﹶ ﻭﺎﻣﻫﻥﹶ ﻭﻮﻋﺮﻓﻭﻥﹶ ﻭ ﻗﹶﺎﺭﻊ ﻣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺎﺓﹲ ﻭﺠﻻ ﻧﻭ

“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
Firavun, Heemeen ve Ubey İbn-i Halef ile haşr olur”.
İmam muslüm-in rivayet ettiği Hadiste Peygamber Efendimiz sallellaahu ^eleyhi ve
sellem buyuruyorki:

ﻼﺓ ﺍﻟﺼﻙـﺮﺍﻟﹾـ ﹸﻜﻔﹾﺮﹺ ﺗ ﻭﺪـﺒ ﺍﻟﹾﻌـﻦﻴﺑ
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.
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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 vesellem
buyurduki:

ﻼﹶﺗﻪ ﺻﺎﻩﻨﻬﺘﺳ

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:

ﻒﺎﺻﻡﹴ ﻋﻮﻰ ﻳ ﻓﻳﺢ ﺍﻟﺮ ﺑﹺﻪﺕﺪﺘ ﺍﺷﺎﺩﻣ ﻛﹶﺮﻢﺎﻟﹸﻬﻤ ﺃﹶﻋﻬﹺﻢﺑﻭﺍ ﺑﹺﺮ ﻛﹶﻔﹶﺮﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦﻣ
Anlamı: “Rabbi’ni inkar edenlerin (yani kafirlerin) 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 Meşieti (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
(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:

ـﻮﻥﹶﺎﻫ ﺳـﻬﹺﻢﻼﺗ ﺻـﻦ ﻋـﻢﻦ ﻫ ﻳ ﺍﻟﱠـﺬـﻠﱢﲔﺼﻠﹾﻤـﻞﹲ ﻟﻳﻓﹶـﻮ
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?
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Ey, Namazı kılmayan ve Namazı vaktinde kılmayan! Allah’a tövbe et. Tövbe
kapanmadan Allah’a tövbe et. Hangi günah’tan İhlasle tövbe edersen kabul olur.
Allah Celle Celeelühu Kur-an’ı Kerimde buyuruyor:

ـﺌﹶﺎﺕـﻴـﻦﹺ ﺍﻟﺴـﻔﹸﻮﺍ ﻋﻌﻳ ﻭﻩﺎﺩـﺒ ﻋـﻦﺔﹶ ﻋﻮﺑﻞﹸ ﺍﻟـﺘﻘﹾـﺒﻱ ﻳ ﺍﻟﱠﺬـﻮﻫﻭ
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:
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. Sonr
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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AHİRET GÜNÜNE İMAN (1)

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ

Ahiret, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyen devam
edecek olan bir hayattır. Ahiret gününe iman etmek demek, kıyamet gününe iman etmek
demektir. Onun başlangıcı, insanların kendi kabirlerine çıkmalarıdır. Daha sonra Cennete
girecekler Cennete, Cehenneme girecekler de Cehenneme gidip, orada ebediyen
kalmalarıyla son bulur. Kıyamet gününün bir günü, bizim dünyada saydığımız elli bin yıl
kadardır. Allah’u Te^eelee Kur’an-ı Kerim’de "El Me^aric" süresinin 4- ayetinde şöyle
buyuruyor:

ﺔﻨ ﺳ ﺃﹶﻟﹾﻒﺴِﲔﻤ ﺧﻩﺍﺭﻘﹾﺪﻡﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻮﻰ ﻳﻓ
Anlamı: "Öyle bir gün ki bunun vakti 50- bin yıldır. "
Allah celle celeeluhu "El Hac" süresinin 7- ayetinde buyuruyor:

ﻮﺭﹺىﺎﻟﻘﹸﺒ ﻓﻦﺚﹸ ﻣﻌﺒﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳﺎ ﻭﻴﻬ ﻓﺐﻳﺔﹲ َﻻ ﺭﻴﺔﹶ ﺀﺍﺗﺎﻋﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺴﻭ
Anlamı: "Ve muhakkak ki kıyamet gelecektir bundan hiç şüphe yoktur. Allah bütün
kabirlerde olan kişileri diriltecektir. "Kabirde meleklerin soru sorması ve hayırları ve azap
durumları haktır.
Kamil bir mü’minin, kabirde iki melek (Münker ve Nekir) tarafından soru sorulmasından
dolayı hiç biri korkmayacak ve çekinmeyecektir. çünkü Allah’u Te^eelee onun kalbini
güçlendirmiştir. Meleklerin korkutuğu şekillerinden hiçbir etkilenme ve korkma söz
konusu değildir. Bu mevzu hakkında Resul-u ekrem şöyle buyurmuştur: Muhakkak ölü
kabrine konulduğu zaman ruhu cesedine döner. Sonra kendisine siyah ve mavi şeklinde iki
melek (Munker ve Nekir) gelir. O mümini kabrine oturturlar ve ona şöyle sorarlar: rabbin
kimdir? Size gönderilen adam (Muhammed) hakkında ne diyorsun? Mü’min meleklerin
sorusuna karşı şu cevabı verir: “Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve
Peygamberidir.” der. Tabi ki bu söyleyişi dünyada edinmiş olduğu itikadın bereketi ve
Allah’ın verdiği, ikram ile olacaktır. Melekler de; senin bu cevabını vereceğini biliyorduk
derler. Sonra kendisi için kabir yetmiş zira (arşın) genişletilir kabri nurlu bir alır.
Kendisine en güzel kokular verilir. Cennetin kokusunu sezer kabri Cennet bahçelerinden
bir bahçeye dönüştürür. Cennetteki yeri günde iki defa gösterilir. Bunlardan sonra
melekler yatmasını söyler, ta ki Allah’u Te^eelee cennetine koyacağı zamana kadar.
Melekler kendisine: “bu senin dünyada yapmış olduğun iyiliklerin ve doğruluğun
mükafaatıdır (награда).” Diye ona söylerler.
Ama kafir ve münafık kişiye melekler: “ Rabbin kimdir ve gönderilen adam (Mu
hakkında ne diyorsun? “ Sorusunu sorduğunda kafir; “bilmiyorum” diyecek. Meleklerde
“Bunu diyeceğini biliyorduk” diyecekler ve yere, kafir olan kişinin kaburgalarını kırıp
birbirlerine geçirilinceye kadar sıkmasını emreder. Sonra tekrar eski haline döner daha
sonra ensesine (boynuna) bir çeküçle vurulur. Bu darbeyle (kafir) yeryüzünün yedi kat
derinliğine iner. Sonra tekrar bulunduğu yere döner. Bu hadiseden sonra o kişi, öyle bir
çığlık atar ki yani öyle bağırırki, sesi insan ve cinler haricinde herkes tarafından duyulur.
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Kendisi için kabrinden Cehenneme bir pencere açılır. Sabah ve ikindi vakitlerinde
Cehennemdeki yeri ona gösterilir. Kabri Cehennem çukurlarından bir çukur halini alır.
Hakketmiş olduğu azapları türlü (yılan, akrep, kurt ve kabrin karanlığı gibi) şekillerde
çekmeye başlar. Sonra ona: “ kafirin cezası budur”diye seslenilir. (Rivayet eden İbn
Hibben)
Mü’min insanın kuyruk sokumu hariç bütün cesedi çürüdükten sonra ruhu Cennete
girecek, büyük günah işleyen ve tövbesiz vefat eden Müslümanlardan bazılarının cesedi
çürüyüp yok olduktan sonra ruhları birinci kat göke, bazılarının ki ise yer ve gök arasında
bir yere çıkartılacaktır.
Kafirlerin ruhu ise cesetleri çürüdükten sonra yerin yedi kat altında Siccin denilen
yere gider ve orada kalır.
Savaşta Allah yolunda savaşıp şehit olan kişilerin cesetlerinde çürüme olmaz ve
ruhları hiç bekletilmeden Cennete girer.
Üç kişiye kabirde sual sorulmayacak, bunlar:
• Peygamberler.
• Savaş şehitleri.
• Buluğa (ergenlik) çağına varmadan ölen çocuklar.
Diriliş Haktır:
Diriliş; toprağın çürütmüş olduğu cesedin tekrar insana dönüp, ölülerin
kabirden çıkmalarıyla başlar. Peygamberler, şehitler ve bir kısım ev
cesetlerinde hiçbir bozulma olmaksızın.
İlk kabirden kalkacak insan Muhammed sallah’u ^eleyhi vesellem olacaktır. Peygamber
efendimizden sonra Mekke, Medine ve Taif halkı diriltilecektir ve kabirden kalkacaklar.
Diriliş hakkında Allah’u Te^eele Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:

ﻭﻥﹶ ﹸﻈﺮﻨ ﻳﺎﻡﻴ ﻗﻢﻯ ﻓﹶﹺﺈﺫﹶﺍ ﻫﺮﻪ ﺃﹸﺧ ﻴ ﻓﺦﻔ ﻧﺛﹸﻢ

Anlamı: “Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar.”(Ez
Zümer süresi: 68)
Yasin süresinin 51. ayetinde yine Allah-u Te^eele şöyle buyurmaktadır:

ﺴﻠﹸﻮﻥﹶ
ِ ﻨ ﻳـﻬﹺﻢﺑ ﺇﹺﱃ ﺭﺍﺙﺪ ﺍﻷَﺟﻦ ﻣﻢﻮﺭﹺ ﻓﹶﹺﺈﺫﹶﺍ ﻫ ﰲ ﺍﻟﺼﺦﻔﻧﻭ
Anlamı: “Sura üflenince, kabirlerinden hesaba çıkarlar.
Haşr Haktır:
Kıyamet gününde dirildikten sonra hemen mahlukatın bir araya toplanmasıdır.
Toplandıkları yere; mahşer denir. Allah celle celeeluhu "El Bakara" süresinin 203
ayetinde buyuruyor:

ﻭﻥﹶﺮﺸﺤﻪ ﺗ  ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﹸﻢﻮﺍ ﺃﹶﻧﻠﹶﻤﺍﻋﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﺍﺗﻭ

Anlamı: "Allah’tan korkunuz Yani farzları yerine getirin haramlardan kaçınız, ve biliniz
ki hesaba haşrolacaksınız (toplanacaksınız) ".
Kıyamet gününde Allah’u Te^eele yeryüzünü istediği şekle sokar.
Mahşer (hesap yeri) yeri peygamberimizin ifadesine göre: “Üzerinde hiçbir dağ,
dere, bitki, ev bulunmayan beyaz ve parlak bir düzlük olacaktır. Bu ifadelerden de
anlaşılacağı gibi mahşer bizim dünyadaki yer yüzünden başka bir duruma girecektir.
Haşır üç hal üzere olacaktır. Birinci kısım haşır; evliya ve salihlerin haşrıdır. Bu gibi
zatlar için susama, acıkma ve elbisesiz kalma diye bir durumları olmayacaktır.
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Kendilerine eğerleri (седло) altından olan beyaz develer ihsan edilir
kendilerine her türlü güzellikler verilir. İkinci kısım haşır; büyük günah işleyen
müslümanların haşrıdır. Bunlar aç, susuz ve elbisesiz olarak haşredilirler. Üçüncü
kısım haşır: Melekler tarafından yüz üstü olarak sürülüp haşredilirler bunlar da
kafirlerdir.
HESAP HAKTIR:
Hesap; kulların dünyada yapmış oldukları ^emellerden sorulmalarıdır. Allah’u
Te^eelee’nin bütün kulları Allah’ın ezeli ve ebedi ( Allah’ın kelamı yaratılmışların
kelamına benzemez, harfsız, luğatsız, sessiz başlangıcı ve sonu yoktur.) kelamını işitecek.
Bu kelamdan bunu anlıyacaklar “size dünyada vermiş olduğum nimetlere karşı ne
yaptınız’’. Bütün insanlar bu Allah’ın kelamı olduğunu bilecek ve müminler bu suallerden
dolayı büyük bir sevinç yaşayacaklardır. Kafir için bu sual ölümden ağır gelecektir.
Ahirette insanların nelerden sorguya çekilecekleri bir hadisi şerifte ana hatları ile açıklanır.
Buna göre insan; a) Ömrünü nasıl harcadığını. b) ^ilmini ne yolla kullandığının ve onunla
hangi ^emelleri yaptığını c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığını. d) cismini ne
yolda yıprattığının hesabını mutlaka verecek. Bu hesabı vermeden hiçbir yere
gidemeyecektir. (Tirmizi rivayet etmiştir)
Hesap ve sual esnasında melekler tarafından tutulan ^emel defterleriyle birlikte kişinin
elleri ayakları şahitlik edecekleri Kur’an-ı Kerimde Yasin süresinde bildirilmiştir.
O gün kendilerine Allah ın bir lutfu olarak dünyada yaptıklarına karşılık mu^ af
tutulanlarda olacaktır.
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AHİRET GÜNÜNE İMAN (2)

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ

MİZAN HAKTIR:
Mizan bizim dünyada kullanmış olduğumuz tartıya benzer onun iki kefesi ve bu
kefeleri tutan bir desteği vardır. Bir kefesine sevaplar diğer kefesinede günahlar konularak
insanlaarın ^emelleri tartılır. Bu tartı işlemini Cebrail ve Mikail ^eleyhimesselem
tarafından yapılacaktır. Kefelerde tartılan insanların sevap ve günahları, yazılı suhufları
olacaktır kimin sevapları günahlarından ağır basarsa o kurtulmuşlardandır, kimin
günahları eşit çıkarsa o da kurtulmuşlardandır fakat mertebesi sevabı ağır gelenlerden daha
yüksek olamayacaktır. Kimin günahı sevaplarından daha fazla ise o Allah’ın meşieti
(iradesi) altında kalır. Kafirlerin sevap kefelerinde hiçbir hayırları olmayacak, günah
kefeleri ise tam olarak ağır basacaktır. Sevap kefesinde hiçbir sevabının bulunmasının
sebebi yapmış oldukları iyiliklerin karşılığı onlara dünyada verilmiştir. Bahsettiğimiz
mevzu hakkında Allah celle celeeluhu "El A^raf" süresinin 8- ayetinde buyuruyor:

 ﺍﳊﹶﻖ ﱡﺌﺬﻣﻮﻥﹸ ﻳﺯﺍﻟﻮﻭ

Anlamı: "O günde tartı haktır."
Allah celle celeeluhu ( El –Enbiya-Suresi 47. Ayet) buyuruyorki:

ﺎﺎ ﺑﹺـﻬﻨﻴﻝﹴ ﺃﹶﺗﺩﺮ ﺧﻦ ﻣﺔﺒﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶ ﺣﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺌﹰﺎ ﻭﻴ ﺷﻔﹾﺲ ﻧ ﹾﻈﻠﹶﻢﺔ ﻓﹶﻼ ﺗ ﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻮﻴﻂﹶ ﻟﺴ ﺍﻟﹾﻘﺍﺯﹺﻳﻦﻮ ﺍﻟﹾـﻤﻊﻀﻧﻭ
ﺒﹺﲔﺎﺳﺎ ﺣﻛﹶﻔﹶﻰ ﺑﹺﻨﻭ

“kıyamet günü için ^edalet terazileri kuracağız. Hiç bir kimseye haksızlık yapılmayacak.
Bir hardal tanesi kadar bile olsa, yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz”
SIRAT HAKTIR
Sırat; yaratılmışların (insan ve cinlerin), üzerinden geçmeleri için, Cehennem
üzerinde kurulmuş olan uzun bir köprüdür. Onun başlangıcı üzerinde hesap
görülecek olan mahşer yeridir ve o, Cennetin etrafına kadar devam eder.
hakkında
da, imam müslimin rivayetine göre, Peygamber efendimiz şöyle
buyurmuştur. “O kılıçtan keskin kıldan incedir.”Bundan maksat zahiri olarak
kıldan ince ve kılıçtan keskin olması değildir. Üzerinden geçmenin çok çetin ve
tehlikeli olması demektir. Cennete girmek için sırattan başka bir yol olmayacaktır.
Ancak Sırattan geçmek, geçen şahsın iradesine değil dünyadaki yaşayışına, iman,
^emel, ihlas ve ahlakına bağlı olacaktır.
Buna göre mü’minlerin bazıları derecelerine göre sıratı göz kırpması çabukluğunda,
şimşek, rüzgar, kuş, hızla geçerken bazılarıda zorluk çekecek veya tamamen
geçemeyecekler. Kafir ve münafıklar ise sıratı geçmeyip cehennemin en alt
tabakasına düşecektir. Kısacası, ibadeti yerine getirenler için oradan geçmek kolay,
günahkarlar için zor ve tehlikeli bir durum olacaktır.
CEHENNEM HAKTIR:
Cehennem gunahkarların ve kafirlerin cezalarını çekecekleri yerdir. Cehennemin
varlığına iman farzdır.
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Yerin yedi kat altında bulunmakta fakat yeryüzüne bitişik bir halde değildir.
Günahlarından tövbe etmeyip gunahkar olarak ölen müslüman, dünyada yapmış olduğu
günahlardan dolayı cezasını gördükten sonra ebedi kalmak üzere Cennete girecektir.
Allah’ı inkar, eden, peygamberleri dinlemeyen ve dinin emirlerini tutmayanlara büyük acı
ile ızdırap vardır. Bu acı ebedi olacaktır. çok azap ve işkance (наказание) içinde karınları
acıkmış ve susuzluktan dilleri dışarıya uzamış olan cehennemliklere sunulan yiyecek ve
içeceklerde bile çok şiddetli azapları vardır.
Onların yiyecekleri son derece acı olan zakkum ağacı ve içecekleri ise bağırsa
parçalayıcı kaynatılmış su olacaktır. Kafirin cismi, daha fazla azap görmesi için o kadar
büyütülür ki; cildi yetmiş zira^ bir dişi uhud dağı kadar büyük oturduğu yer yaya olarak üç
günlük mesafa kadar olacaktır. Kafirlerin azapları kesilmiyecek ve azalmayacak, bununla
birlikte onlar ebediyyen cehennemde kalacaklardır. Allah’u Te^eelee bu konu hakkında
şöyle buyurmaktadır.

ﺬﹶﺍﺏﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻌﻴﺎ ﻟﻫـﺮﺍ ﻏﹶﻴﻠﹸﻮﺩ ﺟﻢﺎﻫﻟﹾﻨﺪ ﺑﻢﻫﻠﹸﻮﺩ ﺟﺠﺖ
 ﻀﺎ ﻧﺍ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎﺭ ﻧﻴﻬﹺﻢﻠﺼ ﻧﻑﻮﺎ ﺳﻨﺎﺗﻭﺍ ﺑﹺﺂﻳ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ
ﺎﻴﻤﻜﺍ ﺣﺰﹺﻳﺰﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ
Manası: “Doğrusu ayetlerimizi inkar edenleri (kafirleri) ateşe atacağız. Derileri
yandıkça azabı tatmaları için onları başka derilerle (yenileyip) değiştireceğiz. Allah,
hakimdir.” (Nisa 4/56)
CENNET HAKTIR:
Cennetin varlığına iman farzdır. Cennet şu anda yaratılmıştır. O mü’minler için
hazırlanmıştır. O vaad edilen Derusselamdır. ( Emin olunan yerdir). Nimetlerin
hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve ve hiçbir kulun hatırına
gelmediği güzelliklerin bulunduğu bir mekandır. Resulullah cenneti şu şekilde tarif
etmiştir: “Ka^benin rabbine yemin ederimki o, parlayan bir nurdan, içinde güzel
kokular olan nehirler, yüksek evler çok güzel karılar, olgunlaşmış çok güzel meyveler
bulunan en güzel mekandır. Ve ebedi bir mekandır. Sonsuz bir yeryüzü ve nimetler
oradadır.”
Cennet girecekler cennette, babaları Adem suretinde 60 zira^ (arşın) uzunluk, 7
zira^ genişlik ve 33 yaşında çok güzel bir surette girerler. Cennet nimetleri arasında
nimetlerin en büyüğü olan. Peygamberlerle beraber olma da cennette olacaktır.
Havzı Kevser Haktır:
Havz, Cennet ehli için, sırattan geçip Cennete girmeden önce içine su içecekleri çok
geniş bir yerdir. Allah’u Te^eelee her Peygambere bir havuz vermiştir. Peygamber
efendimizin havzı bütün Peygamberlerin havzından daha büyük ve içeni daha çok
olacaktır.
O günde müminler bu sudan içip bir daha susuzluk duymayacaklardır. Peygamber
efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. “ Benim havzımın kenarları tam bir aylık
yaya yolu kadar genişliğindedir. O’nun suyu sütten beyaz, kokusu miskten daha hoş,
tadı da baldan tatlıdır. Bardakları gökyüzünün yıldızları kadar çoktur. O’ndan içen
kimse hiç susamaz.
ŞEFAAT HAKTIR:
Şefa^at, ahirette günahkar olupta Cehenneme girme durumundaki mü’minleri affı,
ibadet ve taatlerinin daha büyük derecelere ulaşması için peygamberler ile ümmetin
büyüklerinin Allah’u Te^eeleeye yalvarmaalarıdır.
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İki kişi arasında yapılan hayır sualleridir. Kıyamet gününde şefa^at edecek olanlar
şunlardır: peygamberler, melekler, şehitler, ^ilmi ile ^emel eden ^alimlerdir.
Peygamber efendimiz şu çeşit şefa^atlarda bulunacaklardır.
Ümmetinden büyük günah işlemesi sebebiyle Cehenneme girmiş olan
müminlerin cezalarını çekmeden affedilip çıkarılması için yapılan şefa^at.
Günahları sebebiyle Cehenneme girecek müminlerin Cehenneme girmeksizin
Cennete girmelerini temin eden şefa^at.
fakat kafirler için asla şefaat edilmeyecektir. (Allah’u Te^eelee’nın a
görülmesi haktır) müminler Cennette iken Allah’u Te^eelee yı mekansız yersiz ve
şekilsiz olarak göreceklerdir, ve bu haktır.
Allah celle celeeluhu "El Kıyemeh" süresinin 22 ve 23 Ayetlerinde buyuruyor:

ﺓﹲﺮﺎﻇﻬﺎ ﻧﺑﺓﹲ ﺇﹺﱃ ﺭﺿﺮ
 ﺎ ﻧﺬﺌﻣﻮ ﻳﻮﻩﺟﻭ

Anlamı: "Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rabbine bakacaklardır."
göreceklerdir.)
UYARI (Tenbih):
Bazı insanlar ahiretten dünyaya kim gelipte Cennet cehennem, sırat, hesap, mizanın
varlığı hakkında haber vermiş ve getirmiş diyerek alay etmekte ve şuursuzca sözler
sarf etmektedir. Bu sözleri ile küfre girmişlerdir. Bununla kalmayıp Cennet
hakkında çocukların yeridir girmek istemiyorum diyor, Cehennem hakkında
temizlik yeri denmektedir. Bu konuda şuursuzca ve cahilce konuşmaları kendilerini
cehennemin en alt tabakalarına indireceğini ve Allah’ın azabına uğratılacaklarını
bilmektedir. Bu tür sözler insanı küfre götüren sözlerdir. Çünkü bunlarla Allah’ın
kelamı hafife alınıp alay konusunu haline getirmektedir. Bu tür konuların şakaya
alınması bile tehlikeli bir durum bildirir. Bu sözlerden kesinlikle kaçınmalı ve bilgisi
olunmayan şeylerden bahsedilmemesi lazımdır. İnsan ya hayır söyler ya da susar.
Mümin kullarının sevapları kat kat artıran, onların büyük günahlardan koruyup,
küçük günahlarını affeden Allah’u Te^eele ya hamd olsun. Allah’ım bizi iman
edenlerden kıl...(amin)
Yukarıda zikrettiğimiz konuları Kuran’da ve Sünnette bildirilmiştir.
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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
CENNET SELAMET YURDUDUR

ﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﺍﻷَﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟﻣ
ﻮﺍﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ:ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin.
Allah’u Te^eelee “El Zuhruf” Süresinin 68, 69, 70, 71, 72, 73, - Ayetlerinde şöyle
buyuruyor:

ﻢﺔﹶ ﺃﹶﻧﺘﻨﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺍﺩ، ﲔﻤﻠﺴﻮﺍ ﻣﻛﹶﺎﻧﺎ ﻭﻨﺎﺗﻮﺍ ﺑﹺﺂﻳﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ، ﻮﻥﹶﺰﻧﺤ ﺗﻢﻻ ﺃﹶﻧﺘ ﻭﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮ ﻻ ﺧﺎﺩﺒﺎ ﻋﻳ
ﻦﻠﹶﺬﱡ ﺍﻷَﻋﻴﺗ ﻭﻔﹸﺲ ﺍﻷَﻧﻬﹺﻴﻪﺸﺘﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﻬﻓﺍﺏﹴ ﻭﺃﹶﻛﹾﻮﺐﹴ ﻭ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﺎﻑﺤﻬﹺﻢ ﺑﹺﺼﻠﹶﻴ ﻋﻄﹶﺎﻑ ﻳ، ﻭ ﹶﻥﺮﺒﺤ ﺗﻜﹸﻢﺍﺟﻭﺃﹶﺯﻭ
.ﺄﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶﺎ ﺗﻬﻨﺓﹲ ﻣﲑﺔﹲ ﻛﹶﺜﻬﺎ ﻓﹶﺎﻛﻴﻬ ﻓ ﻟﹶﻜﹸﻢ، ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌ ﺗﻢﺎ ﻛﹸﻨﺘﺎ ﺑﹺﻤﻮﻫﻤﻲ ﺃﹸﻭﺭﹺﺛﺘﺔﹸ ﺍﻟﱠﺘﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹾﻚﺗ ﻭ، ﻭﻥﹶﺪﺎﻟﺎ ﺧ

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^eelee yine ona Cennete gir der. O, kişi tekrar ey Rabbim dolu olarak
gürdüm der. Allah’u Te^eelee ona Cennete gir sana dünya ve on katı kadar yer var diye
buyurur.
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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^eelee 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 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 sı
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^eelee 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^eeleeyı 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^eelee’nın “Secde” Süresindeki:

ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﺍﺀً ﺑﹺﻤﺰﻦﹴ ﺟ ﺃﹶﻋﻴﺓ ﻗﹸﺮﻦ ﻣﻢ ﻟﹶﻬﻲﻔﺎ ﺃﹸﺧ ﻣﻔﹾﺲ ﻧﻠﹶﻢﻌﻓﹶﻼ ﺗ

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^eelee bunları anasız babasız
yarattı. Bunlar mucevher gibi güzel görünümlü olup Cennet ehline hizmetçilik yaparlar.
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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^eelee 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^eelee 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
amelleri işleki Allah Rasulunun sevdiği kişilerden olasın.
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CEHENNEMDE AZAP GÖRENLERİN KISIMLARI

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee ”El-Mulk” Süresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻚﲑﹺﺼ ﺍﻟﹾﻤﺑﹺﺌﹾﺲ ﻭﻢﻨﻬ ﺟﺬﹶﺍﺏ ﻋﺑﹺّﻬﹺﻢﻭﺍ ﺑﹺﺮ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦﻠﱠﺬﻟ ﻭ : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı:” kafir olup Allah’a iman etmeyene cehennem azabı vardır.”
Allah’u Te^eelee ”El-Kehf” Süresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻮﻩﺟﻮﹺﻱ ﺍﻟﹾﻮﺸﻞﹺ ﻳﻬﺎﺀٍ ﻛﹶﺎﻟﹾﻤﺎﺛﹸﻮﺍ ﺑﹺﻤﻐﻴﺜﹸﻮﺍ ﻳﻐﺴﺘ
 ﺇﹺﻥﹾ ﻳﺎ ﻭﻗﹸﻬﺍﺩﺮ ﺳﺎﻁﹶ ﺑﹺﻬﹺﻢﺍ ﺃﹶﺣﺎﺭ ﻧﲔﻤﻠﻈﱠﺎﻟﺎ ﻟﻧﺪﺘﺎ ﺃﹶﻋﺇﹺﻧ :
 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒﻔﹶﻘﹰﺎﺗﺮ ﻣﺎﺀَﺕﺳﺍﺏﹺ ﻭﺮ ﺍﻟﺸﺑﹺﺌﹾﺲ

Allah’u Te^eelee bu ayette, bize bildiri
yorki: kafirlere cehennem azabı hazırlandı, kafirler cehennemde su içmek istedikleri
zaman şu suyu kafirlere kendi vucutlarından eriyen kan ve irin cehennemde şiddetli bir
şekilde kaynayarak kafirlere içirirler o şarapta şiddetli kaynayan şaraptır.
Allah’ın kullarına razı olduğu din İslam Dinidir. Allah’u Te^eelee ”El-Meide” Süresinin
43. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓﺎﻳﻨ ﺩﻼﻡ ﺍﻹِﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﻴﺖﺿﺭﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Allah-u Te^eelee bu ayette, kullarına islam dinine razı olduğunu bildirmiştir.

Allah’u Te^eelee, bu güzel Müslüman dininde olana mükafaat olarak sonsuz Cenneti
bildirmiştir. Kim bu dine karşı kafir olursa ceza olarak içinde sonsuz kalacakları
Cehennemi bildirmiştir.
Kafirlerin Cehennemde Ebedi Kalmaları
İmam Buhari’nin İbni Ömer’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
şöyle buyuruyor:

ﻞﹶﻌﺠﻰ ﻳﺘ ﺣﺕﻮﺎﺭﹺ ﺟﹺﻲﺀَ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎﺭﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻞﹸ ﺍﻟﻨﺃﹶﻫ ﻭﺔﻨ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﺎﺭ ”ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﺍﺩﺩﺰ ﻓﹶﻴﺕﻮﺎﺭﹺ ﻻ ﻣﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﻫﻳ ﻭﺕﻮ ﻻ ﻣﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﺃﹶﻫ ﻳ:ﺩ ﻨﺎﺩﻱ ﻣ ﻨﺎ ﻳ ﺛﹸﻢﺢﺬﹾﺑ ﻳﺎﺭﹺ ﺛﹸﻢﺍﻟﻨﻭ
“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻧﹺﻬﹺﻢﺣﺰ ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰﻧﺣﺰ ﺎﺭﹺﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﺍﺩﺩﺰﻳ ﻭﺣﻬﹺﻢ ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﹶﺮﺣﻓﹶﺮ

Allah’u Te^eelee ”El-Ahzab” Süresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor:
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ﺍﲑﺼﻻ ﻧﺎ ﻭﻴﻟﻭﻥﹶ ﻭﺠﹺﺪﺍ ﻻ ﻳﺪﺎ ﺃﹶﺑﻴﻬ ﻓﻳﻦﺪﺎﻟﺍ ﺧﲑﻌ ﺳﻢ ﻟﹶﻬﺪﺃﹶﻋ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻟﹶﻌ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
Anlamı: ”Muhakkak ki Allah kafirleri lanet etmiş ve onlara güclü bir azap hazırlamıştır.
sonsuz olarak içinde kalacaklar, ne bir dost ne de bir yardımcı
bulacaklar.” Bu hadis ve ayetten iki şey bildiriyor:
Birincisi: Cehennem yaratılmış ve hazır olduğunu bildiriyor.
İkincisi: Kafirler, yani Cehennem ehli Cehennem ateşinde ebedi kalacaklar ve kesinlikle
oradan çıkamayacaklar, orası onların son durağı ve orada ne sağuk (savuk) ne de içecek
bir şey tadamazlar ancak içerler. Bu onlara kendilerinin yaptıklarından dolayı bir cezadır.
Kafir olan kabirde iken Cehennemdeki yerini görür.
Allah’u Te^eelee ”El-Mü’minun” Süresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻌﺪﻥﹶ ﺃﹶﺷﻮﻋﺮﻠﹸﻮﺍ ﺀَﺍﻝﹶ ﻓﺧﺔﹸ ﺃﹶﺩﺎﻋ ﺍﻟﺴﻘﹸﻮﻡ ﺗﻡﻮﻳﺎ ﻭﻴﺸﻋﺍ ﻭﻭﺎ ﻏﹸﺪﻬﻠﹶﻴﻮﻥﹶ ﻋﺿﺮﻌ ﻳﺎﺭﺍﻟﻨ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ
Anlamı: ”kafirler kabirlerinde iken sabah ve akşam ateşe Cehennemde ki yer lerini
görecekler. Kıyamet koptuğu günde Fir^avun’un adamları’nı azabın en çetinine sokun
denir. ”
Bu ayet kafirin Kıyamet kopmadan önce kabrinde iken bir defa sabah ve bir defa akşam
olmak üzere Cehennemdeki yerini görmesiyle azap gördüğüne bir delildir. Ayrıca azabın
başka çeşitlerini de görür. Kıyamet gününde de cehenneme girer.

Cehennem ateşi Allah’ın yarattığı en büyük ateştir. Dünyadaki en şiddetli ateş Cehennem
ateşinin yetmişte biri kadardır.
İmam Hakim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢﻢﻨﻬﺎﺭﹺ ﺟ ﻧﻦﺀٍ ﻣﺰ ﺟﲔﻌﺒ ﺳﻦﺀٌ ﻣﺰ ﺟﻩﺬ ﻫﻛﹸﻢﺎﺭ ”ﺇﹺﻥﱠ ﻧ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
Anlamı:” Sizin bu dunyadaki en şiddetli ateşiniz Cehennem ateşinin yetmişte biri
kadardır.”
İmam Beyhaki’nin ^Asım Ebi Salih’in oğlu rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber
efendimiz şöyle buyuruyor:”

ﻢﻨﻬ ﺟ ﺑﹺﻪﺠﹺﻴﺶ ﺗﺎ ﺛﹸﻢﻫﺮﻠﹸﻎﹶ ﹶﻗﻌﺒﻰ ﻳﺘﻰ ﺣﻬﺘﻨ ﻣ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﺎﺭﹺ ﻟﹶﻢﻓﻲ ﺍﻟﻨ ﻞﹸﺟ ﺍﻟﺮﻲ ”ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹸﻟﹾﻘ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺎ ﻓﹶﻼﺮﹺﻫﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻌﻮﹺﻱ ﺑﹺﻬﻬﻊﹺ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻣ ﹶﻜﺔﹸ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻼﺋ ﺍﻟﹾﻤﻪﺮﹺﺑﻀﻢﹴ ﻓﹶﺘﺔﹸ ﻟﹶﺤﻋﺰ ﻣﻪﻈﹶﺎﻣﻠﹶﻰ ﻋﺎ ﻋﻣ ﻭﻢﻨﻬﻠﹶﻰ ﺟﻰ ﺃﹶﻋ
“ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲﻚﺍﻝﹸ ﻛﹶﺬﹶﻟﺰﻳ
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Anlamı: kafir cehenneme atıldığında tam dibine kadar iner cehennem onu üst tabakasına
kadar atar ondan sonra tekrar Melekler onu vururlar cehennemin dibine kadar iner ve azabı
devam eder.
Ka^bul Ahbar şöyle diyor: “Allah’a yemin ederimki, eğer sen doğuda, Cehennem ateşi de
batıda olursa, ondan sonra önü açılırsa sıcaklığından beynin burnundan çıkardı. Ey
kavim! Buna tahammül veya sabredebilir misiniz? Ey kavim! Allah’ın taati bu azaaptan
daha kolaydır. O halde Allah’a İbadet ediniz.”
Cehennem sahipleri azabı ruh ve vucutla olur. Kafirin Cehennemdeki vucudu dünyadaki
cesedinden kat kat daha büyük olur.
İmam Müslim’in Ebu Hüreyre’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
şöyle buyuruyor:

 “ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﺪﺜﹾﻞﹶ ﺃﹸﺣﺮﹺ ﻣ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺎﺏ ﻧﺮﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺱﺮ ”ﺿ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
Anlamı:”Kafirin dişi cehennemde Uhud dağı kadardır.
Cennette dereceler olduğu gibi Cehennemde de dereceler vardır. Oda kulların amellerine
göredir.
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

“ﺮﹺﻳﻔﹰﺎ ﺧﲔﻌﺒﺎﺭﹺ ﺳﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻮﹺﻱ ﺑﹺﻬﻬﺎ ﻳﺄﹾﺳﺎ ﺑﻯ ﺑﹺﻬﺮ ﻻ ﻳﺔﻤ ﹺﺑﺎﻟﹾﻜﹶﻠﻜﹶﻠﱠﻢﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒ ”ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
Anlamı: ”Kul öyle bir söz söylerki ki (o söz küfür sözüdür) ona ehemmiyet vermezken bu
kelime yetmiş yıl boyunca Cehennemin dibine inmesine sebep olur.”
Bu hadisin manası, insan bir kelime kullanır onda bir kötülük görmez, oysa o kelime
hakikatte, kafirlerin yeri olan Cehennemin dibine inmesine sebep olur.

Günahkar Müslümanların Kıyamet Günündeki Durumu
Günahkar Müslümanların bir kısmı Cehenneme girerler. Bir kısmı da Allah onları affeder
ve Cehenneme girmekten kurtarır.
Allah’u Te^eelee ”El-En^eem” Süresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﻋﻮﻥﻮﻥﹶﺎﻫ ﺳﻬﹺﻢﻼﺗ ﺻﻦ ﻋﻢﻦ ﻫ ﻳ ﺍﻟﱠﺬ،ّﲔﻠﺼﻠﹾﻤﻞﹲ ﻟﻳﻓﹶﻮ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻝ
Anlamı: Bunlar dini sebep olmadan öbür namaz girene kadar namazlarını geciktirenlerdir
bunlar şiddetli azabı hakkeder.
Dini sebep ise seferden, hastalıktan veya benzerlerinden dolayı namazı toplaması (ikindiyi
öylenle akşamı yatsıyle) caiz olmasıdır.
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İmam Ahmed’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﺇﹺﻥﹾ ﻭﻪﺬﱠﺑﺎﺀَ ﻋﺔﹶَ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺪﻬ ﺍﷲِ ﻋﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺲ ﻓﹶﻠﹶﻴ ﺑﹺﻬﹺﻦﺄﹾﺕ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣ ”ﻭ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺔﹶ“ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺎﺀَ ﺃﹶﺩﺷ
Anlamı: Namazları vaktinde kılmayanlar ve Allahın emrettiği gibi kılmayanlar, Allah
isterse azab eder sonra cennete götürür, ister azabsız olarak cennete girenler den eyler.
Bu kişi büyük günahkarlardan olup Kıyamet gününde Allah’ın adaletiyle (справедл
Cehennemde azap görmeye hak edenlerdir. Aynı şekilde başka günahları işleyip tövbe
etmeyen kimselerde Allah’ın azabın hak olurlar. Allah’u Te^eelee, günahkar Müslüman’ı
günahlarından dolayı Cehenneme girdirse dahi orada ebedi kalmaz, belirli bir zama
görür sonra Allah’u Te^eelee onu oradan çıkarır ve Cennete girdirir.

Ey Müslüman Kardeşim!
Her zaman Allah’ın sana emrettiği şeyleri yerine getir ve Allah’ın sana haram ettiği
şeylerden uzak dur. düşüncen Allah’ın dinine uygun olsun ve ölümden sonra için amel
yap. Çünkü akıllı kimse kendini tutan ve ölümden sonrası için amel yapandır.
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ALLAH’A TÖVBE ETMEK

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee ” En-Nur” Süresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻮﻥﹶﺤﻔﹾﻠ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢﻮﻥﹶ ﻟﹶﻌﻨﻣﺆﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎ ﺃﹶﻳﻴﻌﻤﻮﺍ ﺇﹺﱃ ﺍﷲِ ﺟﻮﺑﺗﻭ :ﺎﱃﻌﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﺗ
Allah’u Te^eelee bu ayette, müminlere kurtuluşa varsınlar diye hemen Allah’a tövbe
etmelerini emrediyor.
İmam İbnu Maccen’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

.‘‘ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻟﹶﻪﺐ ﻻ ﺫﹶﻧﻦﺐﹺ ﻛﹶﻤ ﺍﻟﺬﱠﻧﻦ ﻣﺐﺎﺋ ”ﺍﻟﺘ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

Anlam: ”Günahından tövbe eden günahı yokmuş gibi olur”.
Tövbe günahtan geri dönmektir. Gaflet ise Allah’a ibadet yerine günahla meş
olmaktır. Akıllı Müslüman, Allah’ın ve Resulün rızasına götüren yolda nefsini tutandır.
Eyer bir gün nefsi günahlara düşerse ve haram olan şehvetlere dalarsa bilsin ki Allah,
affedicidir.
İnsan ne kadar günahlara düşerse sonra o günahlardan tövbe ederse Allah bağışlar
Allah’u Te^eelee "Ez-Zümer" Süresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor.

ﺔﻤﺣ ﺭﻦﻄﹸﻮﺍ ﻣﻘﹾﻨ ﻻﹶ ﺗﺴﻬﹺﻢ
ِ ﻔﹸﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻓﹸﻮﺍ ﻋﺮ ﺃﺳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋﻗﹸﻞﹾ ﻳ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
.ﻴﻢﺣ ﺍﻟﺮﻔﹸﻮﺭ ﺍﻟﻐﻮ ﻫﻪﺎ ﺇﹺﻧﻴﻌﻤ ﺟﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﻔﻐﺍﷲِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳ
Allah’u Te^eelee bu ayette, Peygamberimizden kendi nefisleri üzerine haddi aşan kullara
Allah’ın rahmetinden ümit kesmemelerini söylemesini emrediyor.
Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ise kişinin kendi kendine Allah’ın kesinlikle onu
affetmeyeceğini, merhamet etmeyeceğini ancak onu azaplandıracağını düşünmesidir.
Bu da büyük günahlardandır.
Ey Müslüman Kardeşim!
Nefsini, şeri^atın sınırında tutan, emirlerini yerine getiren ve h
korunanlardan eyle. Nefsinin seni günahlara sürüklemesine izin verme, hatta küçük günah
olsa bile. Bazı insanlar günahların çamuruna düştükleri zaman bu düşüş onlara çok tatlı
gelir, günahların karanlığında kalırlar.
Denildi ki; Kendi kendine olduğun zaman deme ki tek başımayım, de ki beni gören var
Görmüyormusun gün ne kadar çabuk geçiyor Yarın de bekleyenlere yakındır
Tövbenin çeşitleri
Tövbe ikiye ayrılır: kamil olan Tövbe ve kamil olmayan tövbe
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Kamil olan tövbe; bütün günahlardan geri dönmektir. Kamil olmayan tövbe ise bazı
günahlardan tövbe edip diğer günahlardan tövbe etmemektir.
Nasuh (kamil olan) ve nasuh olmayan (kamil olmayan) tövbe de vardır.
Allah’u Te^eelee” Et-Tahrim” Süresinin 8. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻠﹶﻜﹸﻢﺧﺪﻳ ﻭﻜﹸﻢﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻜﹸﻢﻨ ﻋﻜﹶﻔﱢﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻢﺑﻰ ﺭﺴﺎ ﻋﻮﺣﺼﺔﹰ ﻧﺑﻮﻮﺍ ﺇﹺﱃ ﺍﷲِ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ :
.ﺎﺭﻬﺎ ﺍﻷَﻧﻬﺘﺤ ﺗﻦﺮﹺﻱ ﻣﺠ ﺗﺎﺕﻨﺟ

Allah’u Te^eelee, müminlere Allah’a nasuhi (kamil tövbe) bir tövbe etmelerini
emrediyor ki onların günahlarını affetsin ve içlerinden ırmaklar akan Cennetlere
girdirsin.
Nasuh olan tövbe (kamil tövbe); insanın bir daha dönmemek üzere günahlardan tövbe
etmesidir. Nasuh olmayan tövbe (kamil olmayan tövbe) ise kişinin tövbe ettiği günahı
tekrar işlemesidir.
Tövbenin Şartları
Ey Müslüman Kardeşim!
Tövbenin kabul olması için şartları vardır. Bunlar:
1-Günahı terketmek; yanı bırakmak. İçki içenin tövbesi kabul olması için içki içmeyi
bırakması farzdır. İçki içmeye devam ederek “Estağfurullah” derse tövbe olmaz.
2-Aynı günaha bir daha düşmemeye niyyet etmek; yani tövbe etmek istediği zaman
tekrar günaha dönmemeye kalbiyle niyyet etmesi.
Ancak bu gunaha dönmemek için niyyet edip tövbe ederse ama sonra nefsi ona galip
gelirse ve ayni günaha tekrar düşerse bu ona yeni bir günah olarak yazılacaktır.
şekilde tövbe etmiş olduğu eski günah ona yeniden yazılmayacaktır.
3-Kendisinden hasıl olan günahtan dolayı pişmanlık duymak.
4-Eğer bu günah bir insanın hakkı ile alakalı ise tıpkı haksız yere vurma veya başkasının
malını zulümle yeme gibi mutlaka bu zulmünden kurtulması gerekir. Bu da o malı geri
vermek veya haksızlığa uğrayan hakkını helalettirecek.
İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:
Anlamı: ”Dinar veya dirhemin olmadığı (fayda vermediği) günü (Ahiret) gelmeden,
Müslüman kardeşinin hakkı varsa helallaşsın”.
5- Gargara vakti gelmeden tövbe etmek: Tövbenin şartlarından birisi de gargara vakti
gelmeden tövbe etmektir. Gargara vakti ise ruhun gırtlağa ulaşmasıdır. Gargara
gelen kişiden tövbe kabul olmaz. İstisalden önce olması da şarttır. Yanı öleceğinden emin
olmak, kişi boğulacağından emin olduğu an tövbe ederse ondan kabul olmaz. Fir^avn
gibi.
Ayni şekilde tövbenin sahih olması için güneşin batıdan doğmasından önce olması.
İmam İbnu Hibben ve İmam Tirmizi’nin rivayet ettikler bir hadis-i şerifte Peygamber
efendimiz şöyle buyuruyor:
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ﺎ ﻻﺎﻣﻮ ﹶﻥ ﻋﻌﺒ ﺳﻪﺿﺮﺓﹸ ﻋﺴِﲑ ﻣﺔﺑﻮﻠﺘ ﺍﷲُ ﻟﻠﹶﻘﹶﻪﺎ ﺧﺎﺑﺮﹺﺏﹺ ﺑﻐ ”ﺇﹺﻥﱠ ﰲ ﺍﻟﹾﻤ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.‘‘ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻪﻨ ﻣﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﺗ
Anlamı: ”Batıda bir kapı vardır. Allah onu tövbe için yaratmıştır. Onun genişliği 70 yıldır.
Güneş ondan çıkıncaya kadar kapanmayacaktır”.
Önemli bilgi
Büyük günah işleyip tövbe etmeden ölen günahkar Müslümanlar iki kısımdır:
1. Allah’u Te^eelee onları affeder ve rahmetiyle azapsız Cennete girdirir.
2. Allah’u Te^eelee onları hak ettikleri süreye kadar Cehennemde azaplandırır.
Sonra onları çıkarır ve ebedi olarak yaşayacakları Cennete girdirir.
Allah’ın Cehennemde azaplandıracağı günahkar Müslüman’ı Cehennemde ebedi olarak
kalmayacaktır. Çünkü Cehennemde ebedi olarak kalacak olan kafirlerdir.
İmam Buhari’nin rivayet ettikler bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

‘‘ﺎﻥ ﺇﹶﳝﻦ ﻣﺓﻥﹸ ﹶﺫﺭﺯ ﻭﰲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﺇﹺﻻ ﺍﷲُ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦﺎﺭﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺝﺮﺨ”ﻳ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Anlamı: ”Kalbinde zerre kadar imanı olupta le ilehe illalah diyen muhakkak ki
Cehennemden çıkacaktır”.
Kim şirk veya küfrün çeşitlerinden herhangi biri üzerine ölürse Allah’u Te^eelee onu
affetmeyecektir.
Allah’u Te^eelee “Muhammed” Süresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻢ ﺍﷲُ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐ ﻳ ﻛﹸﻔﱠﺎﺭ ﻓﹶﻠﹶﻦﻢﻫﻮﺍ ﻭﺎﺗ ﻣﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍ ﺳﻦﻭﺍ ﻋﺪﺻﻭﺍ ﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Küfre düşüp insanları Allah’ın dinine girmelerine mani olanlar küfürleri
üzere ölürlerse Allah onlara af ve mağfiret etmez”.
Ve yine Allah’u Te^eelee “En Nise” Süresinin 48.ayetinde şöyle buyuruyor :

ُﺎﺀﺸ ﻳﻦﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﺩ ﻣﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﺑﹺﻪﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﻔﻐﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻ ﻳ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı:” Allah, kendisine ortak koşanı ve küfür üzerinde öleni asla bağışlamaz; bundan
başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar”
Ey Müslüman kardeşim!
Zamanı geçmeden önce Allah’a tövbe et, Allah’ın emirlerini yerine getirip ibadet
ederek yaşa.
Ey Allah’ım günahlarımızı bağışla ve salihlerle beraber bizi vefat ettir.
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İLİM VE İLİM ÖĞRENMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﺪ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
İlim öğrenmek ve dinde ilim sahibi olmak insanı büyük dereceye yaklaştıran en
üstün ^amellerden bir tanesidir. Zamanı ilimle doldurmak (geçirmek) en güzel hayırlardan
bir tanesidir.
Allah Celle Celeelühu ”El-Mücadele” Süresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor:

Anlamı: ”Allah, İmanlı olup ilim alanların derecelerini yükseltir”
Ve yine Allah Celle Celeelühu ”Ez-Zümar” Süresinin 9. ayetinde şöyle buyuruyor:

Anlamı:”Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” Yani bir olmazlar.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻳﻦﹺﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻪﻔﹶﻘﱢﻬﺍ ﻳﺮﻴ ﺧ ﺍﷲُ ﺑﹺﻪﺮﹺﺩ ﻳﻦﻣ
Anlamı:”Allah, kime hayrı isterse onu dinde ilim sahibi yapar”.
Bütün insanların, reislerin, babaların, annelerin, tüccarların (alış veriş yapanların) ve
herkesin din ilmine ihtiyacı vardır. kim olursa olsun, insanlar, din ilmine ihtiyacları vardır.
Din ilmi, hayırlı olan eski zamanlarda, yani sahabelerin, tabi^inlerin (tabi^in demek yani
Sahabileri gördü ama Peygamberimiz Muhammedi görmedi), etba^i tabi^inlerin ve ondan
sonraki asırlarda çok daha yaygın idi. Bundan dolayı Müslümanların hali şu an
ulaştığımız zamana göre çok daha iyi idi.
Nefsini ve Akrabalarını Cehennemden Kurtulmaya Davet
Ey Müslüman kardeşim!
İnsan ilimle ^amel etmiyorsa taki ve salih kul olamaz, Allah Celle Celeelühu’nun
“Et-Tehrim” Süresinin 6. ayetiylen yapmış olmaz.
Allah-u Te^eelee “Et-Tehrim” Süresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor:
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 ﻻﺍﺩﺷﺪ ﻼﻅﹲﻜﹶﺔﹲ ﻏﻼﺋﺎ ﻣﻬﻠﹶﻴﺓﹸ ﻋﺎﺭﺠﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻫﻗﹸﻮﺩﺍ ﻭﺎﺭ ﻧﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻔﹸﺴﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬ
ﻭﻥﹶﺮﻣﺆﺎ ﻳﻠﹸﻮﻥﹶ ﻣﻔﹾﻌﻳ ﻭﻢﻫﺮﺎ ﺃﹶﻣﻮﻥﹶ ﺍﷲِ ﻣﺼﻌﻳ
Allah Celle Celeelühu bu ayette, mü’minlere emrediyor kendilerini ve akrabalarını
cehennemden korusunlar diye. yakıtı insanlar ve taşlar olan ve üstünde Allah’a isyan
etmeyen ve emrolundukları yerine getiren güçlü melekler bulunan Cehennemden
korumalarını emrediyor.
İmam ^Eli bu ayetinin tefsirinde şöyle buyuruyor:

ﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻔﹸﺴﻮﺍ ﺃﹶﻧﻠﱢﻤﻋ
Anlamı: ” Kendinize ve akrabalarınıza ilim öğretiniz”. Cehennemden kurtulmak, din
ilmi öğrenmekle olur.
Yani Alah’ın bize farz kıldığı şeyleri öğrenmek ve yapmak, haram ettiği şeylerden
uzaklaşmak,
Şerri Bilmeyen Şerre Düşer
İmam Tirmizi’nin sahih bir isnatla rivayet ettiğine göre, Ebu Umemetel Behili dedi ki: ”İki
adam vardı,
bunlardan biri ^abid diğeri ise ^alimdi, Peygamber efendimiz şöyle buyurdu:

ﻠﱢﻢﹺﻌﻠﹶﻰ ﻣﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼﺮﹺ ﻟﹶﻴﺤﺎﻥﹸ ﰲ ﺍﻟﹾﺒﻴﺘ ﺍﻟﹾﺤﱴﺣ ﻭﻪ ﹶﻜﺘﻼﺋﻣﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻭ ﻭﺎﻛﹸﻢﻧﻠﹶﻰ ﺃﹶﺩﻲ ﻋﻠ ﻛﹶﻔﹶﻀﺎﺑﹺﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻢﹺ ﻋﺎﻟﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌﻓﹶﻀ
ﺮﻴﺎﺱﹺ ﺍﻟﹾﺨﺍﻟﻨ

Anlamı: ”Alimin ^abid üzerindeki üstünlüğü, benim sizin en düşüğünüzün
üzerindeki üstünlüğüm gibidir. İnsanlara hayrı öğretene, Allah Celle Celeelühu ona
rahmet eder, melekler ve hatta denizdeki balıklar bile ona dua ederler”.
Burda zikredilen üstünlük, hakiki olan ^alim ve hakiki olan ^abid arasındadır.
Allah Celle Celeelühu ilmiyle ^amel eden ^alimlerin derecelerini yükseltmiştir. Çünkü
Allah Celle Celeelühu ilimle birçok fitneyi düzeltir ve mahlükatlardan birçoğunu da
azaptan korur. Kul ilimle ^amellerin derecesini bilir; haram, mekruh, musta
günahların hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilir.

Peygamber efendimize karşı tam bir sevgiye sahip olmak istiyorsan aşağdaki
yerine getir.
İmam Bayhaki’nin rivayet ettikler bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﻢﹴﻠﺴﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺔﹲ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺍﻟﹾﻌﻃﹶﻠﹶﺐ
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Anlamı: ” İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır”.
Görüyorsun ki toplumlarımız cehaletin hastalıklarında nasıl çırpınıyorlar. Bu
hastalıkların ilacı ancak ve ancak dine dönmek ve dinin emirlerini yerine getirmekle
olur.
Hicri 6. asrın ehlinden olan ilim sahibi ve muhaddis olan Ebu ^Emru İbnu As-S
Şehrezuri Ed-Dimaşkiyi’nin kabrini takriben 25 sene önce yeni bir yol açmak için
kazmışlar. Onun vücudu halen sapasağlam olup, ne cesedi ne de kefeni çürümüştü. Onu
alıp başka kabire alıp defnetmişler.
Bu mertebeye ilmiyle, ilim etmesiyle ^amel ile ve evliya olmasının sebebi ile ulaşmıştır.
Bilindiği gibi Peygamberlerin ve şehitlerin cesetleri çürümezler. Aynı şekilde niyetlerini
Allah’a has kılan, dine mültezim ve ta^atine kalkan bazı evliyalara da hasıl olur, yani
cesetleri çürümez
Tevhid ilmi en hayırlı ilimdir
Ey Müslüman kardeşim!
Bil ki tevhid İlmi’nin diğer ilimler üzerinde büyük şerefi ve üstünlüğü vardır. Çünkü
tevhid ilmi ile Allah’ı ve Resulünü tanımaktır.
Allah Celle Celeelühu “Muhammed” Süresinin 19. ayetinde şöyle buyuruyor:

ُ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﻻ ﺇﹺﻟﻪﻪ ﺃﹶﻧﻠﹶﻢﻓﹶﺎﻋ
Anlamı: “bil ve iman etki Allah’tan başka ilah yoktur”.
İmam Ebu Hanife “El-Fıkhul Ebsat” adlı kitabında şöyle buyuruyor:

ﻜﹶﺎﻡﻲ ﺍﻷَﺣ ﻓﻘﹾﻪ ﺍﻟﻔﻦﻞﹸ ﻣﻳﻦﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻘﹾﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻔﻠﹶﻢﺇﻋ
Anlamı:” Fıkıh ilmini öğrenmekten önce iman ilmini öğrenmek daha hayırlıdır
İmam Ebul Hasan El-Eş^ari şöyle buyuruyor:

ﻳﻨﹺﻪﺩ ﻭﻪﻮﻟﺳﺭ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﺪﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﺠﹺﺐﺎ ﻳﻝﹸ ﻣﺃﹶﻭ
Anlamı:”Kulun üzerine farz olan ilk şey, Allah’ı ve Resulünü İman edip dinini
öğrenmesidir”.
Tevhid ilmi; Allah’a ve Resulüne yakışan sıfatları bildirip, Allah’a ve Resulüne
yakışmayan sıfatlardan tenzih eder. Bu yüzden tevhid İlmi, ahkam ( fıkıh ) ilminden daha
üstündür.
İmam Şafi^i şöyle buyuruyor:

ﻞﹶ ﺫﹶﺍﻙﺬﹶﺍ ﻗﹶﺒﺎ ﻫﻜﹶﻤﻨﺃﹶﺣ
Anlamı: ”Tevhid ilmini fıkıh ilminden önce öğrendik”.
Kendini ve aileni Cehennemden koru. Çünkü Allah’ın yarattığı en şiddetli ateş
Ahiretin ateşidir. Yani Cehennemdir. Dünyada ve ahirette sana her türlü hayır, bereket ve
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fayda veren ilim sohbetlerine koş katıl. Bu meclislerde önemli konular, akidenin
usullarını ve fıkhın ahkamlarını öğren kiyamet günü kurtulanlardan olasın.
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ŞER^İ İLMİ TALEP ETMEK HER MÜSLÜMANA FARZDIR

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ

Allah Celle Celeelühu “Ez-Zümer” Süresinin 9. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻮﻥﹶ ﻭﻠﹶﻤﻌ ﻳﻳﻦﻮﹺﻱ ﺍﻟﱠﺬﺘﺴﻞﹾ ﻳﻗﹸﻞﹾ ﻫ
Anlam:” Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” yani bir olmaz.
Allah Celle Celeelühu “Fatır” Süresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor:

ُﺎﺀﻠﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﻩﺎﺩﺒ ﻋﻦﻰ ﺍﷲَ ﻣﺸﺨﺎ ﻳﻤﺇﹺﻧ

Anlamı: ”Kullar içinden en çok ^alimler, Allah’tan korkarlar”
Yani ^alimler Allah’tan en çok korkanlardır. İmam Tabarani’nin rivayet ettiği bir
şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻔﹶﻘﱡﻪ ﺑﹺﺎﻟﺘﻘﹾﻪﺎ ﺍﻟﹾﻔﻤﺇﹺﻧﻠﱡﻢﹺ ﻭﻌ ﺑﹺﺎﻟﺘﻠﹾﻢﺎ ﺍﻟﹾﻌﻤﻮﺍ ﻓﹶﹺﺈﻧﻠﱠﻤﻌ ﺗﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﻳـﱡﻬﻳ
Anlamı:” Ey insanlar; ilim ancak öğrenmekle olur, fıkıh ise fıkhı öğrenmekle olur”.
Kim dini ilim öğrenmek ve dinde ilim sahibi olmak istiyorsa doğru bir yol seçmesi
gerekir. İlim ehlinden onu mümeyyiz derecisine getirecek kadar dini ilim almadan tek
başına kitaplardan ilim almaya güvenmesin. Bunu yapmayan, yani yanında yanlışını
düzeltecek kimse yoksa. ve kendiside, kitaplardaki yanlışı doğrudan ayırt edebilecek
mümeyyiz sıfatında değilse, sadece kitaplara bakarak ilim almaya kalkışırsa, bu kimse
yanlış anlamaya düşüp düşmediğinden emin olamaz. Güvenilir ve Allah’tan korkan
^alimlere gitmeden tek başına kitaplara bakma onu ne ^alim ne de Dini ilim talebesi yapar.
Dini ilim ancak alimlerden ilim alarak olur. Peygamber efendimiz ilmi öğrenmek için
^alimlere gideni övmüştür (mahtamıştır). İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadi
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﺔﻨ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﺇﹺﱃ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻪﻞﹶ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪﻬﺎ ﺳﻠﹾﻤ ﻋ ﺑﹺﻪﺲﻤﻠﹾﺘ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﻳﻠﹶﻚ ﺳﻦﻣ

Anlamı:” Allah, Dini ilmi öğrenmek için yola çıkan kimseye Cennete götüren yolu
kolaylaştırır”.
Bu hadiste bildirilen ilim talebesidir, her ilim talebesi olarak adlandıran kişi değildir.
Çünkü kim Dini ilmi Allah’ın rızasını kazanmanın dışında kendisine hizmet etsin diye,
tıpkı dünyada rızkına vesile olsun diye talep ederse sevap alamaz.
İmam Buhari’nın “Sahihinde” “Sözden ve ^emelden önce İlim” bir bölüm vardır. Bu da
Kur’an-ı Kerimin “Muhammed” Süresinin 19. ayetine, yani “Allah’tan başka ilah yoktur”
ayetine dayanarak belirtmiştir.
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İmam Buhari’nın sözlerinden anlaşıyor ki; mükellefin, yani ergenlik çağına gelen ve
akıllının üzerine öğretmeye ve bir işe girmeden önce Allah Celle Celeelühu nın bundan
neyi helal neyi haram, neyin doğru neyin yanlış, neyin hayır neyin şer kıldığını öğrenmesi
farzdır. Ancak ilim öğrendikten sonra bu emirler arasında ayıra bilir. Aynı şekilde insan
faiz (pratsent), aldatma ve yalana düşmemek için alışveriş ve ticarete girmeden önce
bunların ahkamlarını öğrenmesi gerekir. Çünkü gunahı bilmeyen şerre düşebilir.
Allah Celle Celeelühu “Et-Tehrim” Süresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺓﹸﺎﺭﺠﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻫﻗﹸﻮﺩﺍ ﻭﺎﺭ ﻧﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻔﹸﺴﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﺑ
Allah Celle Celeelühu bu ayette, mü’minlere kendilerini ve ^ailelerini yakıtı
insanlardan ve taşlardan olan Cehennemden kurtulmalarını emrediyor”.
Tabi^inlerden olan El-^ata bın. Ebi Rebah -radiyallah- ^anh-u bu ayeti şöyle
tefsir etti:” Nasıl namaz kılacağını, nasıl oruç tutacağını, nasıl alışveriş yapacağını ve
nasıl evlenip boşayacağını öğrenmekle olur
Erkek ve Kadının Üzerine İlim Öğrenmenin Farz Olması
Din ilminin önemli kısmını öğrenmek, hem erkeklere hem de kadınlara farzdır.
Sadece erkeklere farz değildir. İmam Buhari’nin rivayet ettiğine göre Peygamber
efendimizin hanımı ve Ebu Bekirin kızı olan ^Aişe radiyallah-u ^anhe-şöyle diyor:”
Kadınların en hayırlısı Ensarların kadınlarıdır. Utanmaları onların ilimi
öğrenmelerine engel olmadı”.
İmam Beyhaki’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor

ٍﻢﻠﺴﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺔﹲ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺍﻟﹾﻌﻃﹶﻠﹶﺐ
Anlamı:” İlim taleb etmek her Müslüman’a farzdır”.
Yani din ilminde önemli kısmını öğrenmek her Müslüman’a erkek olsun kadın olsun
farzdır. Kadının bu farzı ihmal etmesi caiz değildir. Bununla farzları nasıl eda edeceğini,
haramlardan nasıl sakınacağını, ebeveynlerine ( ana-baba ) nasıl mu^amele edeceğini,
kocasına, Allah’ın emrettiği gibi nasıl davranacağını ve çocuklarını salih terbiyeyle nasıl
terbiye edeceğini öğrenir. Eğer farzları eda etmede ve haramlardan sakınmada
öğrendiklerini tatbik ederse bununla nefsini Cehennem azabından kurtarır.
Tabi^inlerden olan İmam Mücahid -radiyallah-u ^anh-u şöyle diyor: ”Utanan ve
kibirlenen, ilim öğrenemez”.
İlim öğrenmek ve hakikate ulaşmak isteyen, yaşından veya insanlar arasında sıfatı ne
olursa olsun ilim taleb etmekten utanmasın. Onun muradı mal toplamak ve dünya sevgisi
değil onun muradı takva sahibi olmak ve ölümden sonrasına hazırlanmak olsun. Çünkü her
nefis ölümü tadacaktır.
Sen günah işlemek için değil, Allah’a ibadet etmen için yaratıldıp emredildin.
Allah-u Te^eelee ”Ez-Zeriyet” Süresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor:”
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ﻭﻥﺪﺒﻌﻴ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﺲﺍ ِﻹﻧ ﻭ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﻠﹶﻘﹾﺖﺎ ﺧﻣﻭ
Allah-u Te^eelee bu ayette, insanları ve cinleri O’na ibadet etmeleri için yaratt
bildiriyor. Biz Allah’a ibadet etmekle emrolunduk. Her durum ve her zaman da
Allah’a ibadet etmeye ve ta^atta bulunmaya mecburuz. Allah’a tövbe et ve taatlerde
acele et, bu dünya seni aldatmasın.
Allah-u Te^eelee ”El-Hadid” Süresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor:”

ﻭﺭﹺﺮ ﺍﻟﹾﻐﺎﻉﺘﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻴﻧﺎﺓﹸ ﺍﻟﺪﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻣﻭ

Anlamı: ”Dünya hayatı aldatıcı bir geçicilikten başka bir şey değildir”.
İmam İbnu Mece’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﻊﻨﺼﺎ ﻳﻰ ﺑﹺﻤﻠﹾﻢﹺ ﺭﹺﺿﺐﹺ ﺍﻟﹾﻌﻄﹶﺎﻟﺎ ﻟﻬﺘﻨﹺﺤ ﺃﹶﺟﻊﻀﻜﹶﺔﹶ ﻟﹶﺘﻼﺋﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻭ

Anlamı:” Melekler, ilim talebesinin yaptığından razı oldukları için
açarlar.”

kanatlarını

İmam ^Eli radiyallah-u ^enhu’nun:” İlim seni korur ancak malı sen korursun. İlim bir
hakim, mal bir sanıktır. Mal dağıtmakla azalır, ilim dağıtmakla çoğalır” dediği rivayet
edilmiştir.
Salihlerden biri şöyle diyor:” Muhammed'in ümmetinin ^alimleri anne ve babadan daha
merhametlidirler”. Ona: ”Bu nasıl olur?” dediler.”Çünkü anne ve babaları onları dünya
ateşinden, ^alimler ise onları Ahiretin ateşinden korurlar” dedi.
Ey Müslüman Kardeşim
Bil ki, Allah’a İbadet etmek için sabretmek, azabına sabretmekten daha kolaydır.
Organlarına karşı koruyucu ol özellikle de diline. Allah’ın razı olmadığı sözler söyl
çünkü Adem-oğlunun hatalarının çoğu dilindendir. İhlasla ve önemle ilim öğrenmek için
acele et.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻳﻦﹺﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻪﻔﹶﻘﱢﻬﺍ ﻳﺮﻴ ﺧ ﺍﷲُ ﺑﹺﻪﺮﹺﺩ ﻳﻦﻣ

Anlamı:” Allah-u Te^eelee bir kimseye hayır isterse onu dinde fakih (alim) kılar”.
Senin yolun takva ve salaha doğru ise Dini ilmi öğrenmenin farz olduğunu hatırla.
Üniversiteye, okula, doktora veya marangoza gitmeden önce haklarında araştırma
yapıyorsan, din ilmini kimden alacağına dikkat etmen daha önemlidir. Bu konu
hakkında İmam Müslim’in rivayet ettiğine göre Tabi^inlerden İmam Müctahid İbnu
Sirin şöyle diyor:” Bu ilim bir dindir, öyleyse dininizi kimden alacağınıza dikkat
ediniz”.
Bilki, kişi alim olarak doğmaz
ilmi olan cahil gibi olmaz
Kavmin ileri gelenin ilmi yoksa
çetin durumlarda dediği olmaz
Allah’ım bizleri şer^i ilim talep edip ona tabi, raşid ve sabırlı olanlardan eyle. Allah’ım
bize fayda veren ilmi öğret, öğrettiğinle bize fayda ver ve ilmimizi arttır
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TAKVA ve İLMİN FAZİLETİ

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
Allah-u Te^eelee “El-Hucurah” Süresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺒﹺﲑ ﺧﻴﻢﻠ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻋﻘﹶﺎﻛﹸﻢ ﺍﷲِ ﺃﹶﺗﺪﻨ ﻋﻜﹸﻢﻣﺇﹺﻥﱠ ﺃﻛﹾﺮ
Anlamı: ”Muhakkak ki en değerli olanınız, Allah’tan en çok korkanınızdır”.
Bu ayeti kerime faziletin takva ile olacağını bildiriyor. Takva ise Allah’a ita^at etmekle
meşgul olmaktır. Yani farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmaktır.
Allah-u Te^eelee “Eel ^İmran” Süresinin 102. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻮﻥﹶﻤﺴﻠ
  ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﷲ ﺣ
َ ﻘﹸﻮﺍ ﺍﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
Allah-u Te^eelee bu ayette, O’ndan hakkıyla korkmamızı ve Müslüman olarak ölmemizi
emrediyor.
Peygamber efendimiz, Allah’ın kullarından en değerli kuldur. Çünkü Allah’tan en fazla
korkan ve huşu sahibi olan O’dur.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamber efendimiz ^eleyhisseleem
şöyle buyurmuştur:

 ﻟﹶﻪﺎﻛﹸﻢﺸﺃﹶﺧ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻤﻲ ﻷَﻋﺇﹺﻧ
Anlamı: ”Allah’ı sizden daha fazla tanır ve sizden daha fazla Allah’tan korkarım”.
Takvanın kaynağı kalptir. Sonra o (takvayı) eseri organlara taşır. Kalbin vücuttakî
görevi, kralın halka karşı görevi gibidir. Çok fazla değiştiğinden dolayı kalbe kalp adı
verilmiştir. Bütün organlar eller, gözler, ayaklar, dil ve başkaları olsun hepsi kalbin emri
altındadır. Kalp salih olursa organlarda salih olurlar. Kalp dürüst olursa organlar da dürüst
olurlar. Peygamber efendimiz, Allah’ın yarattığı mahlükatların en efdalıdır. Çünkü
içlerinde Allah’tan en çok korkandır. Allah-u Te^eelee, Peygamber efendimizin kalbine,
hiçbir Peygamberin ve meleğin kalbine koymadığı marifet, O’ndan korku ve sevgi ile
doldurmuştur. Peygamber efendimiz Muhammed, Peygamberlerin en efdalı ve Allah’ın
yarattığı mahlükatların en mükerremidir. Aynı şekilde bütün Peygamberler ve melekler,
Allah’a iman eder ve takva sahibidirler.
Takilerin En Takisi
İmam Tirmizi’nin Enes’ten rivayet ettiğine göre Peygamber efendimiz
^eleyhisselem İsra gecesinde Cennetten getirilen Burak denilen hayvan hazır bir
şekildeydi. Ancak Peygamber efendimiz ^eleyhisselem Burak’a binmek isterken hareket
etti. Cibril ^eleyhisselem Burak’a dedi ki:” Muhammed’e mi böyle yapıyorsun? O’ndan
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daha mükerrem hiç kimse senin üzerine binmedi”. Bunun üzerine Burak terler dökmeye
başladı.
Cibril ^eleyhisselem, Adem ^eleyhisselem’den uzun bir zaman önce yaratıldı ve diğer
melekler gibi kıyamete kadar yaşayacağını halde kendini değil de Peygamber efendimizi,
Allah’ın yarattığı en efdal kimse olarak görmüştür.
Takvanın Faziletı
İmam İbnu Hibben “Sahihinde”de Cabir bın. ^Ebdullah El-Ensari radiyellah
^enh’tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle diyor:”

ﻮﺍﺚﹸ ﻛﹶﺎﻧﻴﺣﻮﺍ ﻭ ﻛﹶﺎﻧﻦﻘﹸﻮﻥﹶ ﻣﺘﺎﺱﹺ ﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ

Anlamı:”Kim olurlarsa olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar bana en yakın kimseler
müttakilerdir”. Peygamber efendimiz bu hadiste bizlere kendisine en yakın ve en sevgili
olan kimselerin müttakiler, yani Allah’tan korkan mü’minler olduğunu bildiriyor. Onlar ki,
farzları eda eder haramlardan kaçınırlar. Peygamber efendimiz onlar hakkında bana en
yakın kimseler” Kim olurlarsa olsunlar” yani hangi renk insanlardan olurlarsa olsunlar ve
“Nerede olurlarsa olsunlar” yani müttakiler velevki mesafe bakımdan Peygamber
efendimizden uzak olsalar bile ancak manevi bakımdan O’na yakındırlar. Peygamber
efendimizin yurdundan uzak olsun Peygamber efendimize, yakın olan günahkardan daha
yakındır.
Takvaya Mültezim Olmanın Farziyeti
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte
^eleyhisselem - şöyle buyurmuştur:

Peygamber efendimiz

ﻪﺒﺴ ﻧ ﺑﹺﻪﺴﺮﹺﻉ
  ﻳ ﻟﹶﻢﻠﹸﻪﻤ ﻋﻄﹶﺄﹶ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﺑﻦﺎ ﻣﻬﺤﻤﺔﹶ ﺗﻨﺴﺌﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤﻴﺒﹺﻊﹺ ﺍﻟﺴﺃﹶﺗ ﻭﺖﺎ ﻛﹸﻨﺜﹸﻤﻴﻖﹺ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
Anlamı:” Nerede olursan ol, Allah’tan kork”. İnsan üzerine nerede olursa olsun Allah’tan
korkması, yani Allah’ın üzerine farz kıldığını yerine getirip ve Allah’ın kendisine
kıldığı şeylerden sakınmalıdır. Kim bu hal üzerindeyse hayırlı bir şekildedir. Önemli olan
diyar veya nesep bakımından Allah Resulüne yakın olmanız değildir. Önemli olan insanın
kendisinin mü’min ve farzları eda eden, haramlardan sakınan bir müttaki olmasıdır.
Allah’ım bizleri takva, ilim ehlinden ve azim Peygamberine yakın olanlardan eyle
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CENNET

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻔﻐﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee Muh
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 "Eel ^İmran" süresinin 133. ayetinde buyuruyuor:

ﲔﻘﺘﻠﹾﻤ ﻟﺕﺪﺃﹸﻋ
“U^iddet lilmuttekiin”
anlamı: “Cennet, muttakiler (küfürden uzaklaşıp müslüman ölen) için
hazırlanmıştır”.
Cennet, yedinci göyun 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:

ﺿﺎﹰﺮﻉﹴ ﻋ ﺃﺫﹾﺭﺔﻌﻲ َﺳﺒﺎﺀِ ﻓﻤﻲ ﺍﻟﺴﺍﻋﺎﹰ ﻓﺭﻮﻥﹶ ﺫﺘ ﺳﻡ ﺃﺑﹺﻴﻬﹺﻢ ﺀﺍﹶﺩﺓﻮﺭﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﺔﻞﹸ ﺍﳉﹶﻨﺃﻫ

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:

ُﺎﺀﺴﻨﺔﹲ ﺣﺟﻭﺯﺔﹲ ﻭﻴﺠﻀﺔﹲ ﻧﻬﻓﹶﺎﻛ ﻭ،ﻴﺪﺸ ﻣﺮﻗﹶﺼ ﻭ، ﱠﻄﺮﹺﺩ ﻣﺮﻬﻧ ﻭ،ﺰﻬﺘﺔﹲ ﺗﺎﻧﺤﻳﺭﻸﻷُ ﻭﺘ ﻳﻮﺭﺔ ﻧ  ﺍﻟﻜﹶﻌﺒﺏﺭ ﻭﻲﻫ
ﺓﺮﻀﻧٍ ﻭ،ﺓﺮ ﺣﺒٍ ﻭ،ﻱﺪﻘﹶﺎﻡﹴ ﺃﹶﺑﻲ ﻣﻴﻠﹶﺔﹲ ﻓﻤﺟ

anlamı: “Ka^be’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
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 ehlinin
durumundan bahsetti. Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem, buyuruyor:
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ﻮﺍﺒﺸ ﺃﻥﹾ ﺗ ﻭﺇﻥﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ،ﺍﺪﻮﺍ ﺃﺑﻮﺗﻤﺍ ﻓﹶﻼ ﺗﻮﺤﻴ ﺃﻥﹾ ﺗﺇﻥﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭ،ﺍﺪﻮﺍ ﺃﺑﻘﹶﻤﺴﻮﺍ ﻓﹶﻼ ﺗﺤﺼ ﺃﻥﹾ ﺗ ﺇﻥﹶﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢﺎﺩﻨﻱ ﻣﺎﺩﻨﻳ
ﺍﺪﻮﺍ ﺃﺑﺄﺳﺒﻮﺍ ﻓﹶﻼ ﺗﻤﻌﻨ ﺃﻥﹾ ﺗ َﻭﺇﻥﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢ،ﺍﺪﻮﺍ ﺃﺑﻣﺮﻬﻓﹶﻼ ﺗ
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:

ﺍﺀﺎ ﺍﻟﻔﹸﻘﹶﺮﻬﻠ ﺃﻫ ﺃﻛﹾﺜﹶﺮﺖﺃﻳﺔﹶ ﻓﹶﺮ ﺍﳉﹶﻨﻠﹾﺖﺧﺩ
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
gününde bu Meleklerin sayısı sekiz olacak.
İbnu Hibban rivayet etti ki Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyorki:

ﻲﺳﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺵﹺ ﻋﺮﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌﻓﹶﻀ ﻭﺽﹴ ﻓﹶﻼﺓ ﺑﹺﺄﹶﺭﻠﻘﹶﺔ ﺇﹺﻻ ﻛﹶﺤﻲﺳﺐﹺ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﻨﻲ ﺟ ﻓﺽﺍﻷَﺭ ﻭﻊﺒ ﺍﻟﺴﺍﺕﻮﺴﻤ
 ﺎ ﺍﻟﻣ
ﻠﻘﹶﺔﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻋﻞﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﻼﺓﻛﹶﻔﹶﻀ

“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-Mahfu
sonra Allah, gökleri ve yerleri yarattı.
İmam ^Ali radiallaahu ^anhu buyuruyor:

ﻪﺬﹶﺍﺗﻜﹶﺎﻧﺎﹰ ﻟ ﻣﺬﹾﻩﺘﺨ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻪﺗﺭﻘﹸﺪﺎﺭﺍﹰ ﻟ ﺇ ﹾﻇﻬﺵﺮ ﺍﻟﻌﻠﹶﻖﺇﻥﹶ ﺍﷲَ ﺧ

anlamı: “Allah, ^Arşı yarattı kendine yer edinmek için deyil, ancak K
göstermek için”. (rivayet eden Ebu Mansur El-Beğdedi).
Demek ki, her kim inanırsa ki: Allah oturuyor ^Arşın üzerinde küfre düşer. Çunku
yarattığı şeylerin hiç birisine benzemez ve mekansız (yersiz) olarak vardır.
Müslümanlar ki Allah’a ve Peygamberine iman etmişler, Cennete girdikten sonra, Cennete
girenler Allah’ı görecekler - mekansız, yersiz, yönsüz, sağ, sol, ön, arka, yukarısı
aşağısı olmadan ve aralarında ara olmadan..
Ebu Hanife “El–Fıkh El-Ekber” kitabında buyuruyorki:
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ﺔﻴﻻ ﻛﹶﻤ ﻭﺔﻴﻔﻻ ﻛﹶﻴ ﻭﺒﹺﻴﻪﺸ ﺑﹺﻼ ﺗﻬﹺﻢﻭﺳﺅ ﹺﻦ ﺭ ﺑﹺﺄﻋﻴﺔﻲ ﺍﳉﹶﻨ ﻓﻢﻫﻮﻥﹶ ﻭﻨﻣ ﺍﳌﺆﺍﻩﺮ ﻳ،ﺓﺮﻲ ﺍﻵﺧﻯ ﻓﺮﺎﻟﹶﻰ ﻳﻌﺍﷲُ ﺗﻭ
ﺎﻓﹶﺔﹲﺴ ﻣﻪﻠﹾﻘ ﺧﻦﻴﺑ ﻭﻪﻴﻨﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﻻ ﻳﻭ
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

ﺓﹲﻇﺮ ﺎﺎ ﻧﺑﹺﻬﺓﹲ ﺇﻟﹶﻰ ﺭﺿﺮ
 ﺎ ﻧﺬﺌﻣﻮ ﻳﻮﻩﺟﻭ

Bu Ayet delildir ki Allah, Ahirette görülür. İmam El-Beyhaki rivayet etti ki
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor:

ﻪﺘﺅﻳﻲ ﺭﻮﻥﹶ ﻓﺎﻣﻀ ﹺﺭ ﻻ ﺗﺪﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺒ ﻟﹶﻴﺮﻥﹶ ﺍﻟﻘﹶﻤﻭﺮﺎ ﺗ ﻛﹶﻤﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﻘﻡﻮ ﻳﻜﹸﻢﺑﻥﹶ ﺭﻭﺮﺘ ﺳﻜﹸﻢﺇﻧ

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:

ﻮﻥﻮﺑﺠﺤ ﻟﹶﻤﺬﺌﻣﻮ ﻳﺑﹺّﻬﹺﻢ ﺭﻦ ﻋﻢﻬﻛﹶﻼﹼ ﺇﻧ
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:

ﻮﺍﻮﺗﻤﻰ ﺗﺘ ﺣﻜﹸﻢﺑﺍ ﺭﻭﺮ ﺗ ﻟﹶﻦﻜﹸﻢﺇﻧ

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”.
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ﻴﻢﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
KENDİNİ VE AKRABALARINI CEHENNEMDEN KORUMAK.

ﺎﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻉﹺﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺪﻤﺤﻣ

Allah Celle Celeeluhu “Et-Tahriim” Süresi’nin 6. Ayetinde buyuruyor:

ﺍﹰﺎﺭﻴﻜﹸﻢ ﻧﻠﺃﻫﻜﹸﻢ ﻭﻔﹸﺴﺍ ﺃﹶﻧﻮﺍ ﻗﹸﻮﻨ ﺃﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
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:

ﻢﹴـﻠﺴﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺔﹲ ﻋﻠﹾـﻢﹺ ﻓـَـﺮﹺﻳـﻀ ﺍﻟﹾﻌﻃـَﻠـَـﺐ
“İlim talep etmek (öğrenmek) her müslümanın üzerine farzdır”. rivayet eden İmam
El-Beyhekıy:
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:

ـﺒـِﻚـﺬﹶﻧ ﻟـﺮـﻔـﺘـَﻐ ﺍﺳ ﺇﹺﻻ ﺍﷲ ﻭ ﻻ ﺇﹺﻟـَﻪ ﺃﻧﻪﻠﹶﻢﻓﺎﻋ
Alimlerimiz bu Ayet’in iki şeyi bildirdiğini söylediler, yani başta iman ilmini öğrenmeye
ve ondan sonra fıkıh (İbadet, muamelet gibi) ilmini bildirdiğini söylediler.
Çünkü

 ﺇﹺﻻ ﺍﷲ ﻻ ﺇﹺﻟـَﻪ ﺃﹶﻧﻪـﻠـَﻢﻓـَﺎﻋ

ـﺬﹶﻧـْﺒـِﻚﻟ

iman ilmini öğrenmeye işarettir ve

ـﺮـﻔـﺘـَﻐﺍﺳﻭ

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:

ﻜﹶﺎﻡﻲ ﺍﻷَﺣ ﻓﻘﹾﻪ ﺍﻟﻔﻦﻞﹸ ﻣﻳﻦﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻘﹾﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻔﻠﹶﻢﺇﻋ

Ve İmam Eş-Şeefi^i radiyallahu ^enhu buyurduki:

ﻞﹶ ﺫﹶﺍﻙﺬﹶﺍ ﻗﹶﺒﺎ ﻫﻜﹶﻤﻨﺃﹶﺣ

Bu iki büyük alimlerimizin ifadesi (söğledikleri) bize bildiriyorki: Fıkı
öğrenmekten önce iman ilmini öğrenmek gelir ve iman ilmi bize Allah’a yakışan (layık
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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:

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

ﻜﹶﺎﻥﻻﹶ ﻣ ﻭﻒﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﻼﹶ ﻛﹶﻴﻌ ﺗﻩﻮﺩﺟ ﺑﹺﺎﷲِ ﺍﻹِﻳﻘﹶﺎﻥﹸ ﺑﹺﻮﺮﹺﻓﹶﺔﺔﹸ ﺍﳌﻌﻏﹶﺎﻳ
“Allah’ı tanımak, Allah’ın yaratmış olduğu mahlükatların (yaratılmışların) hiç
birisine benzemediğine ve yersiz var olduğuna iman etmekle olur”.
İmam Ahmed ve İmam Zunnuun El-Mesriyy radiyallahu ^enhumee’nin buyurdular ki:

ﻚ ﺫﹶﻟﻼﻑﻚ ﻓﺎﷲ ُﲞﺎﻟ ﺑﹺﺒﺕﺭﻮﺼﺎ ﺗﻤﻬﻣ

Olan meşhur (bilinen) sözleri bize bildiriyorki:
“Allah yaratıklarına benzemez, O akıl ve fikir ile hayal edilecek veya düşünülecek
gibi değildir”.
Cisimden, mekandan, şekilden, degişiklikten, 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:

ﻪﺬﹶﺍﺗﻜﹶﺎﻧﺎﹰ ﻟ ﻣﺬﹾﻩﺨﺘ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻪﺗﺭﻘﹸﺪﺍ ﻟﺎﺭ ﺇﹺ ﹾﻇﻬﺵﺮ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻖﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺧ
“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 A
kitabında şöyle buyurmaktadır:

ﺎﺕﻋﺪﺒﺘﺋﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻛﹶﺴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺕ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻮﹺﻳﻪﺤ َﻻ ﺗﺍﺕﻭﺍﻷَﺩﺎﺀِ ﻭﻀﺍﻷَﻋ ﻭﺍﻷَﺭﻛﹶﺎﻥ ﻭﺎﺕﺎﻳﺍﻟﻐ ﻭﻭﺩﳊﺪ
ﻦﹺ ﺍ ﹸﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﺗ

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:

 ﻛﹶﻔﹶﺮﺮﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪﺸﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﹾﺒﻌ ﻣﻦ ﻣﻰﻨﻌ ﺍﷲَ ﺑﹺﻤﻒﺻ ﻭﻦﻣﻭ

“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:

ﻼﻡ ﺍﷲِ ﺍﻹﺳﺪﻨ ﻋﻳﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪ

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:

ﻰﺘﻢ ﺷﻬﺎﺗﻬﺃﹸﻣ ﻭﺪﺍﺣﻢ ﻭﻬﻳﻨﻼﱠﺕ ﺩﻌﺓﹲ ﻟﻮﺎﺀُ ﺇﹺﺧﺒﹺﻴﺍﻷَﻧ

Bu Ayet ve Hadis’ten anlaşılıyorki: “Bütün Peygamberlerin Din-i İslam’dır”.
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İlk Peygamber Eedem ^eleyhisseleem’dan son Peygamber Efendimiz Mu
^eleyhisseleem’e kadar gelen bütün Peygamberler, müslümandırlar ve insanları İslam’a
çağırdılar. Bütün 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:

ﲔﺎﻟﹶﻤﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎ ﻋﻠﹾﻨﻛﹸﻼﹰ ﻓﹶﻀﻭ
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-t
kimseye ibadet etmedi).
Allah Celle Celeelühu İbrahim ^eleyhisseleem hakkında “El-Enbiyee” Süresi’nin 51.
Ayetinde buyuruyor:

ﻞ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻩﺷﺪ ﻢ ﺭ ﻴﺍﻫﺮﺎ ﺇﹺﺑﻨﻴ ﺀﺍﺗﻟﹶﻘﹶﺪﻭ

Bu Ayet’i Kerime İbrahim ^eleyhisseleem’ın doğduğundan beri müslüman olduğunu ve
Rabbi’ni tanıdığını bildirmektedir.
Allah Celle Celeelühu İbrahim ^eleyhisseleem hakkında “Eel ^İmran” Süresi’nin 67.
Ayetinde buyuruyor:

ﲔﺮﹺﻛﺸ ﺍﻟﹾﻤﻦﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻣﺎ ﻭﻤﻠﺴﻨﹺﻴﻔﹰﺎ ﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣﻦﻟﹶﻜﺎﹰ ﻭﺍﻧﹺﻴﺮﺼﻻﹶ ﻧﺎﹰ ﻭﻳﻮﺩﻬ ﻳﻴﻢﺍﻫﺮﺎﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺑﻣ
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:

ﲔﻗﺎﺩ ﺍﻟﺼﻦ ﻟﹶﻤﻪﺇﹺﻧ ﻭﻔﹾﺴِﻪ ﻧﻦ ﻋﻪﺩﺗﺍﻭﺎ ﺭ ﺃﹶﻧ ﺍﳊﹶﻖﺺﺤﺼﺰﹺﻳﺰﹺ ﺍﻵﻥﹶ ﺣﺃﺓﹸ ﺍﻟﻌﺮ ﺇﹺﻣﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

Allah Celle Celeelühu bütün Peygamberleri yaratıkların üzerine üstün kıldırdığını
bildiren Ayet-i kerime ve İmam Et-Tirmizi radiallahu anhu rivayet ettigi bir Hadis
Anlamı: kıralın karısı dediki şimdi hak belli oldu, zinayı ben istedim Yusuf
O doğru olan kişilerdendir.

ﺕﻮ ﺍﻟﺼﻦﺴ ﺣﻪﺟ ﺍﻟﹾﻮﻦﺴﺎﹰ ﺇﹺﻻﱠﺣﺒﹺﻴﺚﹶ ﺍﷲ ﻧﻌﺎ ﺑﻣ
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.

56

ALLAH’IN MAHLÜKATLARINI DÜŞÜNMEK

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee ”El-İmran” Süresinin 191 . ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺬﹶﺍﺏﺎ ﻋﻨ ﻓﹶﻘﻚﺎﻧﺤﺒﻼﹰ ﺳﺎﻃﺬﹶﺍ ﺑ ﻫﻠﹶﻘﹾﺖﺎ ﺧﺎ ﻣﻨﺑﺽﹺ ﺭﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﺴﻤ
 ﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻲ ﺧﻭﻥﹶ ﻓﻔﹶ ﱠﻜﺮﺘﻳﻭ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺳﻮﺭﺓ ﺀﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺎ ﹺﺭﺍﻟﻨ
Anlamı: ”Allah’ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler
(ve şöyle söylerler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz.
Cehennem azabından koru!”
Ey Müslüman Kardeşim !
Bil ki, Allah’u Te^eelee seni salih kılsın ve sana dünya ve din hayırlarını versin,
Allah’u Te^eelee akılları güzeli kötülükten, hakkı ayırt etmek için yarattı. Aynı şekilde
yaratılmışlar acayip halleri düşünmek için yarattı.
Allah’u Te^eelee ”Yunus” Süresinin 101 . ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲﺽﹺﺍﻷَﺭ ﻭﻮﺍﺕﺴﻤ
 ﻲ ﺍﻟﺎﺫﹶﺍ ﻓﻭﺍ ﻣ ﹸﻈﺮﻗﹸﻞﹺ ﺍﻧ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Allah’u Te^eelee bu ayette, göklerde ve yerde neler olduğunu bakmamızı emrediyor (yani
itibarla bakmamız gerek).
Bundan başka her akıllı kişinin anlayacağı ayetler ve açık hadisler vardır. Allah sana
rahmet etsin bil ki, bu alemin hey etine bakar ve onu aklında düşünürsen bu alemi içinde
oturanın her ihtiyacını bulabileceği bir ev gibi yapıldığını göreceksin. Gök tava
(потолок) gibi kaldırılmış, yer halı gibi serilmiş, yıldızlar kandiller gibi asılmış, yeşillik
çeşitler yeme, giyme ve ihtiyaç için hazırlanmış ve hayvan çeşitleri binmek için ve
yardımda kullanmak için hazırlanmış ve insan bu dünyada tıpkı evindeki kra
Bunlarda bu alemin düzenli yaratılmış olduğuna açık bir delildir. Ayrıca bu alemin tam bir
kudreti ve hikmeti olan bir yaratıcısı olduğunda açık bir delildir O Allah’u Te^eelee’ dir.
Allah’ın yaratılmışlarının Faydalarından
Allah’u Te^eelee gökleri yaratmış ve rengini gözlere en uygun ve gözleri
güçlendiren renkle renklendirmiştir, Eğer parlak ve ışık saçan olsaydı ona uzun bakana
zarar verirdi. Yeşilliğe ve maviliğe bakmak bakışlara en uygun renk olduğu için bakanın
nefsinde rahatlık ve sevinçlik oluşur.
Allah’u Te^eelee ”Kaf” Süresinin 6. ayetinde kafirleri hakkında şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﻕﻭﺝﹴ ﻓﹸﺮﻦﺎ ﻣﺎ ﻟﹶﻬﻣﺎ ﻭﺎﻫﻨﻳﺯﺎ ﻭﺎﻫﻨﻴﻨ ﺑﻒ ﻛﹶﻴﻢﻗﹶﻬﺎﺀِ ﻓﹶﻮﻤﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻭﺮ ﻳﺃﹶﻓﹶﻠﹶﻢ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
Allah’u Te^eelee bu ayette, onların üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl
yarattığını ve nasıl güzelleştirdiğini! Onda hiçbir çatlak olmadığını bildiriyor.
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Güneşin yaratılışındaki hikmeti, Allah’u Te^eelee ”Nuh” Süresinin 16. ayetinde şöyle
buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡﺎﺍﺟﺮ ﺳﺲﻤﻞﹶ ﺍﻟﺸﻌﺟﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Güneşi Aydınlatıcı olarak yaratmıştır."
Allah-u Te^eelee ”Yunus” Süresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺎ ﻣﺎﺏﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭ ﺍﻟﺴِّﻨﹺﲔﺩﺪﻮﺍ ﻋﻠﹶﻤﻌﺘﺎﺯﹺﻝﹶ ﻟﻨ ﻣﻩﺭﻗﹶﺪﺍ ﻭﻮﺭﺮ ﻧ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺎﺀً ﻭﻴ ﺿﺲﻤﻞﹶ ﺍﻟﺸﻌﻱ ﺟ ﺍﻟﱠﺬﻮﻫ :
 ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲﻮﻥﹶﻌﻠﹶﻤﻡﹴ ﻳﻘﹶﻮ ﻟﺎﺕّﻞﹸ ﺍﻵﻳﻔﹶﺼﺤﻖﹺّ ﻳ
  ﺇﹺﻻ ﺑﹺﺎﻟﹾﻚ ﺍﷲُ ﺫﹶﻟﻠﹶﻖﺧ

Anlamı: ”Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını insanlar bilmeleri
için ona Allah ayı bazı şekillere deyişerekte hesebı (ay ve senelerin hesabını) insanlara
öğretti takdir eden Allah’tır’’. Allah bunların, ancak bir gerçeğe ve sebep olarak
yaratmıştır. Bu Ayet delildirki Allah vardır.”
Allah-u Te^eelee güneşi hikmetle yaratmıştır ve bu hikmetlerin sayısını Allah’t
kimse bilmez. Bu hikmetlerden biri güneşin hareketiyle yeryüzünün her yerinde gece ve
gündüz birbirinden ayrılır. Böyle olmasaydı insanlar nasıl yaşayacaklar ve dünya karanlık
iken dünyevi işlerini nasıl yapacaklar ve aydınlığın lezzetini ve faydasını kaybettikleri
zaman hayatlarında nasıl mutlu olacaklar? Güneşin ışığı olmasaydı gözlerin ne gibi bir
Faydası olacaktı. Renklerde belli olmayacaktı siyah kırmızdan, beyaz maviden veya başka
renkler birbirinden ayırt edilemeyecekti.
Allah-u Te^eelee ”El-Kasas” Süresinin 71. ve 72. ayetlerinde şöyle buyuruyor:

ﺎﺀٍ ﺃﹶﻓﹶﻼﻴ ﺑﹺﻀﻴﻜﹸﻢﺄﹾﺗ ﺍﷲِ ﻳﺮ ﹶﻏﻴ ﺇﹺﻟﻪﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﺪﻣﺮﻞﹶ ﺳ ﺍﻟﻠﱠﻴﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻞﹶ ﺍﷲُ ﻋﻌ ﺇﹺﻥﹾ ﺟﻢﺘﺃﹶﻳﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺭ
ﻮﻥﹶ ﹸﻜﻨﺴﻞﹴ ﺗ ﺑﹺﻠﹶﻴﻴﻜﹸﻢﺄﹾﺗ ﺍﷲِ ﻳﺮ ﹶﻏﻴ ﺇﹶﻟﻪﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﺪﻣﺮ ﺳﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻞﹶ ﺍﷲُ ﻋﻌ ﺇﹺﻥﹾْ ﺟﻢﺘﺃﹶﻳ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺭ،ﻮﻥﹶﻌﻤﺴﺗ
.ﻭﻥﹶﺮﺼﺒ ﺃﹶﻓﹶﻼ ﺗﻴﻪﻓ
Allah-u Te^eelee bu ayette, Resulüne bu sözü insanlara demesini emrediyor: ”Düşündünüz
mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamete kadar aralıksız devam ettirse, Allah’tan
başka size bir ışık yaratacak kimdir? Hala işitmediniz mi (Hala hakkı işitmedinizmi ona
tabi olmak için)? Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamete kadar
aralıksız devam ettirse, Allah’tan başka, rahatlık edeceğiniz geceyi yaratacak kimdir? H
görmediniz mi (hala hakkı görmedinizmi)?
Allah-u Te^eelee geceyi dinlemek ve uyumak için gündüzü de çalışmak için yaratmıştır
Allah’u Te^eelee ”Ez-Zeriyet” Süresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕﻭﻥﹶﺮﺼﺒ ﺃﹶﻓﹶﻼ ﺗﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻲ ﺃﹶﻧﻓﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı: ”her İnsanın nefsinde Allah’ın yaratıcı olduğuna deliller vardır”
Bu ayet, insanın Rabbi--ni gece gündüz, ayakta iken otururken hamd etmesi için
olarak yeterlidir. Allah’u Te^eelee insana öyle bir kudret ve güç vermiştir ki bunlardan
birini ondan alırsa aciz olacaktı.Yemeğin ve içeceklerin ağız yoluyla nasıl karna girdiğine,
dil ile nasıl tadına bakıldığına, sonra midede (aş kazan) sadece Allah’ın bildiği yemeğin
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içindeki maddeler eridiğine daha sonra bağırsaklara ve burada faydalı olan maddeler kana
faydası olmayan maddeler ise dışarı nasıl atıldığına bir bak. Subhanallah, Allah’ın san
verdiği nimetlere bir bak ve düşün; Görme, işitme, tatma, dokunma, hareket etme, durma,
uyuma, ayakta durma ve bundan başka nimetlerden dolayı Allah’a binlerce defa şukurler
olsun.
Allah’ın yarattıklarını Düşünmekle İman Kuvvetlenir
Allah’ın yarattıklarını düşünmenin fazileti hakkında Allah’u Te^eelee ”El-İmran”
Süresinin 190. ve 191. ayetlerinde şöyle buyuruyor:

ﻭﻥﹶﺬﹾﻛﹸﺮ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ،ﺎﺏﹺﻲ ﺍﻷَﻟﹾﺒﺕ ﻷُﻭﻟ
 ﺎﺎﺭﹺ ﻵﻳﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻼﻑﺘﺍﺧﺽﹺ ﻭﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﺴﻤ
 ﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻲ ﺧﺇﹺﻥﱠ ﻓ

 ﺳﻮﺭﺓ ﺀﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺽﹺﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﺴﻤ
 ﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻲ ﺧﻭﻥﹶ ﻓﻔﹶ ﱠﻜﺮﺘﻳ ﻭﻮﺑﹺﻬﹺﻢﻨﻠﹶﻰ ﺟﻋﺍ ﻭﻮﺩﻗﹸﻌﺎ ﻭﺎﻣﻴﺍﷲَ ﻗ
Anlamı:” Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri gelip gidişinde akıl
sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları
üzerine yatarken Allah’ı zikir ederler, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin
düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Allah’ım seni tesbi
ederiz. Bizi Cehennem azabından koru!”
Ey Müslüman Kardeşlerim !
Bu ayeti sadece okuyup onunla amel etmemek bu ayetin gereğini yerin getirmemek ile
olurmu, Özellikle fitne dolu bu acayip zamanda olursa. Vakitlerin bir kısmını Allah’ın
yarattıklarını düşünmeye vakit ayırması kişinin Allah’a imanını ve Peygamber efendimiz
İmanını arttırır.
Allah-u Te^eelee ” El-İmran” Süresinin 190. ayetinde şöyle buyuruyor:
Anlamı: ”Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler.”
Bu ayet imanın kuvvetlenmesi, kalplerin güçlü olması için Allah’ın yaratıklarını
düşünenlere açık bir mahtamaktır. Muhakkak ki Allah’ın mahtadığı bir kimse de
ve doğru yoldadır.
Allah’ın yaratılmışları Düşünmekte Büyük Sevap Vardır
Ey Rabbine İman Eden Müslüman Kardeşim !
Bil ki, Allah’ın yaratılmışlarını düşünmek Müslüman’ın derecesini yükselttiği gibi
günahlarını da siler çünkü bu Allah’a bir ibadettir ve saygıdır. Birçok evliya şehvetli
şeylerden uzak kalıyorlar.
Ey Allah’ım ! Bilmediğimiz şeyleri bize öğret ve öğrettiğinde bize fayda ver ve ilmimizi
arttır.
Ey Allah’ım ! Bize faydalı rızk, zikreden dil ve senden korkan bir kalp ver.
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HARAM OLAN ĞİYBET
YOKEDİCİ BİR HASTALIKTIR

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
Allah’u Te^eelee “El-Hucurah” Süresinin 12. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

َﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲﺍﺗ ﻭﻮﻩﻤﺘﺎ ﻓﹶ ﹶﻜﺮﹺﻫﺘﻴ ﻣﻴﻪ ﺃﹶﺧﻢﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﻟﹶﺤ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺐﺤﺎ ﺃﹶﻳﻀﻌ ﺑﻜﹸﻢﻀﻌ ﺑﺐﺘﻐﻻ ﻳﻭ :
. ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕﻴﻢﺣ ﺭﺍﺏﻮﺗ

Allah’u Te^eelee bu ayette, mü’minlere, birbirlerinin arkasından gıybet yapmasını
etti. Ölmüş kişinin etini yemekten hoşlanılır mı? Bundan tiksinirler. Allah’tan korkmaları
emrediyor. Şüphesiz Allah, tövbeyi kabul eden ve çok bağışlayıcıdır.
Ey Mü’min Kardeşim!
Bil ki, her mükellefin dilini Allah’ın haram kıldığı şeylerden korunması gerekir. Dil,
İmam Ğazali’nin dediği gibi:” Dil, büyük bir nimet, küçüktür ama fiili büyük.” Kalem
insanın fiillerinden daha çoktur. Dile dikkat etmek gerekir çünkü çok konuşmak mubah
olsa dahi harama veya mekruha götürebilir.
Toplumuzda yayılan kötü bir adet veya öldürücü bir hastalık vardır ki sahibini helak
eder, akrabaları birbirinden ayırır, sevenleri birbirinden uzaklaştırır ve kavgalara sebep
olur, o hastalık ta gıybettir. Bu yüzdendir ki gıybeti bildirmemiz, hükmünü beyan etmemiz
ve ona düşmekten uyarmamız gerekir. Yukarıda bildirdiğimiz ayeti kerimede gıybetten
açıkça haram edip uyarılıyor. Allah’u Te^eelee mü’min hakkında gıybet yapmayı ölü eti
yemeye benzetmiştir. Bu ayet, bu günahın ne kadar kötü olduğunu ispatlamaya yeterlidir.
Ğıybetin haram olduğunu bildiren Hadisler
İmam Buhari ve İmam Müslim’in rivayet ettiklerine göre Ebu Musa Radiyallaa
^anh’u şöyle diyor:

ﻦﻮ ﹶﻥ ﻣﻠﻤ ﺴ ﺍﻟﹾﻤﻢﻠ ﺳﻦ ”ﻣ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺃﹶﻓﹾﻀﲔﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﺃﹶﻱﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
“ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﻩﺪﻳ ﻭﺎﻧﹺﻪﺴﻟ

Anlamı:” Ey Allah’ın Resulü, Müslümanlardan en hayırlısı olan kimlerdir?
Dedim.” Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: ” Salih insanın sıfatı diliyle ve eliyle
Müslümanlara zarar vermemesidir”.
Bu hadis bize kamil mü’minin sıfatlarının bildirir. Bu da Müslümanların, dilini iyi
kullanan mü’münlerden, herhangi birinin gıybetini yapmaktan, sövmekten ve kazftan
kaçınan sıfatlara sahip olan kimsedir. Kazf, (bir Müslüman’ı zina ile iftira etmekt
şekilde elini de haram olan şeylerde kullanmaz. Müslüman, haksız yere karısı veya
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hizmetçisi olsa dahi dövmez. Yine Peygamber efendimiz, bu hadisinde bizlere güzel ve iyi
ahlakla ahlaklaşan takva sahibi Müslüman’ı tarif ediyor.
İmam Ebu Davud’un, Enes’ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:”

ﻢﻫﻬ ﻮﺟﻮﻥﹶ ﻭﺸﻤﻳﺨ ﺤﺎﺱﹴ
  ﻧﻦ ﻣ ﺃﹶﻇﹾﻔﹶﺎﺭﻢﻡﹴ ﻟﹶﻬ ﹺﺑ ﹶﻘﻮﺕﺮﺭ ﻣ ﺝ ﹺﺑﻲ
  ﹺﺮﺎ ﻋ ”ﻟﹶﻤ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻮﻥﹶﻘﹶﻌﻳ( ﻭﻢﻬﻮﻧﺎﺑﺘﻐ ﻳﺎﺱﹺ )ﺃﹶﻱ ﺍﻟﻨﻮﻡﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻟﹸﺤ ﻳﻳﻦﻻﺀِ ﺍﻟﱠﺬﺆ ”ﻫ:ﺮﹺﻳﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﺟﹺﺒﻻﺀِ ﻳﺆ ﻫﻦ ﻣﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
“ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩﻬﹺﻢ

Anlamı: ”İsra gecesinde, sarı demir tırnakları olup yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir
topluluk gördüm ve Cibril’e dedim ki: ”Ey Cibril; kim bunlar?” Cibril dedi ki : ”Bunlar
insanların etlerini yiyenler (Yani gıybeti yapanlardır).”
Peygamber efendimiz, gıybetin ne olduğunu başka bir hadiste açıkladı. İmam Müslim’in,
Ebu Hureyra’den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:”

.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﺍﷲُ ﻭ:ﺔﹸ؟“ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻴﺒﺎ ﺍﻟﹾﻐﻭ ﹶﻥ ﻣﺭﺪ ”ﺃﹶﺗ: ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ

ﻪﺘﺒ ﺍﻏﹾﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣﻴﻪ ”ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ:ﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ“ ﻗﹶﺎﻝﹶﻲ ﻣﻲ ﺃﹶﺧ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﺖﺃﹶﻳﻴﻞﹶ ﺃﹶﺭ“ ﻗﻩﻜﹾﺮﺎ ﻳ ﺑﹺﻤﺎﻙ ﺃﹶﺧﻙ
“ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﻪﺘﻬ ﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣﻴﻪ ﻓﻦ
Anlamı: ”Ğıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki : ”Allah ve Allah Resulü
bilirler”. Peygamberimiz şöyle buyurdu: ”Nefret ettiği şekilde Müslüman kardeşinin
hakkında konuşmaktır”. Dediler ki:” Söylediğim şey onda bulunuyorsa da mı?
Peygamberimiz şöyle cevap verdi:” Söylediğin şey onda bulunuyorsa gıybetini yapmış
olursun, onda bulunmuyorsa iftiraya düşmüş olursun”.
Allah’ın haram kıldığı gıybet, konuşmandan hoşlanmayacağı Müslüman kardeşinde
bulunan ayıpları bildirmendir. iftira ise Müslüman kardeşinde bulunmayan ve
hoşlanmayacağı şeyleri bildirmektir. iftira günahı, gıybetin günahından daha büyüktür.
Ğıybeti Dinlemenin Hükmü
Ğıybet yapmak haram olduğu gibi ğıybeti dinlemekte haramdır. Allah’u Te^eelee
“El-Kasas” Süresinin 55. ayetinde takva sahipleri hakkında şöyle buyurmaktadır:

 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺﻭﺇﺫﺍ ﲰﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺃﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻨﻪ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Onlar, boş söz işittikleri zaman yüz çevirirler ve onu dinlemezler.”
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:”

.“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﹺﻪﺟ ﻭﻦ ﺍﷲُ ﻋﺩ ﺭﻴﻪﺽﹺ ﺃﹶﺧﺮ ﻋﻦ ﻋﺩ ﺭﻦ ”ﻣ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
Anlamı: ”Kim, Müslüman kardeşinin namusuna korursa kabul etmezse, Allah, onun
yüzünü Cehennemden korur.”
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Bu hadis, ğıybeti dinlemenin haram olduğuna bir delildir. Kim, bir mecliste
bulunuyorsa ve bu meclisin gıybet sahipleri ve insanların namuslarına dil uzatıyorlar
bu kimse gücü yetiyorsa zorla gıybeti durdurması gerekir. Gücü yetmiyorsa diliyle bunu
da yapamıyorsa kalbiyle inkar ederek meclisi terketmesi gerekir ve onun günahı yoktur.
Gıybetin caiz olduğu Haller
Ey Müslüman kardeşim!
Bilki Müslüman kardeşinde bulunan ve duyduğunda hoşlanmayacağı şeylerle söhbet
etmek, haram olan ğıybettir. Ancak sonuca sahih şer^i bir sebep olursa ğıybet
olmaz. Mesela:
1-Zulme uğradığında; Müslüman kadıya (hakime), zalimden hakkının alabileceği onun
velayetinde veya kudretinde olan bir kimseye “Falan kişi bana şu şekilde zulmetti”
demesi caizdir.
2-Münkeri değiştirmeye yardım sebebi ile, günahı geri çevirmek ve yapanı bundan
alıkoymak için münkeri yok etmeye gücü yetene der ki: ”Falan kişi şöyle yapıyor bundan
onu alıkoy” veya buna benzer şeyler. Tabi ki bunun gayesi münkeri yok etmeye yardım
etmek olacak; o kimseyi rezil etmek ve küçük düşürmek olmayacak.
3-Fetva almak için ğıybet caiz olur; Müftüye şöyle derse: ”Babam, kardeşim, karım veya
filan kişi bana şu şekilde zulmetti, bunu yapabilir mi? Bundan kurtulmamın, hakkımı ala
bilmem ve zulmü üstümden kaldırmanın yolu nedir? Veya buna benzer şeyler, ihtiyactan
dolayı bu caizdir.
4-Müslümanları şerden uyarmak ve nasihat etmek için ğıybet caiz olur. Evlenmek , orta
olmak, alışveriş yapmak, emanet vermek veya buna benzer şeylerde nasihat edilen kişinin
suskun kalması soran kişilere zarar verecekse soru sorulan kişi hakkında nasihat niyeti ile
onda bulunan kötü halleri açıklaması farzdır.
İlmi İddia Eden Dolandırıcılardan Uyarmak
Ey Müslüman Kardeşim!
Yol kesen birinin varlığından haberdar isen ve bu kimse insanların yollarını
geceleyin kesip mallarını zorla alıp veya onları öldürecekse ve bir Müslüman yolunu
oradan geçtiğini biliyorsan ne yapman gerekir? Yol kesenin varlığından haberdar edip onu
haber vermen farz değil mi? Susman ona zarar vereceği ve ona nasihat ettiğinde senden
kabul edeceğini biliyorsan, bu halde susarsan günahkar olursun. Ayni şekilde alim
olduğunu söyleyen bir kişinin varlığından haberdar isen ve bu kişi din ilmi adı altında ders
veriyorsa ve Allah’ın şeriatına ters bilgiler veriyorsa, Allah’ın kitabına ve
Peygamberimizin hadislere ters sözler söylüyorsa ve bazı insanlar onun etrafını toplanıp
ona saygı gösterip ne dediğini kabul ettiklerini bildiğin halde inkar etmeye gücün yettiği
halde susman caiz olur mu? Yoksa insanlara nasihat edip ondan bildirmen farz mı?
Sufilerden Ebu Ali Ed-Dakkak radiyallah-u ^anh şöyle diyor: ”Haksızlık karşında susan
dilsiz şeytandır”.
Ahirette ateşe götürecek şeylerden uyarmak, kişiyi dünyada zarar verecek şeylerden
uyarmaktan daha önemlidir.
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Ey Müslüman Kardeşim!
Toplumumuzda olan kötü olayların çoğunluğu, sohbet adı altında insanların
hallerinin ve ayıplarının konuşulduğu topluluklarda oturma sebebine dayanır. İnsanların
ayıpları yerine kendi ayıplarına bakmak haram olan ğıybete düşmekten daha önemlidir.
Allah’ın haram kıldığı şeylerde dili tutmak bu kötü olayların ve düşmanlığın azalmasına,
kalplerin temizlenip birbirine yakınlaşmasına sebep olur.
Ey Müslüman Kardeşim!
Allah’ın haram kıldığı şeylerde dilini korumaya çalış ve haram olan ğıybetten kaçın.
Ve Peygamber efendimizin şu iki hadisi hatırla
İmam Tabarani’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:”

“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐﺎﻧﹺﻪﺴ ﻟﻦ ﻣﻡﻦﹺ ﺀَﺍﺩﺎ ﺍﺑﻄﹶﺎﻳ ﺧ ”ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

Anlamı: ”Adem oğlunun günahlarının çoğu dilindendir.”
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SUSMAK ve DİLİ KORUMAK

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
Allah’u Te^eelee “En-Nur” Süresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻠﹸﻮﻥﹶ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧ ﺑﹺﻤﻢﻠﹸﻬﺟﺃﹶﺭ ﻭﻳﻬﹺﻢﺪﺃﹶﻳ ﻭﻢﻬﺘﺴﻨ
ِ  ﺃﹶﻟﹾﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺪﻬﺸ ﺗﻡﻮ ﻳ:ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının onların üzerine şahitlik edeceği
gün.”
İmam Buhari ve İmam Müslim’in Ebu Hurayra’den rivayet ettikleri bir
şerifte Peygamber efendimiz – ^eleyhisseleem- şöyle buyurmuştur:

“ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺖﻤﺼﻴ ﻟﺍ ﺃﹶﻭﺮﻴﻘﹸﻞﹾ ﺧﺮﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻦﻣﺆ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ”ﻣ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
Anlamı: ”Her kimin imanı kamil ise ya hayır söylesin yada sussun.” Bu hadisin manası
şöyledir: kim Allah’ın azabından kurtarıp rızasına ulaştıran kamil bir imanla iman etmi
ya hayır konuşsun yada susun. Çünkü kim Allah’a hakiki bir şekilde iman etmişse
vaadettiği azaptan korkar ve sevabı ister bunun için emrettiğini yapar ve haram ettiyinden
sakınır. Bunlardan biri de organlarını harama karşı tutar, çünkü o onların çobanı
onlardan sorumludur.
Allah’u Te^eelee “El-İsra” Süresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻭﻻﹰﺴﺆ
  ﻣﻪﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻚﺩ ﻛﹸﻞﱡ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌ ﺍﺍﻟﹾﻔﹸﺆ ﻭﺮﺼﺍﻟﹾﺒ ﻭﻊﻤ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺴ:ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ
Anlamı: ”Kulak, göz ve kalp, bunlardan hepsi ondan sorumludur.”
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz –^eleyhisseleem
şöyle buyurmuştur:
Anlamı: ”İnsanları yüzükoyun veya burunları yerde olarak Cehenneme sürükleyen,
dillerinin ekip biçtiğinden başka bir şey değildir.” Bunları bildikten sonra Allah’tan
korkmaktan başka birşey yapmaması gerekir, o zaman hayırdan başka bir şey konuşmasın
yada susun.
Dil, Allah’ın bizim üzerimizdeki nimetlerinden biridir. Öyleyse bu dil nimetini Allah’ın
zikrinde, hayır yapmak için iyiliği emredip kötülükten korunmada, insanlara fayda ve
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hayır olarak dönen herşeyde kullanmalıyız. Ancak kim dilini tutmuyorsa ve onunla
haramlara giriyorsa veya başkalarına eziyette kullanıyorsa tıpkı gıybette, haksız yere
sögmede ve lanet etmede kullanmak gibi bu kişi nefsini azaba sürüklemiş olur.
Dilin En Büyük Günahı
Dilin en büyük ve en tehlikeli günahı küfürdür. Tıpkı Allah’a, Peygamberlere,
meleklere, İslam dinine, veya Kur’an-i Kerime sövmek veya dinde haram olarak bilinmesi
zaruri olan birşeye helal demek tıpkı içki içmenin veya zinanın helal olduğunu söylemek
gibi. Bunlar dilin en büyük günahı olan dille yapılan küfürlerdendir.” Dinde bilinmesi
zaruri olan” bu sözün manası Müslümanlar arasında açık olan, yani cahilin ve alimin
bildiği emirlerdendir. alimler sözlü küfürden ve küfrün diğer çeşitlerinden uyarmaya önem
vermişler ve kitaplarında bunu açıkça belirtmişlerdir. Bu alimlerden bazıları, İmam EN
Nevevi ve Eş-Şeyh ^Ebdulbasıt El-Fahuri. (yaklaşık yüz sene önce idi ve müftü idi). İmam
Tabarani’nin rivayet ettiğine göre sahabelerden olan Abdullah Mesut’un oğlu dilini tutup
ona şöyle demiş: ”Ey lisan! Hayır söyle ki kazanırsın, pişman olmadan önce kötü bir söz
söyleme ki selamete kavuşasın, ben Allah Resulün şöyle söylediğini işittim:
”Ademoğlunun hatalarının çoğu dilindendir.” Bu hatalardan bazıları da küfür ve büyük
günahlardır.
İmam Buhari ve İmam Müslim’in rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz
şöyle buyuruyor:

ﺎﺭﹺﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﹺﻱ ﺑﹺﻬﻬﻬﺎ ﻳ ﻓﻴ ﻦﻴﺒﺘﺎ ﻳ ﻣﺔﻤ ﹺﺑﺎﻟﹾﻜﹶﻠﻜﹶﻠﱠﻢﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒ ”ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺮﹺﺏﹺﻐﺍﻟﹾﻤﺮﹺﻕﹺ ﻭﺸ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴﺎ ﺑﻤ ﻣﺪﻌﺃﹶﺑ
Anlamı: ”Kul öyle bir kelime (bu kelime küfür kelimesi olur) kullanır ki ona ehemmiyet
vermezken, bu kelime doğu ile batı arasındaki mesafeden daha uzun bir mesafe
Cehenneme inmesine sebep olur.” Yani Cehennemin dibine iner.
Ridde Üç Kısma Ayrılır
Ridde, İslam’dan çıkmak demektir.
Allah’u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin 217. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻚﺃﹸﻭﻟﹶﺌ ﻭﺓﺮﺍﻵﺧﻴﺎ ﻭﻧ ﰲ ﺍﻟﺪﻢﺎﻟﹸﻬﻤ ﺃﹶﻋﺒﹺﻄﹶﺖ ﺣﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﺮ ﻛﹶﺎﻓﻮﻫ ﻭﺖﻤ ﻓﹶﻴﻳﻨﹺﻪ ﺩﻦ ﻋﻜﹸﻢﻨ ﻣﺩﺪﺗﺮ ﻳﻦﻣ ﻭ:
ﻭﻥﹶ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﺪﺎﻟﺎ ﺧﻴﻬ ﻓﻢﺎ ﹺﺭ ﻫ ﺍﻟﻨﺎﺏﺤﺃﹶﺻ
Allah’u Te^eelee bu ayette, Kim Müslümanlardan olup sonra dininden döner (чихор
kafir olarak ölürse, yaptıkları hayırlı işler dünyada da Ahirette de boşa gideceğini ve onlar
Cehennem ehli olup orada ebediyen kalacaklarını bildiriyor.
İmam En-Nevevi ve ondan başka Şafi^i alimlerinin, Hanefi, Malikilerin ve başkalarının
buyurdukları gibi ridde üç kısma ayrılır. Bunlar itikadı, fi^li ve sözlü küfürdür.
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İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz –^aleyhisseleem
şöyle buyurmuştur:

“ﺮﹺﻳﻔﹰﺎ ﺧﲔﻌﺒﺎﺭﹺ ﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﹺﻱ ﺑﹺﻬﻬﺎ ﻳﺄﹾﺳﺎ ﺑﻯ ﺑﹺﻬﺮ ﻻ ﻳﺔﻤ ﹺﺑﺎﻟﹾﻜﹶﻠﻜﹶﻠﱠﻢﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒ ”ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
Anlamı: ”Kul öyle bir kelime (bu kelime küfür kelimesi olur) kullanır ki ona ehemmiyet
vermezken bu kelime yetmiş yıl boyunca Cehennem dibine kadar inmesine sebep olur.”
Yani iniş mesafesi yetmiş yıldır ve burası Cehennemin sonu olup kafirlere özel bir yerdir.
“Ona ehemmiyet vermezken “ bu sözün manası onda bir zarar görmüyor. Bazı insanlar
dillerini tutmaya önem vermiyor ve küfürden de korumuyorlar. Bunlar başlarına gelen
herhangi bir olayda veya musibette Allah’a itiraz etmede acele ediyorlar. ancak bunlar
hakikatte kendi nefislerini en büyük günah olan ve bu günah üzerine öleni, Allah’ın
affetmeyeceği küfre girdirmiş oluyorlar.
Allah’u Te^eelee “Muhammed” Süresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪﻢ ﺍﷲُ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐ ﻳ ﻛﹸﻔﱠﺎﺭ ﻓﹶﻠﹶﻦﻢﻫﻮﺍ ﻭﺎﺗ ﻣﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍ ﺳﻦﻭﺍ ﻋﺪﺻﻭﺍ ﻭ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ:ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Küfredip Allah yolunda alıkoyanları ve sonrada kafir olarak ölenleri Allah asla
bağışlamaz.”
Allah’a sövmekle, Peygamberlerle, meleklerle ve hak dinle alay etmekle bunların eline ne
geçiyor? Bunlar içinde hakaret ve günahtan başka bir şey kazanmıyorlar. İmam Ğazali
Allah ondan razı olsun - dil hakkında şöyle diyor:” kendisi küçük ama yaptığı büyüktür.”
Denildi ki : ”Dil, aslana benzer, onu iyi tutmazsan sana
saldırır.” İmam Zunnun El-Mısriye: ”Kalbini en fazla tutan kimdir? diye sormuşlar.
“Dilini tutan kimsedir” demiş. Akıllı olan kimse şu ayeti düşünendir.
Allah’u Te^eelee “Kaf” Süresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor:

 ﺳﻮﺭﺓ ﻕﻴﺪﺘ ﻋﻴﺐﻗ ﺭﻪﻳﻝﹴ ﺇﹺﻻ ﻟﹶﺪ ﻗﹶﻮﻦﻆﹸ ﻣﻠﹾﻔﺎ ﻳ ﻣ:ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Anlamı: ”İnsan herhangi bir söz söylediğinde muhakkak ki, bunu Rakib ve ^etid olan
melekler yazıyor.”
Kim bu ayeti düşünürse bilir ki ciddi, şaka (hezıl) veya sinirli (kızgın) halde iken olsun
söylediği bütün sözleri bu iki melek yazıyorlar. Akıllı olan kimse Kıyamet gününde
kitabında bu kötü kelimeleri gördüğünde memnun mu olacak? Gördüklerinde üzülür ve
pişman olur ancak o günde pişmanlık fayda vermez. O halde Ahirette kitabı açıldığında
hoşlanmayacağı kelimelerden dilini korumaya dikkat etsin.
İmam Ebu Bekir Ebiddünya’nin oğlu ”Es-Samt” adlı kitabında rivayet ettiği bir
şerifte Peygamber efendimiz – ^aleyhisseleem- şöyle buyurmuştur:
“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦﺖﻤﺍﻟﺼ

ﻭﻃﹸﻮ ﹺﻝ ﻠﹸﻖﹺ ﺍﻟﹾﺨﻦﺴﺎ ﺣﻬﹺﻤﺜﹾﻠ ﺑﹺﻤﻖﻼﺋﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨﻤﺠﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻣﺎﻥﻠﹶﺘﺼ ”ﺧ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻤﺖ

Anlamı:”
Küfürden Uyarmak
Ey Müslüman Kardeşim!
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Her akıllının üzerine Allah’ın ona verdiği dil nimetini hakkı söylemede, Allah’ı
zikretmede, Kur’an-ı Kerimi okumada ve hayırlarda kullanması gerekir. Bununla kalbi
nurlandırılır ve kötü kelimelerin karanlığı da üzerinden kalkar.
Nasıl ki gerektiği vakitte susmak iyi bir sıfatsa, gerektiğinde konuşmakta mahtanılan bir
sıfattır. Ancak dilini doğru olmayan şeyde, yalancı şahitlikte, iftirada, haram sözlerde,
Müslüman’ı sövmede, yalanda, küfrü duyduğunda hakkı söyleyebileceği halde susmada ve
münkeri reddetmemede kullanan nefsini azaba götürmüş olur.
Ey Müslüman Kardeşim !
Allah’la, Resulüyle, melekleriyle, diniyle alay eden kelimelerden uyarmak bu
zamanda çıkmış yeni bir konu değildir. Yüzlerce sene önceki hak ehlinden büyük alimler
meclislerinde, kitaplarında bundan uyarmış ve bu konu büyük önem göstermişlerdir. Bu
zamanda muhlis ve sadıkların küfürden uyarmalarını ayıplayanlara diyoruz ki” Aklınıza
dönün. Söylediklerinizden dolayı Allah’tan korkun ve alimlerin yazmış olduğu kitaplara
bakın, orada söylediklerinize cevap ve düşündüklerinize cevap bulacaksınız.”
İmam İbnu Hibben diyor ki :
”Ey Ademoğlu! Dilini kulaklarına karşı adaletli davran. Bil ki konuştuğunda daha fazla
duyman için sana bir dil iki kulak verilmiştir.”
Ey Allah’ım ! Bizleri küfürden, günahtan, kötü kelamdan uzaklaştır. Bizlere
şükür ve ibadeti yapmada yardım et
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İYİ ve KÖTÜ MAL

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
Allah’u Te^eelee "El-^İmran" Süresi’nin 14.ayetinde şöyle buyurmaktadır:

ﺔﻀﺍﻟﹾﻔﺐﹺ ﻭ ﺍﻟﺬﱠﻫﻦ ﻣﺓ ﹶﻄﺮﻘﹶﻨﲑﹺ ﺍﻟﹾﻤﺎﻃﺍﻟﹾﻘﹶﻨ ﻭﻨﹺﲔﺍﻟﹾﺒﺎﺀِ ﻭ ﺍﻟﻨﹺّﺴﻦ ﻣﺍﺕﻮﻬ ﺍﻟﺸﺐﺎﺱﹺ ﺣﻠﻨ ﻟﻳﹺّﻦﺯ :ﺗﻌﺎﱃ
 ﺳﻮﺭﺓ ﺀﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥﺂﺏﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦﺴ ﺣﻩﺪﻨﺍﷲُ ﻋﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﺎﺓﻴ ﺍﻟﹾﺤﺎﻉﺘ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﺙﺮﺍﻟﹾﺤﺎﻡﹺ ﻭﻌﺍﻷَﻧ ﻭﺔﻣﻮﺴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﻴﺍﻟﹾﺨﻭ
Anlamı: “Nefsani istekler (özellikle) kadınlara, oğullara, çok çok toplanılmış altın ve
gümüşe, atlara, hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar
dünya hayatının geçici faydalarıdır. Halbuki varılacak en güzel yer Allah’ın Cennetidir.”
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Peygamber ^eleyhisseleem
şöyle buyurmuştur: “Bu mal (helal) güzel, rahatlatan bir yeşillik gibidir. Kim helal yoldan
almışsa bereketlendirilir. Kim kötü yoldan almışsa bereketlendirilmez. aynı yemek yiyip
doymayan kimse gibidir. Üstün el (Sadaka verilen mal ) alt (evde gizlenen maldan daha
iyidir) elden daha hayırlıdır.”

،ﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻪﻮ ﹺﺭﻙﻔﹾﺲﹴ ﺑ ﻧﺓﺎﻭﺨ ﺑﹺﺴﺬﹶﻩ ﺃﹶﺧﻦ ﻓﹶﻤ،ﺓﹲﺮﻀﺓﹲ ﺧﻠﹾﻮﺎﻝﹶ ﺣﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤ ”ﺇﹺﻥﱠ ﻫ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
“ﻔﹾﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﹾﻴﻦ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺪﺍﻟﹾﻴ ﻭﻊﺒﻳﺸ ﻭﻻ ﺄﹾﻛﹸﻞﹸﻱ ﻳﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬ ﻭﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻪﺭﻙ ﺒﺎ ﻳﻔﹾﺲﹴ ﻟﹶﻢ ﻧﺍﻑﺮﺑﹺﺈﹺﺳ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Anlamı: Peygamber Efendimiz yukarıdaki hadis-i şeriflerinde bizlere iyi malın ne
olduğunu açıklıyor. Bu da yani iyi mal da kişinin haram olmayan yoldan değil de
yoldan kazanıp helal yoldan harcadığı maldır. Bu mal kişiye hayır işlemekte yardımcı
olacak en güzel nimetlerden biridir. Ama kendi malını haramla toplayan ve
harcayan Allah onun malında bereket koymaz bunun misali aynen yemek yiyip doymayan
lar gibidir.
Bu malı kişi isterse kendini haramdan korumak için, kendi ihtiyaçları için harcamış olsun
isterse de muhtaçlara yardımda kullanır. Bu malı kişi ailesine, anne ve babasına veya
başkalarına iyi bir niyetle harcasa bu, aynen bir fakire sadaka veriyormuş gibi olur. Yani
bu yaptığından dolayı sevap alır. İmam El-Heysemin’in “Zeveidu İbn Hibben” adlı
kitabında rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

.ﺢﹺ“ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ﰲ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥﺎﻟ ﹺﻞ ﺍﻟﺼﺟﻠﺮﺢﹺ ﻟﺎﻟﺎﻝﹺ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﹾﻤﻢ ”ﻧﹺﻌ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

Anlamı: “Salih kula, helal para ne kadar iyidir. ”
Yani her Müslüman’ın Allah rızası için yaptığı helal harcamalar, Allah’ın mümin kulu
üzerindeki büyük bir nimetidir.
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Salih başkanımız, seyyidimiz efendimiz Ebü Bekir Es-Sıddık’ın (Allah ondan razı
olsun) helalden gelen çokça malı vardı ve bu malı Resulullah’ın ve müşriklerin kölesi olan
zayıf Müslümanların hizmetinde harcıyordu. O, malının çoğunu Allah rızası için
dağıtmıştır. Hatta bir gün Peygamberimiz Müslümanların maslahatı, yardımı için yardım
çağrısında bulunduğu zaman efendimiz Ebü Bekir, İslam Devleti’nin başında sahip olduğu
servetinden ne kalmış ise hepsini dağıttı. Sahabelerden hiçbiri bunu yapmamıştır. Ancak
Ömer Hattab oğlu, Ebü Bekir’in yolunundan giderek sahip olduğu malın yarısını
bağışlamıştır.
Kötü mal, haram yoldan kazanılan maldır. Hırsızlık, faiz (раставщичества
haram yollar çoktur. Bunların bazıları insanlar tarafından bilinmekte, bazıları ise
Müslümanlar tarafından bilinmemektedir.
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyorki:

ﺍﺀِ“ ﺭﻭﺍﻩﺪﻬﺍﻟﺸ ﻭﲔّﻳﻘّﺪﺍﻟﺼ ﻭﺒﹺﻴﹺّﲔ ﺍﻟﻨﻣﻊ ﺮﺸﺤ ﻳﲔ ﺍ َﻷﻣﻭﻕﺪ ﺍﻟﺼﺎﺟﹺﺮ ”ﺍﻟﺘ:ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
Anlamı: “Sadık, emin tüccar (al ver yapan) kiyamet gününde Peygamberlerle,
sadıklarla, ve şehitlerle beraber olacaktır .”
diye buyurmuştur. Sadık tüccar (al ver yapan)şeriatın yolundan ayrılmamak için
nefsiyle kırar, nefsini zorlar. Alışveriş yapmak isteyen bir kimsenin konuy
hükümleri öğrenmesi farzdır. Yoksa istese de istemese de faiz (раставщичества
İnsanların çoğu mallarını satmak için aldatma, hile, yalan söylemek, Allah adına yalan
yemin etmek, maldaki yanlışını gizlemek süretiyle ticaret yapmaktadırlar. Önemli olan
Allah’tan korkarak ticaret (al ver yapan) yapmaktır. Allah’ın emrettiği şekilde ticaret
yapmaktır.
Haram kazanç yollarından birisi de kişinin parasını veya malını borç verirken geri
edildiğinde fazlasıyla istemesidir ve bu da faizin (раставщичества) bir çeşididir. İmam
Beyhaki’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

ﺎ“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺭﹺﺑﻮﺔﹰ ﻓﹶﻬﻔﹶﻌﻨ ﻣﺮﺽﹴ ﺟ ”ﻛﹸﻞﱡ ﹶﻗﺮ:ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Anlamı: “fayda şartıyla verilen her borç faizdir.”
Bu olay iki tarafın rızasıyla bile olsa yine faizdir. Ancak şart koşmadan borç alan
kimse gönül rızasıyla alacak kişiye fazla para veya mal verirse hediye olarak bu faiz
olmaz.
Borç faizi (раставщичества) haram malın en kötüsüdür Allah’u Te^eelee “El-Ba
Süresinin 279. ayetinde faiz yiyenin hakkında
şöyle buyurmaktadır:

ﻪﻮﻟﺳﺭ ﺍﷲِ ﻭﻦﺏﹴ ﻣﺮﻮﺍ ﺑﹺﺤﻓﹶﺄﹾﺫﹶﻧ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Allah’u Te^eelee faizi yapanlara cezayı hakkettiklerini bildirdi.
Müslüman Kişinin Malı kendi Razı Olmadıkça Helal Olmaz:
İbn Hibben’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz mealen şöyle
buyurmaktadır:

“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥﻪﻨﻔﹾﺲﹴ ﻣﻴﺐﹺ ﻧﻢﹴ ﺇﹺﻻ ﺑﹺﻄﻠﺴ ﹺﺮﺉﹴ ﻣﺎﻝﹸ ﺍﻣﻞﱡ ﻣﺤ ”ﻻ ﻳ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
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Anlamı: “Müslüman kişinin malı kendi razı olmadıkça helal olmaz.”
Bu hadis bize önemli bir şer^-i kaideyi anlatmaktadır. Bu da Müslüman olan bir
kişinin malını gönül rızası olmadan alınmasının bir Müslüman’a haram olması, caiz
olmamasıdır. Hatta bir degenek bile sahibinin rızası olmadan alıp kullanmak haramdır.
kadının kocasını, gidip şer^-i hakime kendine ve ergenlik çağına gelmemiş çocuğuna
nafakalarını (yemeklerini ve giyeceklerini) vermiyor diye şikayet etmesi caiz olan
durumlardandır. Şer^-i hakim, her iki tarafı haksızlığa ve zulme uğratmadan güzellikle
iyilikle kadına ve çocuklarına hakkını verir. Kadın kadı (судя) yoluyla kendisinin ve
çocuklarının hakkını alamıyorsa o zaman fazlası almadan sadece kendisinin ve
çocuklarının hakkı olan masrafını alır. Bu Peygamberimizin “Müslüman kişinin malı
gönül rızası olmadıkça helal olmaz” sözünün dışındadır. Bu hadisten maksat Dini bir
durum olmadan Müslüman kimsenin rızası olmadan alınan maldır. Ama Dini bir durum
için rızası olmasa bile olur.
Alimler, Müslümanların büyük bir sıkıntıya düşmesi, yiyecek, giyecek bulamayacak
kadar zor duruma düşmeleri, açlıktan helak olacak, soğuktan veya sıcaktan onları
koruyacak elbise, ev dahi bulamayacak duruma düşmeleri durumunda Müslümanların
halifenin, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zenginlerden mal alabileceğ
caiz olacağını demişlerdir. Aynı şekilde kişi borcunu ödeyebilecek durumda olduğu halde,
borcunu vermiyorsa, alacaklı olan borçlunun haberi olsun veya olmasın hakkı olan hepsini
alabilir. Çünkü gücü yettiği halde borcunu vermemek Allah’ın şeriatında z
zalimlikten sayılır.
Ey Müslüman Kardeşim!
Dünya bir saattir. O vakti Allah’a ibadetle geçir. Nefis açgözlüdür. Ona da kanaati
öğret. Sen, bir ağacın gölgesinde rahatlanmaya çekildikten sonra yoluna devam edecek bir
yolcusun, unutma. İyi olan mal bereketlidir ve iyidir; kötü olan malda bereketsiz ve
kötüdür. Helal yoldan mal kazanmak ve onu helal yolda harcamak için çalış. Dünya seni
yoldan çıkarmasın. Şeytanın vesveselerinden ve sana haramı güzel göstermesinden kendini
koru. Resulullah’ın yaxşı görmediyi kişilerden olma. Bağdadî’nin “Termiz”inde rivayet
ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“ﺍﻡﹴﺮ ﺣﻼﻝﹴ ﺃﹶﻡﺎﻝﹺ ﺑﹺﺤ ﺍﻟﹾﻤﻦﺬﹶ ﻣﺎ ﺃﹶﺧ ﺑﹺﻤﻢﻫﺪﻟﻲ ﺃﹶﺣﺒﺎﺎﻥﹲ ﻻ ﻳﻣﺎﺱﹺ ﺯﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻦﻴﺄﹾﺗ ”ﻟﹶﻴ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
Anlamı: “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, bunlardan hiçbiri malı helalden mi,
haramdan mı olduğuna önem vermeyecektir.”
Allah’ım bize helal, hayırlı, mübarek bir mal rızık eyle. Haram mal ve faizden bizi
uzak tut. Az da olsa helal malımızı bereketlendir. Çok olsa dahi haram malı bizden
uzaklaştır.
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ALLAH’A TEVEKKÜL ETMEK ve
SİHİRBAZLARA ve FALCİLERE GİTMEMEK

ﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﺍﻷَﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟﻣ
ﻮﺍﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ:ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
Allah’u Te^eelee ”Et-Talak” Süresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻪﺒﺴ ﺣﻮﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻓﹶﻬﻛﱠﻞﹾ ﻋﻮﺘ ﻳﻦﻣﻭ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ

Anlamı: ”Kim Allah’a tevekkül ederse Allah ona yeter”.
Allah’u Te^eelee ”El-Maide” Süresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻨﹺﲔﻣﺆ ﻣﻢﺘﻛﱠﻠﹸﻮﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﻮﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻓﹶﺘﻋﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Allah’u Te^eelee bu ayette, mümin olan Allah’a tevekkul eder ve Allah’a itiraz etmez.
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

‘‘ﻙﺮﻟﹶﺔﹶ ﺷﻮﺍﻟﺘ ﻭﻢﺎﺋﻤﺍﻟﺘﻗﹶﻰ ﻭ”ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Anlamı: ”Ruka, temeim ve tivelete şirktir”.
1- Ruka (insana okumak): Peygamber efendimizin şirk olduğunu söylediği ruka;
içinde Allah’tan başkasına mesela yıldızlara, aya, güneşe veya şeytanların
krallarından birine ibadet edilecek kötü kelimeler söylemek. İçinde küfür kelimeleri
bulunan “ruka” Allah’a tevekkül yoktur. Ancak Kur’an’dan veya Allah’ın
zikrinden olan “ruka” caizdir zararı yoktur. ve sevabı vardır ve Allah’ın izniyle
faydası vardır.
İmam Beyhaki’nin rivayet ettiğine göre ^Usman Bın. ^Effen-radiyallahu ^anhu
buyurdu: bir gün hastalandığımda, Allah Resulü ziyaretime geldi ve şöyle dedi:

ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮ ﺑﹺﺴ:ﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺳﺎﺫﹶﻧﹺﻲ ﺭ ﻓﹶﻌﺖﺮﹺﺿ ”ﻣ:ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﻟ.ﺠﹺﺪﺎ ﺗ ﻣﺮ ﺷﻦ ﻣﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﹶﻟﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣﺎﷲِ ﺍﻟﹾﻮ
.‘‘ﺍﺍﺭﺮﻣ

Bismillehirrahmenirrahim. Ü^izüke billehil vehidil ehedil ferdis samedil lezi lem yelid ve
lem yüled ve lem yekun lehu kufuven ehed min şerri me tecid.
Bunu birkaç defa okudu.
-Temeim: Kendini, gözden ve zarardan koruyacağını iman ederek cahiliye devrindeki
müşriklerin çocuklarının boynuna taktıkları boncuklardır. İçinde Kur-an kerimden ayetler
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veya Allah’ın zikri olan muskalar (nuhsa), Peygamber efendimizin hakkında şirktir dediği
temeimlerden değildir. Allah’u Te^eelee dilerse, Kur’anın ve zikirli kelimelerin
bereketiyle üzerinden zarar ve hastılığı kaldırır ve Allah’ın izni olmadan hiç birşey fayda
veya zarar olmayacağını iman ile boynuna muska (nuhsa) takan müşrik olmaz.
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiğine göre Abdullah Bın. ^Amru bın. El-^As-radiyellahu
^anhu- şöyle buyurdu: Sahabeler, içinde şeytandan Allah’a sığınma sözleri yazıp
çocuklarına takıyorlardı.

3-Tivele: Cahiliye dönemindeki kadınların kocalarının kendilerini sevmesi ve hatta
kendilerine itaat edip karşı gelmemeleri maksadı ile yaptıkları sihirden bir şeydir. Bu
tivele içinde şirk ve küfür kelimeler vardır. O da müşriklerin kullandığı sihirlerdendir. Bu
onlar arasında yaygındı ve bunu şeytanlardan öğrenmişlerdi, çünkü sihrin çoğu
şeytanlardandır.
Sihir İki Kısımdır
Ey Müslüman kardeşim!
Bil ki sihir iki kısımdır:
1-Küfür olan sihir; Bu da içinde aya, şeytana veya benzerlerine ibadet olan sihirdir.
Sihirbaz şeytanlardan bir konuda yardım istediği zaman şeytan da buna karşılık olarak bu
sihirbazdan kendisine, reisine veya herhangi bir yıldıza secde etmesini ister. Sihirbaz
kendisinden istenileni yaparsa Allah’tan başkasına secde ettiğinden dolayı kafir olur.
2-Büyük günah olan sihir; İki eşin birbirlerini sevmeleri için birşeyler yazmak gibi. İster
sevdirmek veya nefret ettirmek sihirde fark yoktur. Ama muhakkak ki yazmış olduğu
şeylerde küfür veya şirk olmayacak yalnız bunu yapan kimse cehennem azabını hakkeder.
Sihre Karşılık Sihir Yapmak Caiz Değildir
Ey Müslüman kardeşim!
Birçok insanın yapmış olduğu sihre karşılık sihir yapmanın caiz olmadığını
öğrenmek farzdır. Allah’ın haram kıldığı şeylere gitmemek için Allah’a tevekkül etmeleri
gerekir. Kime sihir yapılmışsa sihri bozmak için Kur’an’dan ayetler okuyabilir, tıpkı
“Yasin-ı Şerif” gibi veya Allah’ın onlarda sihri durduracak özel kıldığı otları kullanabilir.
Deccallardan Uyarmak
Sihirlerine Kur’an’dan bazı ayetler karıştıran sihirbazlardan uyarmak farzdır. Bunlar doğru
olmayan amellerini haklı kılmak için Kur’an ayetleri arasına sihir olan kelimeleri
yazıyorlar ve insanları kandırmak için salih insanların örtüsüne bürünmüşlerdir.
İmam Hakim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:
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ﻠﹶﻰﺰﹺﻝﹶ ﻋﺎ ﺃﹸﻧ ﺑﹺﻤ ﻛﹶﻔﹶﺮﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺪﺎ ﻳ ﺑﹺﻤﻗﹶﻪﺪﺍﻓﹰﺎ ﻓﹶﺼﺮ ﻋﺎ ﺃﹶﻭﻨﻰ ﻛﹶﺎﻫ ﺃﹶﺗﻦ ”ﻣ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.‘‘ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢﺪﻤﺤﻣ
Anlamı:”Kim bir kahine veya arrafa giderse ve iman ederse geleceği bilir, Muh
inenlere küfretmiş olur”.
Kahin gelecekten haber veren kimsedir. Arraf ise geçmişte olanlardan (hırsızlık ve benzeri
gibi) haber verendir. Kim arrafa veya kahine gider ve geleceyi bildiğine iman eders
Allah’a ve Resulüne karşı küfre girmiş olur, çünkü Allah’tan başka kimse geleceyi bilmez.
Allah’u Te^eelee ” En-Neml” Süresinin 65. ayetinde şöyle buyuruyor:

ُ ﺇﹺﻻ ﺍﷲﺐﻴﺽﹺ ﺍﻟﹾﻐﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﺴﻤ
 ﻲ ﺍﻟ ﻓﻦ ﻣﻠﹶﻢﻌﻗﹸﻞﹾ ﻻ ﻳ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı:” Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı (geleceği) bilmez”.
Allah’u Te^eelee meleklere, Peygamberlere ve evliyalara gelecekten bazı şeyleri
bildirir ancak hepsinden haber vermez, bildirmez. Bazen cinler bulutlarda bulunan ve
yağmur indirme ile görevli olan melekleri gizlice dinleyerek haber çalarlar. Cin bu buluta
yakın bir yere gider, meleklerde kendi aralarında Allah’ın kendilerine bildirmiş olduğu
yeryüzünde bu yıl içinde olacak olaylardan bahsederler tıpkı bir insanın ölmesi, başka
birinin doğması, birinin başkanlığa yükselmesi, diğerinin başkanlıktan düşmesi ve benzer
olaylar gibi sonra bu cinler meleklerden haber çaldıktan sonra yeryüzüne inerler ve
arasında bağlantı olan insanlara bildirirler. kısacası kendilerine “Ruhani” diyen ve ru
görüştürdüğünü iddia eden insanlardan uyarmak farzdır. Halbuki onlar ruhlar değil cinleri
çağırıyorlar.
Ey Müslüman kardeşim!
Sana gelen sevindiricide olsa çetinde olsa Allah’a tevekkül et. Fitnecilerin ve
Sihirbazların yaptıklarından insanları uyar uyar. Ve hatırlat ki başına gelen
yanlışlıkla gelmedi, başına gelmeyen yine yanlışla olmadı ve gerçekte fayda veya
zarar veren Allah’tır
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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
HİZB-UL İHVANIN GERÇEK YÜZÜ

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Vatanlar ve toplulukları tehdit (угрожать) eden büyük tehlike (опасность) İslam adına
dindarlığı ve islahı iddia edip (toplumu düzelmeyi söğleyip), Kur-an’ı Kerim’e ve
Rasulullah’ın sünneti’ne ters görüşlerle sırf kendi kurdukları mezhep doğrultusunda
(yolunda) fikirler yürütenlerdir (yayanlardır).
Bunlar sadece kendilerini müslüman kabul edip diğer müslüman insanları sırf kanun
hükümleri altında yaşadıkları için kafir demektedirler. Bunlar tekfirlerinde devlet
yöneticilerini sırf Allah’ın Hükmüyle hüküm etmedikleri için kafir demektedirler. Bununla
beraber bütün müslümanları, bunların arasında hocaları, müezzinleri, tüccarları, işçileri,
sanatkarları, küçük büyük herkese kafir demektedirler.
Bunların amaçları müslüman ülkelerinde fitne ve fesadı yapıp müslümanların kanını
akıtmaktır.
Bu gurup, müslümanları aldatmak ve kendi fikirlerini aşılamak (öğretmek için) için çeşitli
İslam isimleri ve şekilleriyle ortaya çıkmaktadırlar. Peygamber efendimiz mu
sallallah-u ^eleyhi vesellem buyuruyorki; ‘Eddinu nnasihee’

ﺔﹸﻴﺤﺼ ﺍﻟﻨﻳﻦﺍﻟﺪ

Anlamı; dinimiz nasihat dinidir. Peygamberimiz muhammed-in bu emrinden yola
çıkarak İnsanımızı koruyup, muhafaza etmek için, bu gurubun yanlış sözlerinden bazılarını
bildireceğiz.
Bunlar, bu fikirlerini Seyyid Kutub’tan almışlardır.
SEYYİD KUTUB’UN FİTNESİ
Seyyid Kutub, gazeteci idi. Bu adam ilim almak için, ne bir alimin önünde diz çökmüş, ne
de ilmin kokusunu almıştır. Onu seven insanların bir kısmı Lübnan’da “İhvan-i müslimin”
cemiyetinin bir kolu olan “İslami camaat” adı altında faaliyet göstermektedirler.
1. Seyyid Kutub, “fi zilalil-kur’an” adlı kitabının 2. cilt, 1057. sayfasında diyorki:
“İnsanoğlu yeniden cahiliyet devrine dönerek LE İLEHE İLLALLAH’tan yüz çevirmiş ve
Allah’ı tenzih etmekten, Allah’a karşı ihlas ve doğruluktan uzaklaşarak kullara ilah
özelliği vermişlerdir.”
Ayrıca: “dünyanın dört yerinde minarelerden LE İLEHE İLLALLAH’ı tekrar edip
duranlar dahi bütün beşeriyyet (yani insanlar), tevhid kelimesinden uzak ve ne manaya
geldiğini bilmeden söğlüyorlar. İşte bunlar kula kul olmaya yöneldikleri için en ağır vebal
altındadırlar ve Kıyamet Günün’de en şiddetli azap onlarındır. Diye devam ediyor.
Bakınız! Hiz-bul İhvan’ın liderleri Seyyid Kutub Müslümanlara nasıl kafir diyor?!
Ezanı okuyan muezzinlere bile kafir diyor. Bunun manası, müslümanların kanını mubah
kılıyor. Onun için ülkeler (Mısır, Cezayir, Ürdun ve benzeri ülkeler) baktığımız zaman, bu
fırkanın yapmış olduğu toplu öldürmeler ve bozgunculuğu görürüz.
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2. Lübnan’daki başkanları fethi yeken, liderler Seyyid Kutub gibi insanlığın hepsine kafir
diyor. “İslam’a nasıl davet edelim adlı kitabının 112. sayfasında şöyle diyor: “Bugünkü
alem bugüne kadar eşi görülmeyen hepsi küfür içinde.”
Sayın akıl sahipleri, bakınız!
Bu gurubun liderleri insanlara nasıl kafir diyorlar. Hatta fethi yeken millet vekili seçilip
millet meclisine girmiştir. fethi yeken “müslümanım demenin ne anlamı var” adlı
kitabında yönetimde görev almanın küfür olduğunu bildiriyor.
Soruyoruz, sayın okuyucularımız!
Fethi yeken ve ondan önce mısır, Cezayir, Ürdün, Küveyt ve Sudan’da meclise Hizbul
İhvan’dan girenler bu inançlarından vazmı geçtiler?!
yoksa kendi kendilrine kafirmi diyorlar?!
3. Seyyid Kutub, “Fi Zilal-il kuran” adlı kitabının 7. cildin, 972. sayfasında, dini
hükümlerin dışında, tek bir meselede bile olsa, hükmedenleri istisnasız kafir diyor ve
diyorki: “İslam hepsi bir hayat nizamıdır. Tamamına uyanlar mü’mindir, Allah’ın
Dini’ndendir. Ama tek bir mesele dahi olsa bundan başka bir sisteme uyanlar ise imandan
çıkmış ve Allah’ı inkar etmiştir. Kendisinin müslüman olduğunu ve İslam’a saygılı
bulunduğunu ne kadar söylerse söylesin, Allah’ın Dininden çıkmış olur.”
Ne gariptir, değil mi?!
Bunları söylüyorlar ve Ürdün’deki başkanları ^Ebdullah Halife avukattır.
4. müslümanlar kafir diyen sözleri devam ediyor. Çıkarmış oldukları Eş-Şiheb gazetesinin
birinci sayısı Haziran 1973, 10. sayfasında şöyle diyorlar: “hükümetler kuran’ın hükmü ile
kafirdirler.”
Bütün bunlardan sonra nasıl kendi camaatlerine hükümete girmeyi helal kılıyorlar. Akıllı
insan, bunların yalancı olduklarını görür ve anlar. Amaçlarının gençleri kandırarak devlet
yöneticilerini ve güvenlik güçlerini öldürtmek olduğunu görür. İstekleri bunların yerine
hükümeti ellerine geçirmektir. Es-Sefir Gazetesi’nde üyelerden biri olan Ahmet Kam
şöyle diyor: “Bizim camaatten olmayanın kanı ve malı helaldır.”
Bu onlardan apaçık bir bildiridir. Kendi camaatlerinden olmayanı kafir deyip. “malı ve
kanı helaldır” diyorlar.
Değerli Müslümanlar!
Kendinize, çocuklarınıza, ailenize ve malınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
5. Bunların amaçlarının fitne çıkarıp, Müslümanların kanını yollarda, otobüslerde,
uçaklarda ve heryerde akıtmak olduğunun delillerinden biri de, Beyrut milletvekillerinden
olan Zuheyr Ubeyde’nin bazı açıklamalarıdır. ES-Sefir Gazetesi’nin: 2. Eylül, 1992 tarihli
yayınında “Cezayir, Tunus veya başka bir arap ülkesinde olan İslam’i hareketler,
Lübnan’daki İslam’i hareketlere büyük bir güç ve cesaret vermiştir” dedi.
Bu da onun memleketlerde olan İslam’a uymayan şeylere rıza gösterdiğini açık
koyuyor. Zuheyr Ubeyde: “Biz seyyid kutub ve ibn-i teymiye’nin izindeyiz.” diyor.
6. Bu camaat İslam ve müslümanlara sevgilerini iddia ediyorlar. Kafirlerle herhangi bir
ilişkiyi kesinlikle kabul etmediklerini açıklıyorlar.
Bütün bunlar gerçekten garip olaylar, değil mi?!
Deyerli Müslümanlar! Bütün bu açıklamalardan sonra diyoruz ki: İslam adı altında,
“İslami Camaatı” adıyla ortaya çıkan bu guruptan sizleri uyarıyoruz. Bunlar devlet
yöneticilerini ve halka kafir diyorlar. Bunların yanında İnsanlara haram dedikleri şeylere
kendilerine helal diyorlar. Buna rağmen akıllı Müslüman bütün bunları bilir ve bu
insanlardan Müslüman kardeşlerini onların doğru olmadıklarını söyler uyarır.
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HİZB-ÜT TEHRİR’DEN SAKININ

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Yaklaşık olarak ellibeş senelik olan (Hizb-üt tahrir) denilen fırkadan sakının.
Bu gurup “Kader’e” inanmıyan mu^tezile görüşüne sahiptir. “Eşşahsiyyet-ul İslemiyyeh”
adlı kitabının birinci bölümünün 71, 72 ve 74. sayfalarında şöyle diyor: “İnsanın kendi
isteğiyle yapmış olduğu bütün amel ve hareketler Kaza ve Kader ile hiç bir ilgisi yoktur”.
Aynı kitapta yine diyor ki: Dolayısıyla sevap veya cezanın, hidayet ve sapıklığa
bağlandığına göre anlaşılıyorki hayır ve sapıklık Allah’tan değil kulun amelindendir.”
Bu sapık fırkanın başımıza açtıkları fitne büyük bir tehlikedir. Peygamber efendimiz’den
beri gelmiş, geçmiş sahabe ve diğer İslam alimlerinin “Kader” konusunu tartışmayı
şiddetle yasaklarken, bu sapık; sanki müslümanların hiç problemi yokmuş gibi, mü^tezile
sapıklarından sonra ilk olarak bu fırka tekrar “Kader” konusunu gündeme getirmekle
başımıza büyük bir bela daha açmıştır. Bunların yanlış söğlediklerini geri çevirecek
Kuran’ı Kerim’de yüzden fazla Ayet’i kerime mevcuttur. Ayrıca bu sapık inançtan olan bu
gurubun küfre düştüğünü kanıtlayan bir çok hadis-i şerif’in bulunması ile birlikte, mezhep
imamlarının’da bu yönden açık ve sabit hükümleri vardır.
Aslında bu konu ile ilgili Ehl-i Sünnet vel Cemaat; mu^tezile fırkasının bu bozuk inancını
çürütmek üzere onlara karşı yazdıkları reddiyelerde Kuran’ı Kerim ve hadis-i şerif’lerden
açık delillerle gereken cevabı vermişlerdir. İsteyen onlardan bakabilir.
Her şeyden önce imanın şartları diye bildiğimiz altı şarttan biri olan: “Kader’in
şerri Allah’tandır” sözüne apaçık ters düşmektedir. Çünkü “Kader”deyince kainatta
(alemde) olup iyilik ve kötülükler dahil olmak üzere her şey Allah’ın takdiri, il
iradesiyledir (isteğiyledir), yani Allah takdir etmiştir, Allah’ın istediği olmadan hiç bir şey
olmaz. Ancak Allah’ın istediği olur.
Bu sapık fırkanın bozuk inancına göre (haşa) Allah yenilmiş kul yenmiş oluyor.
Bir de bu inanç hem Kuran’ı Kerim, hem Hadis-i Şerif ve hem de akla ters düşmektedir.
Kuran’ı Kerim’in El-Furkaan Suresi’nin, 2. Ayet-in’de Allah buyuruyorki:

ﺍﻳﺮﻘﹾﺪ ﺗﻩﺭﺀٍ ﻓﹶﻘﹶﺪﻰ ﻛﹸﻞﱠ ﺷ ﹶﻠﻖﺧﻭ
Manası: her şey Allah’ın yaratması ve isteği ile dir.
El-Kemer Süresi’nin, 49. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺭﹴ ﺑﹺﻘﹶﺪﺎﻩﻠﹶﻘﹾﻨﺀٍ ﺧﻰﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﺇﹺﻧ
Manası: Her şey Allah’ın isteği ve takdiri ile dir.
Es-Saffeet Suresi, 96 Ayet.

ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﺎ ﺗﻣ ﻭﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢﺍﷲُ ﺧﻭ
Manası: Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı.
İşte gördüğünüz gibi “Hizb-üt Tahrir” in bu inancı küfürdür, zira Ehl-i Sünnet Vel
Cemaat alimlerinin hepsi bu inancın İslama ters düştüğünü, Ayet ve hadi
şeriflere’de aykırı olması sebebiyle de küfrüne karar verdiler.
İbnu hibben rivayet ettiği hadis-i şerif te:

ﻪﺘﻌﻨﺻﺎﻧﹺﻊﹴ ﻭ ﻛﹸﻞﱠ ﺻ ﹶﻠﻖﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺧ
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“şuphesizki Allah-u te^elee, her sanatkarı, yaptığı sanatıyla birlikte yaratmıştır”, (yani
sanatkarın kendisini, hemde yaptığı sanatıda yaratan Allah’tır).
Başka bir hadis-i şerif te de:

ﺔ ﺍﻷُﻣﻩﺬ ﻫﻮﺱﺠﺔﹸ ﻣﺭﹺﻳﺍﻟﹾﻘﹶﺪ
Manası: “kaderiye (kader’e inanmıyanlar) bu Ümmet’in mecusilerdir, yani
müşriktirler cenazelerine katılmayın.
Bu hadis-i Şerif’i Ebu Davut ve İmam Beyhaki “El-kader” adlı kitabında rivayet
etmişlerdir.
Başka bir hadis-i şerif te peygamberimiz buyuruyorki: ben altı kişiyi lanet ettim ve her
peygamberler onları lanet etmiştir, onlarda şunlardır: Allah’ın Kitabı’nda fazlalık yapan ve
kader’in Allah’tan olduğuna inanmayan...”
Başka bir hadis-i şerif te peygamberimiz buyuruyorki:

ﺟﹺﺌﹶﺔﹸﺮﺍﻟﹾﻤﺔﹸ ﻭﺭﹺﻳﻼﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻲ ﺍﻹِﺳﻆﱞ ﻓﺎ ﺣﻤ ﻟﹶﻬﺲﻲ ﻟﹶﻴﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣﻔﹶﺎﻥﻨﺻ

Ümmetim’den iki kısım insanın İslam’dan şansları yoktur, birisi kaderiye, diğeri ise
murcie’dir.”
Onların inancına göre kul yenmiş (haşa) Allah yenilmiş oluyor ve Allah’ın: kendi
mülkünde istemediği şeylere rağmen, kulun istekleri oluyor. Üstelik kulun kendi amelinin
yaratıcısı olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki Allah Celle celeluhu Kuran’ı Kerim’in Yusuf
Süresi, 21 Ayet-in’de buyuruyorki:

ﺮﹺﻩﻠﹶﻰ ﺃﹶﻣ ﻋﺐﺍﷲُ ﻏﹶﺎﻟﻭ
Mansı: “Allah galiptir mağlub değildir. Hiç biri Allah’ın İsteğinin olmasına engel
olamaz.”
Allah Celle celeluhu Kuran’ı Kerim’in Et-Tekvir Süresi, 29. Ayet-in’de buyuruyorki:

ﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﺂﺀَ ﺍﷲُ ﺭﺸﺂﺀُﻭﻥﹶ ﺇﹺﻻﹼ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺸﺎ ﺗﻣﻭ

Manası: Alemlerin rabbi olan Allah istemedikçe, sizin isteğiniz olmaz.
Ayrıca bunların çirkin iddialarından şu bozuk mana daha çıkıyor: “Allah tek bir yaratıcıdır
ondan başka milyarlarca yaratıcı vardır.”
İmam ebu-l hasan El-basri Hazretleri’de şöyle buyuruyor: “Her kim Kader’e inanmazsa
kafir olur”.
İbn-i Abbas Hazretlerinin’de şöyle rivayet edilmiştir: “Kaderiyyelerin (
inanmıyanların) sözleri küfürdür”.
İmam melik, Evza^i ve Hulefe-i raşid’in beşincisi olan Ömer bin ^Ebdul^eziz
Hazretlerinden şöyle rivayet edilmiştir: “Kader’e inanmıyan, “Kaderiye” fırkası tövbe
etmeye davet edilirler.
Ayrıca Hizb-üt Tahrir’in sapıklıklarından bir tanesi daha, Peygamberler hakkında çok
büyük küfür işliyerek : “onlara peygamberlik gelmeden önce, diğer insanlar gibi her türlü
gunah işleyebilirler”diye söylemektedirler.
Peygamberlere atılan bu iftiradan Allah bizi korusun.
Bunların bu ifadelerinden; hırsızlık, yalancılık ve fuhuşun her türlüsünü işleyen’de
Peygamber olabilir manası çıkıyor. Halbuki peygamberler, Müslümanların inancına göre,
ne peygamberlikten önce, ne de peygamberlikten sonra bu tür kötülükler işlemezler.
Peygamberler hakkında inanılması gereken şu hususlar vardır:
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Sadık sıfatı: Peygamberler asla yalan söylemezler, söyledikleri her şeyde sadıktırtlar
(doğrudurlar).
Zeka sıfatı: Bütün Peygamberler zekidirler (akıllıdırlar), kesinlikle içlerinde geri zekalı
yoktur. Allah Celle Celeeluh’u onlara öyle zeka (akıl) vermiştir, düşmanlarını o zeka (akıl)
sayesinde ve verdikleri deliller (даказательства) karşısında hayrete düşürmüşlerdir.
Cesaret sıfatı: Peygamberler yaratıklar arasında en cesur (храбрые) insanlard
düşmanlık yapan kafirlerden korkmazlar ve kaçmazlar. Sahabiler savaşın en çok
şiddetlendiği zamanda, Allah Rasulu’nun arkasından sığındıklarını (gittiklerini)
söylerlerdi. Bu da Peygamberlerin ne kadar cesur olduklarına delildir (даказательство).
İffet sıfatı: Bütün Peygamberler namusludurlar ve şereflidirler, kendilerine en ufak yüz
kızartıcı bir şey meydana getirmezler ve kimsenin namusuna (karıya) asla kötü gözle
bakmazlar.
Emanet sıfatı: Bütün Peygamberler son derece güvenlidirler, aldıkları emaneti asla
aldatmazlar ve güvenilir insanlardırlar. Hepimizin bildiği gibi, Allah’ın Rasulu
Muhammed ^eleyhisseleem Peygamberlik vazifesi gelmeden, insanlar arasında
güvenirliğiyle, doğruluğuyla, güzel ahlakıyla tanındığı için kendisine "Muhammed
Emin" diye çağırılmıştır. O zaman ki bazı düşman 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 Celeeluhu 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. Anc
haklarına hata sayılan ve kıymet (derece) düşürcü 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.
Onların yani Hizb-üt Tahrir’in, görüşüne göre “Günah işlemek kasdiğle kötülüklere
gitmek üzere yola çıkmak günah değildir” diyorlar.
Örneğin: Bir kişi zina, hırsızlık yapmak, Allah’ın haram kıldığı nefsi öldürmeye ve benzeri
cinayetler ve suçlar yapmaya çıkmak üzere yol alarak bu kötülüklere yürüyen kişinin
günahkar olmadığını söylerler.
Ve ayrıca Hizb-üt Tehrire fırkasına göre: “İslam Devleti kurmaya çalışmayan herkes
kafirdir” diyorlar. Yine “Hilafet” adlı kitabın 9. sayfasında diyorlar ki: “Halife tayin
etmek bütün Müslümanların boynunun borcu olup iki gece içinde imam (halife)
tayin etmedikleri takdirde hepsi büyük bir suç işlemekle günaha girerler”.
Aynı kitabın 3. sayfası ile “Eşşahsiyyet-ul İslamiyyeh” adlı kitaplarının (2. cüz 3.
Bölüm)15. sayfasında da: “Yer yüzünde bir halife getirmeden ölen kişi Cahiliyye
ölümü üzerine gebermiş olur.” Diyorlar ve bunu insanlara Hadis-i Şerif olarak
duyuruyorlar, halbuki Hadis-i Şerif böyle deyildir, bu sapıklar Hadis-i Şerifi ta
ediyorlar.
Söz konusu Hadis-i Şerifin gerçek manası şöyledir: “Her kim hazır bulunan halife’ye
isyan ederek karşı çıkıpta biat etmezse günahkardır.
Aradaki farka bakınız, Hadis-i Şerifi nasılda tahrif ediyorlar.
Hizb-üt Tehrire fırkasına göre bugun herkes kafirdir halife olmadığı için.
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ÇOK ÖNEMLİ BİR UYARI

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
Elhemdulilleh’i rabbil ^elemiin vassaletu vesselemu ^ele seyyidine Muhammed ve ^ele
elihi vesahbihi ettayyibin ettahirin vesellem emme be^d Allah kuran’i kerimde
buyuruyorki:
Nisa Süresi 115 Ayet:

ﻢﻨﻬ ﺟﻪﻠﺼﻧﻟﱠﻰ ﻭﻮﺎ ﺗ ﻣﻟﱢﻪﻮ ﻧﹺﻨﲔﻣﺆﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺳﺮ ﹶﻏﻴﺒﹺﻊﺘﻳﻯ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﻬ ﻟﹶﻪﻦﻴﺒﺎ ﺗ ﻣﺪﻌ ﺑﻦﻮﻝﹶ ﻣﺳﻖﹺ ﺍﻟﺮﺎﻗﺸ ﻳﻦﻣﻭ
ﺍﲑﺼ ﻣﺎﺀَﺕﺳﻭ
Manası: “her kim Peygamber Efendimiz’e karşı çıkar müslümanların yolundan
başka bir yol tutarsa o Cehennem’e sokulacaktır”
Peygamber Efendimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem Hadis-i Şerifte şöyle
buyurmuştur:

ﺏﻮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﻔﹾﺸ ﻳ ﺛﹸﻢﻢﻬﻠﹸﻮﻧ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﺛﹸﻢﻢﻬﻠﹸﻮﻧ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﺎﺑﹺﻲ ﺛﹸﻢﺤ ﺑﹺﺄﹶﺻﻴﻜﹸﻢﺃﹸﻭﺻ
Manası: Size vasiyetim, benden sonra Sahabilerim ve onlardan sonraki ile, yine onlardan
sonraki gelenlerin yolundan şaşmayın. (bu demektir ki, Asr-i saadet döneminde gelmiş
geçmiş sahabe, tabiin ve onlardan sonra gelen tebe^i tabiin kuşaklarının gösterdiği yoldan
gidilmesi gerekir.) Onlardan sonra yalancılık yayılacak (bunu gördüğünüz zaman)
Cemaat’an ayrılıp, parçalanmayın. Muhakkak şeytan bir kişi ile beraber; iki kişiden ise
çok uzaktır. Cennet’e girmek isteyen, Camaattan (ehlis sünnetten ayrılmasın). Bunu İbn
Hibban ve Tirmizi rivayet etmiştir.Allah Celle celeluhu bize bu Ümmetin geçmişlerini
(sahabeler, tabiinler ve onlardan sonra gelen bu Ümmetin alimlerni) örnek almamızı
emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallah’u ^eleyhi vesellem bu Ümmetin büyükleri olan
Sahabiler, tabiin ve ondan sonra gelenlerin yolundan gitmemizi emrediyor. Bu selef
Salih in’in yolunu takip eden kişi iflah olur (kurtulur), çünkü onlar en doğru olarak
sapmadan Peygamber Efendimiz’in sallallah’u ^eleyhi vesellem’in yolundan gittikleri
güneş gibi apaçık ortadadır.
Son zamanlarda hiç ilim öğrenmemiş ve ilmin kokusunu bile almamış, ancak çay,
kahve eğlence, alış veriş, gırgır ve hayat eğlencelerinden başka bir şey bilmeyen
cahiller türedi. Bu cahiller sakal uzatıp takkeleri başına geçirdikleri gibi, kendilerini
baba kapılarında buldular. İşte o para babalarının kötü emellerine oyuncak olup,
onların hesabına Müslümanların arasında fitne ve fesat yaymak Süretiğle çalışmaya
başladılar. Birde Dini ilimlerde yetersiz olan, halkımıza yutturmak için kendilerine
(gerçek) “selef-i” adını koydular ve dedilerki: “geçmiş amirler ile alimlerin
bozduklarını düzeltmeye geldik”.
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Üstelik hiç utanmadan Peygamber efendimiz sallallah’u ^eleyhi vesellem’in Sahabilere ve
ondan sonra gelen tabiinlere dil uzatarak: “Onların ihmal edip beceremedikleri hususları
biz yapacağız” diye iddia etmekten de geri kalmadılar.
Ayrıca Din’in kuruyucu ve kurtarıcısı olduklarını söylüyorlar.
Değerli Müslüman kardeşlerim işte bu fırka’nın adı: “Vahhabiler’dir”.
VEHHABİLER FIRKASI’NIN FİTNESİ
Şimdi de Vahhabilerin ne olduğunu anlatalım. On sekizinci yüz yılların sonlarında Necd
bölgesinin Dir^iyye köyünde “muhammed bin ^ebdulvahab” isimli şahıs dünyaya
gelmiştir.
Bu insan küçüklüğünü kendi bölgesinde geçirdikten sonra Irak’a gidip, bir müddet orda
kaldı, orda bazı İslamı yıkmaya çalışan kişilere casuslara uyup yanlış fikirleri aldıktan
sonra geri döndü kendi memleketine Necd denilen yere ve orada muhammed ibın essuud
ile anlaşarak Müslümanlara karşı büyük bir haraket hazırlıyarak yanlış fikirlerni kabul
etmeyen kimseleri İslam dışı sayarak öldürmeye başladılar ve çok iyi bilinmektedir tarihte
bunu kimse inkar edemez mekke ve medine olayını ne kadar öldürdükleri ve ne kadar
zarar yaptıklarnı eski za manlarda ve yine kısa bir müddet önce tekrar çıkmaya başladılar
ve bu zamanda da halleri biliniyor, görüyoruzki bazı devletlerde ne gibi olaylar fitneler
çıkarıyorlar işte Peygamberimizin buyuruğu yerine geldi sallallah’u ^eleyhi vesellem sa
buhari’de, Sahabiler tarafından Peygamber Efendimiz sallallah’u ^eleyhi vesellem’e
memleketler hakkında sorulan soruda Necd bölgesi ile ilgili Peygamber Efendimiz’den
alınan cevaptan mealen: “şeytan boynuzunun çıkacağı yerdir” diye bildirmiştir.
Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerif’inin gerçeği ortaya çıkmıştır. Vehhabi fitnesi Necd
bölgesinden çıkmış bir şeytan boynuzudur.
İbn-u ^Ebidin (hanefi mezhebinin büyük alimlerindendir) Hazretleri haşiyesinin “beb
buğat” (yani azgınlar bölümünde): “Vehhabiler; geçmiş tarihte sapık olan mücessime
fırkasının bir uzantısıdır” diye ifade etmektedir.
Bu sapık fırkanın batıl inanç ve fikirlerinden bir kaç örnek aşağıda çıkarılmştır:
Değerli Müslüman kardeşlerim!
Gördüğünüz gibi bu bozuk inancı yer yüzündeki Müslümanlar arasında yaymak için
Vehhabiler, sahip oldukları büyük maddi imkanları seferber ederek, her türlü vesileyl
zehirlerini yaymaya çalışıyorlar.
1.Vehhabiler, bir memlekete hakim olurlarsa ilk yapacakları şeylerden biri bütün
mezarlıkları yerle bir etmektir. Bugünkü hal olduğu gibi, Mekke-i Mukerreme’de “Cennet
ul mualla” ve Medine-i Münevvere’de de “Cennet-ul baki^” mezarlarında yatan binlerce
sahabenin mezarları ziyaret edilecek olursa, kimin mezarı kime ait ve nerede olduğu belli
değildir.
2. Başta Peygamber efendimiz sallallah’u ^eleyhi vesellem olmak üzere (üstünlük
sırlamasına göre), ondan sonra gelen bütün Peygamberlere ve İnsanlarda olan hiç bir
evliyanın bereket niyetiyle ziyaret etmenin “şirktir diyorlar (yani küfürdür diyorlar)” bir
kişi “Ya Muhammed” veya “Medet ya Rasulallah” veya “Medet Ya ^Ebdulkadir Ceylani”
dese veya bir evliyanın yüzü suyu hürmetine Allah’tan aff dilerse, onlara göre Dinden
çıkar kafir olur.
3. ölüm meleği olan ve Peygamber efendimiz sallallah’u ^eleyhi vesellem Hadis
ile adının “^Ezrail” olduğu bilinen, yüz milyonlarca Müslüman tarafından “^Ezrail”
ismiyle bililnirken, Vehhabiler bu ismi red ve inkar ediyorlar: “^Ezrail diye bir şey yoktur
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diyorlar. Halbuki İmam Tebarani’nin “Et-Tilavet” adlı kitabında ibn-u firhun’un
“Tebsirat-ul Hukkam” adlı kitabında da
bildirmiştir.
4. Bin iki yüz yıldan bu yana inançta müslümanların çoğunluğunu oluşturan iki hak Alim
vardır. Birisi Maturidi diğeri ise Eşari Alimleridir. Vehhabiler bu iki hak Alime yönelik
“sapık” (kafir) derler.
5. Vehhabiler Ebu Cehil ve Ebu Leheb olan kafirleri bugünkü Mislümanlardan daha
imanlı olduklarını söylüyorlar.
6. Vehhabilerin görüşüne göre “nakşibendi” tarikatı ve diyer tasavvuf tarikatlarının ehli
(ilk kurucusundan son mensuplarına kadar) hepsi kafirdir diyorlar. Bir Süre önce
Riyad’dan bu konu ile ilgili bir fetva çıkardılar.
7. Camiler’de Namazlardan sonra yapılan toplu zikire bid’at derler, bunun da din’den
olmayıp kötü bir şey olduğunu söylüyorlar. Ayrıca Ayet ve Hadis-i Şerif ile sabit olan
zikir ve dualar dışında kalan bütün zikir ve dualara: “haramdır Bid-at’tır diyorlar.
8. Vehhabiler, ölmüş lerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim’den, “El-Fetiha”. “Yasin-i Şerif” ile
başka Ayet veya Süre’ler okumak, haram ve kötü bid-at olduğunu söylüyorlar.
9. Vehhabiler diyorlar’ki Teravih Namazı yirmi rekat kılmak günahtır. Bunu, haşa Hazret
Ömer radiyallah-u ^enhu’nun uydurduğunu söylerler.
Böylece Hazret-i Ömer-i hem Din’de bozgunculuk, hem de hiyanet etmek suçuyla itham
ederek hakaret ediyorlar.
10. “Cuma günü okunan, ikinci ezan, Kötü bir bid-at’tır” der ve Hazret-i Osman tarafından
uydurulduğunu söylerler.
Bunda da Hazret-i Ömer’e hakaret ettikleri gibi, Hazret-i Osman-a da “Bidat’cı” demekle
hakaret etmiş oluyorlar.
11. Bu Ümmetin selefinden halefine kadar, gelmiş geçmiş büyük Alimlerin çoğuna:
“Sapık” ve bazılarına da: “Kafir” derler.
Örnek verecek olursak İmam cuveyni, İmam Razi, İmam Takuyeddin-i Es-subki, İmam
Muhyeddin bin Arabi, İmam ^Ebdulkadir Ceylani ve daha bir çok; yüzde yüz Ehl
alimlerinden olan büyüklerin kimine: “Sapık” kimine’de “kafir” derler.
12. İslam Dini’nde hak bilinen ve alimlerin söz ve görüş birliğiyle caiz olan “tevessul”
meselesine şirktir küfürdür diyorlar.
13. Tesbih: Müslümanlar tarafından yüz yıllardan beri yapıla gelen, tesbih ile zikir
ibadetinin haram bid-at olduğunu söylerler.
14. Müslüman alimler topluluğu söz birliğiyle Allah’ın mekandan (yerden) ve cihetten
(yönden) münezzeh olduğunu söylemişlerdir, çünkü bu inanç Allah’ın Kuran’ı Kerim’de
ve Peygamber Efendimizin Sünnetin’de (Hadisi Şeriflerinde) emrettiği doğru inançtır.
Durum böyle iken, Vehhabiler Allah’a yer ve yön vasfediyorlar Arşın üzerine oturduğunu
söylerler. Buda küfrün ta kendisidir.
Allah Celle Celeelühu “Eş-Şura” Süresinin 11 Ayetinde buyuruyor:

ٌﺀﻰ ﺷﻪﺜﹾﻠ ﻛﹶﻤﺲﻟﹶﻴ
“Leyse kemislihi şey’”
Manası: “Allah hiç bir şeye benzemez”
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Yani Allah yaratılmışların hiç birine benzemez ve Allah, mekandan, zamandan,
şekilden, masafeden, sınırdan, hacimden, renkten ve butun yaratıklardan
münezzehtir (onlara benzemez ve ihtiyacı yoktur)
Allah Celle Celeelühu “İhlas” Süresinin 4 Ayetinde buyuruyor:

ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢﻭ

“Velemyekullehu kufuven ehed”
Manası: “Allah’ın hiç benzeri yoktur.”
İmam Ali Radiyallah’u ^Enh’u bildirdiği gibi Allah, yerleri yaratmadan önce yersiz olarak
vardı ve yerleri yarattıktan sonra yine yersiz olarak vardır.
Durum böyle iken, Vahhabiler Allah’a mekan (yer) ve cihet (yön) söyliyerek, Arş üzerine
oturduğunu söylerler. Buda küfürdür.
15. Çok önemli farz, emir ve yasaklarla ilgilenmeyip kafadan uydurdukları şeytani
fikirlerle Müslümanları, bölüp parçalamaya çalışıyorlar.
Allah onları hidayet etsin doğru yolu göstersin.
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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
KADERE İMAN

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin.
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuyorki:

ﻩﺷﺮ  ﻭﺮﹺﻩﻴﺭﹺ ﺧ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﺪﻦﻣﺆﺗﺮﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﻴ ﻭﻪﻠﺳﺭ ﻭﺒﹺﻪﻛﹸﺘ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺍﻹِﳝ

anlamı: “İman 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 h
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:

ﻜﹸﻦ ﻳﺄ ﻟﹶﻢﺸ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﻣﺎﺀَ ﺍﷲُ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻣﺎ ﺷ
anlamı: “Allah, ne istediğse olacak ve ne istemediğse olmayacak”.
Allah Celle Celeelühu, En – Nahl Süresinin – 93. Ayetinde buyuruyor:

ُﺎﺀﺸ ﻳﻦﻱ ﻣﺪﻬﻳﺎﺀُ ﻭﺸ ﻳﻦﻞﱡ ﻣﻀﻳ

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:

ُﺎﺀﺸ ﺗﻦﻱ ﻣﺪﻬﺗﺎﺀُ ﻭﺸ ﺗﻦﺎ ﻣﻞﱡ ﺑﹺﻬﻀﻚ ﺗ
 ﺘﻨﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﻓﻲﺇﹺﻥﹾ ﻫ

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

ُﺎﺀَ ﺍﷲﺸﺎﺀُﻭﻥﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺸﺎ ﺗﻣﻭ

anlamı: “sizin istediğinizi Allah takdir ettiğse olur yani Allah istediğse olur”.

ﺮﹺﻩﻠﹶﻰ ﺃﹶﻣ ﻋﺐﺍﷲُ ﻏﹶﺎﻟﻭ

anlamı: “Allah, ne isterse, onu yapar”.
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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:

ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨ ﻭﺔﻨ ﺍﳉﻦ ﻣﻢﻨﻬﻸَﻥﱠ ﺟﻲ ﻷَﻣﻨﻝﹸ ﻣ ﺍﻟﻘﹶﻮﻖ ﺣﻦﻟﹶﻜﺎ ﻭﺍﻫﺪﻔﹾﺲﹴ ﻫﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﻧﺎ ﻵﺗﻴﻨﺷﺌﹾﻨ ﻟﹶﻮﻭ

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:

ﺴﺌﹶﻠﹸﻮﻥﹶ
  ﻳﻢﻫﻞﹸ ﻭﻔﹾﻌﺎ ﻳﻤﺴﺌﹶﻞﹸ ﻋ
 ﹶﻻ ﻳ
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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ALLAH’IN SIFATLARI

ﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﺍﻷَﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟﻣ
ﻮﺍﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ:ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
1. Allah vardır:
İbrahim Süresi 10. ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺷﻚ ِﻲ ﺍﷲﺃﹶﻓ
Anlamı: “Allah vardır bunda hiç şüphe yoktur.”
2. EL-Vahdeniyye:
İhlas Süresi 1. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺪ ﺍﷲُ ﺃﹶﺣﻮﻗﹸﻞﹾ ﻫ
Anlamı: “Allah birdir,benzeri ve ortağı yoktur.”
3. EL-Kıyemu binnefs:
El-^İmran 97. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﲔﺎﻟﹶﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﹶﻏﻨﹺﻲ

Ayetin anlamı: “Allah hiç bir şeye muhtaç deyildir.”
İhlas Süresi 2. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺪﻤﺍﷲُ ﺍﻟﺼ

Ayetin anlamı: “Allah hiç bir şeye muhtaç deyildir.”
4. EL-Muhalefetu Lil-hevedis:
Eş-Şura Süresinin 11. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ٌﺀﻰ ﺷﻪﺜﹾﻠ ﻛﹶﻤﺲﻟﹶﻴ

Anlamı: “Allah hiç bir şeye benzemez.”
İhlas Süresi 4. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢﻭ

Anlamı: “Allah yaratıklarına benzemez.”
5.6. EL-Kidem ve EL-Bakaa:
El-Hediyd Süresinin 3. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺮﺍﻵﺧﻝﹸ ﻭ ﺍﻷَﻭﻮﻫ
Anlamı: “Allah’ın başlangıcı (evveli) ve sonu (ahiri) yoktur.”
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7. EL-Kudrah:
Allah buyuruyorki:

ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻰﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹺّ ﺷ ﻋﻮﻫﻭ
Anlamı: “Allah her şeye kadirdir.”
8. EL-İraade:
Et-Tekvir 29. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﺎﺀُ ﺍﷲُ ﺭﺸﺎﺀُﻭﻥﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺸﺎ ﺗﻣﻭ
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:

ﻴﻢﻠ ﺍﻟﹾﻌﻴﻊﻤ ﺍﻟﺴﻮﻫﻭ

Anlamı: “Allah her şeyi işitir ve görür.”
11. EL-Kelam: Ennise Süresinin 164. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﺎﻴﻤ ﹾﻜﻠﻰ ﺗﻮﺳ ﺍﷲُ ﻣﻛﹶﻠﱠﻢﻭ

Anlamı: “Muse Allah’ın başlangıcı ve sonu olmayan Kelamını duydu (işitti).”
12. EL-Hayat: El- Bakara Süresinin 255. Ayetinde Allah buyuruyorki:

ﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻲ ﺍﻟﹾﺤﻮ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﺍﷲُ ﻻ ﺇﹺﻟﻪ

Anlamı: “Allah’tan başka İlah yoktur Hay (dirdir) ve Kayyumdur (hiç bir şeye
muhtaç değildir).”
13. EL-^İLİM: Allah buyuruyorki:

ﻴﻢﻠﺀٍ ﻋﻰ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷﻮﻫﻭ

Anlamı: “Allah her şeyi bilendir.”
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MÜLHİDLERİN PEYGAMBERİMİZE
ATTIĞI İFTİRALARA REDDİYE

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee “El-Furkan” Süresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺍﲑﺼﻧﺎ ﻭﻳﺎﺩ ﻫﻚﺑﻛﹶﻔﹶﻰ ﺑﹺﺮ ﻭﲔﺮﹺﻣﺠ ﺍﻟﹾﻤﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﺒﹺﻲﻜﹸﻞﱢ ﻧﺎ ﻟﻠﹾﻨﻌ ﺟﻚﻛﹶﺬﹶﻟﻭ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

Allah’u Te^eelee bu ayette, her Peygamber için suçlulardan düşmanlar var ve Allah’ın
hidayetçi ve yardımcı olarak yeter olduğunu bildiriyor.
İslam düşmanları, Peygamber efendimiz hakkında iftiralar (yalanlar) ve onun
Peygamberliği hakkında şüpheler yaymaya başladılar. Bununla mü’minler dinlerinde
şüpheye düşürmek ve imandan ve Peygamber efendimizden uzaklaştırmak istiyorlardı.
Bu dinin düşmanları kendi doğru olmayan davalarında büyük dava sahibi olan
Peygamber efendimize doğru olmayan şüpheli sözler yaymaya çalıştılar. Bununla kendi
kalplerindeki kin ve küfürle rezil oldular.
Bu yalanlar ve küfürler Nelerdir?
Bu yalanlardan kafirler diyorlar ki: “Muhammed kadınlara düşkün bir adamdı,
şehvetler arkasında koşardı. Bu yüzden bir kadınla yetinmeyip kadınlarının sayısını
çoğaltırdı.
Allah-u Te^eelee “El-Kehf” Süresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺎﺑﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻻ ﻛﹶﺬ ﺇﹺﻥﹾ ﻳﻬﹺﻢﺍﻫ ﺃﹶﻓﹾﻮﻦ ﻣﺝﺮﺨﺔﹰ ﺗﻤ ﻛﹶﻠﺕﺮﻛﹶﺒ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Anlamı: ”Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük yalan. Yalandan başka birşey söylemiyorlar.
Onlar gerçekten yalancı ve iftiracıdırlar. Bunların kurbağa gibi bağırmaları
Peygamberimize zarar vermez. Peygamberimiz onların attığı iftiralar gibi değildir.
Allah-u Te^eelee “El-Ahzeb” Süresinin 45. ve 46. ayetlerinde Peygamber efendimize
hitap ederek şöyle buyuruyor:

ﺍﻨﹺﲑﺎ ﻣﺍﺟﺮﺳ ﻭﺫﻧﹺﻪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺑﹺﺎﻴﺍﻋﺩﺍ ﻭﻳﺮﺬﻧﺍ ﻭﺮﺸﺒﻣﺍ ﻭﺪﺎﻫ ﺷﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭ ﺇﹺﻧﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ

Allah-u Te^eelee bu ayette, Peygamber efendimizi bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı,
Allah’ın izniyle bir davetçi ve nür hakkı bildiriyor.
Apaçık Deliller
1-Peygamber efendimizin kalbinin kadınlara bağlı olmadığına açık delillerden;
İmam Müslim’in rivayet ettiğine göre ^Eişe anamız -radıyallah-u ^enhee- şöyle demiştir:
Allah Resulü gecelerden sıra bana geldiği zaman gece yarısından sonra çıkar ve Baki^’e
(Müslümanların mezarlığına) giderdi ve şöyle derdi:
Anlamıı: ”Allah’ın selamı üzerinize olsun ey mü’minler topluluğu. Size vaad edilen ölüm
gerçekleşti. Biz de Allah’ın izniyle size ulaşacağız. Ey Allah’ım Baki^ ehline mer
et.
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Baki^ Medine ehlinin mezarlığıdır. Bu da kafirlerin zannettiği gibi Peygamberimizin
kalbinin kadınlara bağlı olmadığına açık bir delildir. Eğer onların zannettiği gibi olsaydı
^Eişe’nin gecesinde O’nu bırakıp tek başına mezarlığa mezarlık ehline istiğfar etmek,
onlar için dua etmek ve Allah’ın istediği vakit kadar vaktini harcamak için gitmezdi ve
Aişe -Allah O’ndan razı olsun- kadınlarının en güzeli olduğunu bildiği halde ve ^Eişe
Peygamberimiz vefat ettiği zaman yaşı 18 idi.
2-Peygamberimizin kadınlara düşkün olmadığına bir delil de kendisinde kimsenin
yarışamayacağı bir güzellik vardı, kırk yaşına ulaşıncaya kadar Mekke ehli arasında
Muhammedul Emin olarak biliniyordu, kafirlerin iftira ettiği gibi kadınlara düşkün
deyildi.
3-Peygamberimizin kadınlara düşkün olmadığına bir delil de kızını Peygamberimizle
evlendirmek için getiren bir şahıs Peygamberimize kızının güzelliğini vasfettikten sonra
kızının kesinlikle hastalanmadığını söyledi. Peygamberimiz ona dedi ki: Ona ihtiyacım
yoktur.” Çünkü insanların hayırlısı bu dünyada musibetlere uğrayandır. Güzelliği
vasfedildiği halde Peygamberimiz kızının (изин) hayrı (bahti) az olduğuna söyliyerek
onunla evlenmeyi kabul etmedi. Eğer kalbi kadınlara bağlı olsaydı bu fırsatı kaçırmazdı.
4- Aynı şekilde bu konu ile ilgili diğer deliller Peygamberimiz 25 yaşına gelmeden
evlenmedi. 40 yaşında olan Hatice ile evlendi. Peygamberimizin yaşı elliyi geçtiği
zaman karısı öldü. Daha sonra başka bir kadınla evlendi ve sonra sayılarını çoğalttı.
Şehvete doymak için değil İslam davetinin maslahatı için hikmetle sayılarını (eşlerini)
çoğalttı. Allah’u Te^eelee Peygamberimize ümmetinden ziyade bir ruhsatı verdi. O aynı
anda dörtten fazla kadınla evlenebilirdi. Peygamberimiz söylediklerimiz gibi
ettikleri gibi olsaydı yaşı elliye varmadan eşlerini çoğaltırdı. Şeriatının kadınlardan
kadınlara yayılmasının önemli hikmetleri şüphe yok ki Peygamberimizin temiz karıları,
Peygamberimizin halleri ve sözlerini bildirmede en büyük delildir. Peygamberimizin
vefatından sonra bazıları büyük hocalar ve mühaddisler oldular, tıpkı Aişe gibi
O’ndan razı olsun- O Peygamberimizin eşlerinden en fakih olandı. Allah’u Te^eelee
Ehzab” Süresinin 34. ayetinde Peygamberimizin karıları hakkında şöyle buyuruyor:

ﺍﺒﹺﲑﻴﻔﹰﺎ ﺧ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻄﺔﻜﹾﻤﺍﻟﹾﺤ ﺍﷲِ ﻭﺎﺕ ﺀَﺍﻳﻦ ﻣﻜﹸﻦﻮﺗﻴﻲ ﺑﻠﹶﻰ ﻓﺘﺎ ﻳﻥﹶ ﻣﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Allah’u Te^eelee bu ayette, Peygamberimizin eşlerine kendi evlerinde okunan Allah’ın
ayetlerini hatırlatmalarını emrediyor. Allah herşeyin iç yüzünü bilen ve herşeyden haberi
olduğunu bildiriyor.
Peygamberimiz, eşlerini çoğaltırken değişik kabilelerden seçip çoğalttı. Çünkü
kadınlara ay başı, nifas, doğum, ve emzirme gibi konuların doğru bir şekilde ilmi y
diye. Peygamberimizin eşlerinden sabit olmuştur ki onlar Peygamberimizden birçok ilim,
xayır, iyilik ve fıkıh öğrenip taşımışlardır.
Din Düşmanlarına Karşı dini korumak
Diğer Peygamber kardeşleri gibi Peygamberimiz de evlenmiştir.
Allah’u Te^eelee “Er-Ra^d” Süresinin 38. ayetinde şöyle buyuruyor:
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ﺔﹰﻳﺫﹸﺭﺎ ﻭﺍﺟﻭ ﺃﹶﺯﻢﺎ ﻟﹶﻬﻠﹾﻨﻌﺟ ﻭﻚﻠ ﻗﹶﺒﻦﻼﹰ ﻣﺳﺎ ﺭﻠﹾﻨﺳ ﺃﹶﺭﻟﹶﻘﹶﺪﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Allah’u Te^eelee bu ayette, Peygamber efendimizden önce Peygamberler gönderdiğini ve
onlara karı ve çocuklar verdiğini bildiriyor.
Bu dinin düşmanları, kafirler ve şaşırtmaya çalışan kişiler, Peygamberimizin dörtten
fazla kadınla evlenmesini O’nun bir ayıbı, kusuru olarak görüp bununla Peygamberimizin
adını kirleteceklerini zannediyorlar ve sapık düşüncelerini kendi beyinlerinde yoğurup
insanlara öğretiyorlar. Bunlar kötü bir durumdadırlar ( küfür ve yanlışlık içerisindedirler).

Ey Müslüman kardeşim!
Allah’u Te^eelee, gücü yeten her mü’min erkek ve kadına haramı inkar etmeyi
yani Allah’ın haram kıldığını yok etmeyi farz kılmıştır. gunahların en büyükü küfürdür
yani dinden çıkmaktır,
Ey Müslüman kardeşim!
küfür Müslümanlar arasında yayılıyor Müslümanların arasına imanı yok eden, aklı
baştan alan batıl ve şüpheli fitneler bildiriler yayıyorlar. Bunların zararı yol kesip mal
çalan kimselerin zararından daha büyüktür, daha tehlikelidir. İslam’dan ve
Müslümanlardan nefret eden örtülere bürünmüş münafıklar, şaşırmış kafirlere karşı
Akidemizi müdafaa edelim
Allah’ım bizleri dinini koruyan kullarından eyle Peygamberinin . Temiz
şeriatıylan amel edenlerden eyle.
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PEYGAMBER, EVLİYALAR VE SALİHLERLE
TEVESSÜL ETMENİN BEREKETİ

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah-u Te^eelee “El-E^raf” Süresinin 157. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻮﻥﹶﺤﻔﹾﻠ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻚ ﺃﹸﻭﻟﺌﻪﻌﺰﹺﻝﹶ ﻣﻱ ﺃﹸﻧ ﺍﻟﱠﺬﻮﺭﻮﺍ ﺍﻟﻨﻌﺒﺍﺗ ﻭﻭﻩﺮﺼﻧ ﻭﻭﻩﺭﺰﻋ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﻪﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﻓﹶﺎﻟﱠﺬ

Anlamı: ”Peygambere iman edip ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte
gönderilen Kur’an’a uyanlar, kurtulanlardır”.
Peygamberler yaratılmışların en üstünüdürler ve hepsi hak olan dinle gelmişlerdir.
Dereceleri en yüksektir ve dereceleri Cennette bulunan” ^illiyyinin” en yüksek yerindedir.
Allah’u Te^eelee, Peygamberleri insanlara iyiliği emretmek ve kötülükten uzaklaştırmak
için imanla ve nürla göndermiştir.
Peygamberlerin, insanların üzerindeki hakkı, hiç birini inkar etmeden yalanlamadan
hepsine iman etmeleridir. Ayni şekilde Allah’u Te^eelee emrettiği gibi onlara yardım
ve yüceltmektir. Allah’u Te^eelee bazı Peygamberleri bazılarından daha üstün kıldı.
O, Allah’ın Resulü Muhammed ^Ebdullah’ın oğludur. Peygamberlerin sonuncusu olup
ondan sonra Peygamber yoktur. insandır fakat yaratılmışların en hayırlısıdır. Allah’a
ibadet etmek için davet edip ve Allah’tan başkasına ibadet etmek küfürdür diye
öyretmiştir.
Allah’u Te^eelee “El-Beyyine” Süresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨﷲ ﻣ
َ ﻭﺍ ﺍﺪﺒﻌﻴﻭﺍ ﺇﹺﻻ ﻟﺮﺎ ﺃﹸﻣﻣﻭ
Anlamı: ” Onlara ancak ihlaslı bir şekilde Allah’a ibadet etmekle emir verilmiştir ”.
İbadet. Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Allah’tan başkasına ibadet etmek caiz
değildir. Kim Allah’tan başkasına ibadet ederse şirke ve küfre düşmüştür hak yoldan
çıkmıştır.
Teberrükün (Bereketi istemek) Caiz Olması ve Fazileti
Dinde caiz olan diri veya ölü Salih lerle bereketlenmek şirk değildir. Ölü veya diri olsun,
ona sadece seslenmek, yardım dilemek veya kabrini ziyaret etmek şirk değildir. Bir
Müslüman gerçekten fayda ve zararın Allah’ın yaratmasıyla olduğuna iman ediyorsa,
şifanın Allah’ın izniyle olduğuna iman ediyorsa ve ^alemde bütün olan her şeyin Allah’ın
istediğiyle olduğunu iman ederek şöyle derse: ” Ey Allah’ın Peygamberleri bana yardım
ediniz” veya “ Ey Allah’ın evliyaları bana yardım ediniz”. Bir Peygamberin veya bir
evliyanın kabrinde durup Allah’a bu Peygamberin veya bu evliyanın hürmetine dua
ederse (istekte bulunursa) bu kişi müşrik değildir. Ayni şekilde bir Müslüman şöyle
derse: ”Ey Allah’ın Resulü” bu kişi müşrik değildir. Çünkü bu kişi Allah’ın Resulüne
ibadet etmiyor ve etmiş olmuyor, sadece Allah’a ibadet ediyor. Bereket almak caiz
olduğuna büyük Deliller
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Peygamberle veya evliyalarla bereket almanın caiz olduğuna deliller bir sayfaya
sığmayacak kadar çoktur. Bazıları şöyledir:
1- Ehli Selefi (yani hicret ile üçyüz yıl arasındaki gelen alimlere Ehli Selef denilir)
Salihlerin başlarından olan İmam Ahmed bin Hanbel, sabit bir rivayete göre şöyle
buyuruyor:

ﻂ ﺍﻟﻘﹶﺤﺪﻨ ﻋﺒﹺﻲﻞﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﺳﻮ ﺍﻟﺘﺐﺤﺘﺴ ﻳ:ﻞﹶﺒﻨ ﺣﻦ ﺑﺪﻤ ﺃﹶﺣﺎﻡﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻹﻣ
Anlamı:” Yağmur olmadığı zamanda Allah’ın Resulüyle tevessül etmek müsta
(güzel iştir)”.
2- İmam Et-Tabaranı “El-Mu^cem El-Kebir ve Es-Sağir” adlı kitaplarında rivayet ettiğine
göre Sahabe olan ^usman Hüneyf oğlu şöyle diyor: ”Allah’ın Resulüyle iken bir kör
gelip körlüğünü ona şikayet etti. Peygamber efendimiz ona dedi ki :” İstersen
istersen sana dua ederim”. Kör adam dedi ki: ”Ey Allah’ın Resulü körlüğüm bana çok
çetin (zor) geliyor ve yardım edecek kimsem de yok”. Peygamber efendimiz ona şöyle
buyurdu: ”Abdesthaneye git abdest al ve iki rekat namaz kıldıktan sonra bu duayı oku”
Ey Allah’ım, rahmet Peygamberi olan Muhammed Peygamberin hakkıyla benim
duamı kabul et. Ey Muhammed seninle Rabbimden duamın kabul olmasını istiyorum ki
isteyimi kolaylaştırmak için ( isteyini dile getirirsin). O adam Peygamberin söylediğini
yaptı. Allah’ın adına yemin ediyorum ki oradan ayrılmadan ve uzun zaman geçmede
körlüğü üzerinden kalkmış olarak yanımıza geldi sanki hiç kör olmamıştı.
sahihtir.
Kör kişi Peygamber efendimizin hazır olmadığı (bulunmadığı) bir yerde ona
tevessül ettiği açıktır. Eğer bu şirk olsaydı Peygamber efendimiz bunun karşısında h
susar mıydı ! Eğer şirk olsaydı Peygamber efendimiz ona öğretirmiydi. Mu
peygamberimiz doğru olmayan şeyi görürse susmaz doğruyu bildirir, peygamberimiz tek
olan Allah’ın birliyine davet ediyordu.
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KABİR ZİYARETİ VE PEYGAMBERLERLE
TEBERRÜK ETMEK

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
Allah’u Te^eelee “El-Meide” Süresinin 35. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

ﻴﻠﹶﺔﹶﺳ ﺍﻟﹾﻮﻪﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻐﺘﺍﺑﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ

Allah’u Te^eelee bu ayette, müminlerin kurtulmaları için, O’ndan korkmaları ve sebepleri
aramalarını emrediyor.
Ey Müslüman kardeşlerim!
Biliniz ki bu ayetin açıklanmasında Allah’ın emirlerini yerine getirmeyi
emrediliyor. Başka bir söz ile Allah’ın rızasına, rahmetine yaklaştıracak şeylere yapmamız
emrediliyor. Namaz, oruç, zekat, hac gibi yapmak ve ana ve babanın dediklerini yapmak
ve öbür ibadetler, her biri Allah’ın rızasına yakınlaşmaya bir vesiledir (sebeptir). İyi
ibadetlerden bir tanesi de peygamberlerin ve evliyaların kabirlerini ziyaret etmektir. Bu
ziyaret ister onlara selam vermek için isterse de bereket almak için olsun. “Teberrük”ün
manası Allah’tan bereket istemektir. Kim ki bir evliyanın kabrini teberrük niyetiyle ziyaret
ederse bu amel kulu iyi ibadettir. Kulu şirke düşürmez. Bu amele şirktir diyen kimse
küfürdedir. Bu amele şirktir diyenlerin ne Kur’an’dan ne de sünnetten bir delili vardır.
Kabir ziyareti sünnettir ve bunda sevap vardır. Müslim’in rivayet ettiği bir hadis
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

‘‘ﺎﻭﻫﻭﺭﻮ ﹺﺭ ﺃﹶﻻ ﻓﹶﺰ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺓﺎﺭ ﺯﹺﻳﻦ ﻋﻜﹸﻢﺘﻴﻬ ﻧ ﻗﹶﺪﺖﻲ ﻛﹸﻨ”ﺇﹺﻧ
Anlamı: “Kabir ziyaretini nehyetmiştim (yasaklamıştım) ama şimdi ziyaret ediniz.”
Başka bir rivayette ise Peygamberimiz buyuruyor ki:

‘‘ﺓﺮ ﺑﹺﺎﻵﺧﺬﹶﻛﱢﺮﺎ ﺗﻬﻮﺭﹺ ﻓﹶﹺﺈﻧ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺓﺎﺭ ﺑﹺﺰﹺﻳﻜﹸﻢﻠﹶﻴ”ﻋ

Anlamı: “Kim kabirleri ziyaret etmek istiyorsa ziyaret etsin, bu ona ahireti h
denilmektedir.
Kabir Ziyaretinin Yasaklanmasının Kaldırılması
Peygamber– ^eleyhisseleem- Allah’tan gelen bir vahiyden ötürü sahabelerine kab
ziyaretini yasaklamıştır. Bunun hikmetini ancak Allah’u Te^eelee bilir. Sonra tekrar
Allah’tan gelen bir vahiyle onlara kabir ziyareti caiz kılınmıştır. Kabir ziyareti
yasaklanmasının hikmeti (sebebi) kabir ziyaretini terk etmeyi bildiriyordu. Çünkü a
İslam’a yeni girmiş ve uzun bir zaman olmamıştı. O zaman putlara tapanlar Allah’a şirk
koşmak için kabirlere gidiyorlardı. Babalarının ve dedelerinin kabirleri üzerindeki
eserleriyle övünüyorlardı (mahtanıyorlardı). Kabre gidip bir hayvan kesiyorlar ve
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da övünüyorlardı (mahtanıyorlardı). Aynen birinin “Bu benim dedemdir. Onun şusu,
vardı” demesi gibi. Kabre bunun için gidiyorlardı. Yoksa kabir ehlinin hallerini veya
ahireti hatırlamak için gitmiyorlardı. müşrikler bir insanın öldükten sonra, ahiret
dirileceğine inanmıyorlardı.
Erkeklere ve Kadınlara Kabir Ziyaretinin Mustehap Olması
İnsanlar İslam’a çok bağlandıktan sonra Allah’tan kabir ziyareti için ruhsat
gelmiştir. İzin verilince Peygamberimiz, Müslim’in rivayetindeki hadisinde “Kabir
ziyaretini yasaklamıştım ama şimdi ziyaret ediniz” buyurmuştur. Bu akıllı olanlara
bir ibrettir. Buna göre kabir ziyareti erkeklere ve kadınlara sünnettir.
ziyaretinin kadınlara müstehap olmasının açık bir delili olarak İmam Müslim’in
rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ayşe radıyallah-u ^enha Peygamberimize
ziyaret ettiğinde ne söylemesi gerektiğini sorduğunda Efendimiz O’na şunu öğretti:
“Mümin ve Müslüman olan kabir ehline selam olsun. Bizden önceki ve sonrakilere
Allah rahmet eylesin. İnşallah bizde sizin arkanızdayız.” demiştir. Kabir ziyareti
kadınlara caiz olmasaydı O’na (Ayşe’ye) ne söylemesi “Siz kadın milleti k
ziyaret etmeyin söylerdi” derdi. Ancak O’na (Ayşe’ye) ne söylemesi gerektiğini
öğretti. Kabir ziyaretinin müstehap olduğunun rivayet edildiği hadislerde kadınlar
başka hüküm erkeklerden bildirilmemiştir.
Bereket almak ve Tevessül Niyetiyle Peygamber Kabrini Ziyaretin Caiz Olduğuna Delil
Teberrük, peygamber veya velinin kabrini ziyaretinden dolayı Allah’ın
bereket, hayır vermesidir. Peygamber vefat ettikten sonra Allah-u Te^eelee onları
diriltecektir. Kendilerini ziyaret edeni anlar ve o kişiler için Allah’a dua eder.
İmam Beyhaki’nin rivayet
^eleyhisseleem şöyle buyurmuştur:

ettiği

bir

hadis-i

şerifte

Peygamberimiz

ﻠﱡﻮﻥﹶﺼ ﻳﻢﻮﺭﹺﻫﻲ ﻗﹸﺒﺎﺀٌ ﻓﻴﺎﺀُ ﺃﹶﺣﺒﹺﻴﺍﻷَﻧ

Anlamı: “Peygamber kabirlerinde diridirler, canlıdırlar, namaz kılarlar (bu tele
Namazıdır, onlara farz deyildir). ” Bunu destekleyen
El-Bezzer’in rivayetindeki hadiste de peygamber ^eleyhisseleem,

ﺇﹺﻥﹾ ﺍﷲَ ﻭﺕﺪﺣﻤ ﺍﺮﻴ ﺧﺕﺪﺟ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻭﺎﻟﹸﻜﹸﻢﻤ ﺃﹶﻋﻠﹶﻲ ﻋﺖﺮﹺﺿ ﻋﻣﺖ ﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﻧ، ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴﻲ ﺧﺎﺗﻤﻣ ﻭ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴﻲ ﺧﺎﺗﻴﺣ
 ﻟﹶﻜﹸﻢﺕﻔﹶﺮﻐﺘ ﺍﺳ ﺫﹶﻟﹶﻚﺮ ﹶﻏﻴﺕﺪﺟﻭ

Anlamı: “Hayatta olmam sizin için hayırlıdır. Ölümüm de sizin için hayırlıdır.
Öldüğümde ^emelleriniz bana gösterilir. Hayır gördüğümde Allah’a şükrederim,
başka bir şey gördüğümde de sizin için istiğfar ederim.” buyurmuştur.
Teberruk’un Caiz Olmasının Delili
Rivayet edildiğine göre halife Ömer Hattabın oğlu zamanında açlık oldu.
Sahabelerinden biri Peygamber efendimizin kabrine teberrük amacıyla giderek
şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Resulü! Allah’a dua et, ümmetine yağmur yağdırsın,
çünkü çok çetin durumda olmuşlar.” Bu adam Peygamberimizi rüyasında gö
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Peygamberimiz O’na şöyle demiş: “Ömer’e selam söyle ve Allah’ın onlara yağmur
yağdıracağını haber ver.” Ve adam Ömer’e gider ve olanları anlatır. Ömer ağlar.
Bunu Beyhaki rivayet etmiştir.
Bu anlatılan şeylerden anlaşılıyorki sahabe, Peygamberimizin kabrine selam için
değil, bereket almak için gitmiş. Seyyidimiz Ömer de buna itiraz etmemiş ve bu
yaptığın şirktir dememiştir.
Peygamberler ölümlerinden sonra bile fayda verirler. Musa ^eleyhisselam
Miraç Gecesi’nde Peygamberimizle Beytül Makdis’te ve 6. gökte bir araya geldi.
Peygamberimiz 7. göyün üstündeki bir yerden inerken Musa ^eleyhisselam O’na
sordu: “Sana ve ümmetine ne farz kılındı?” peygamberimiz de dedi ki: “Bize 50 farz
kılındı.” Musa peygamber “du^a et Rabbine indirmesi için” dedi. Peygamberimiz
Rabbine dua ettiği yere geri döndü ve hafifletmesi için dua etti. Duasından sonra 5
tane hafifledi ve sonra Musa ^eleyhisselamın olduğu yere dönen Peygamberimize
Musa “Ne yaptın?” dedi. Peygamberimiz “Allah-u Te^eelee bana 5 tane azalttı”
Musa Peygamberimize “hafifletmesi için Rabbine dua et.”dedi. bu olay ta ki 9 defaya
kadar ve en sonunda Peygamberimize ve ümmetine gündüz ve gece olmak üzere 5
farz kalıncaya kadar tekrarlanmıştır. Burada da açıkça görülüyor ki Efendimizden
uzun zaman önce ölen Musa ^eleyhisselam ölümünden sonra da fayda vermiştir.
Ey Müslüman kardeşim!
Peygamberler ölümlerinden sonra fayda vermez diyenlerden kendini
başkalarını koru ve bildir dikkat etsinler. Biz diyoruz ki Peygamberler Allah’ın
izniyle fayda verirler. Onların bereketiyle faydalanmak, çeşitli yemeklerden sebze
meyveden ilaçların verdiği faydadan daha çok faziletlidir.
Ey Müslüman kardeşim!
Bir kabristana girersen İbni ^ebbas’tan rivayet edildiğine göre
Peygamberimizin Medine’deki kabristanın yanından geçerken yüzünü kabristana
çevirerek söyledikleri şu sözü söyle: “Es-Selamu ^eleykum ey kabirdekiler Allah sizi
ve bizi af etsin. Siz bizden öncesiniz, biz de sizin izinizdeyiz.” Bu hadisi Tirmizi
rivayet etmiştir.
Allah’ım kabir azabından. Hayatın, ölümün ve Mesihid-deccalin fitnesinden
bizi koru.
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EVLİYALARIN KERAMETLERİNİ İSPATLAMAK
ve ONLARI İNKAR EDENİN SÖZÜNÜ REDDETMEK

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee “Yunus” Süresinin 62., 63. ve 64. ayetlerinde şöyle
buyurmaktadır:

ﺎﺓﻴﻲ ﺍﻟﹾﺤﻯ ﻓﺮﺸ ﺍﻟﹾﺒﻢﻘﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻬﺘﻮﺍ ﻳﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻭﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﻮﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻧﺰﺤ ﻳﻢﻻ ﻫ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮﺎﺀَ ﺍﷲِ ﻻ ﺧﻴﻟﺃﹶﻻ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ
ﻴﻢﻈ ﺍﻟﹾﻌﺯ ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﻮﻚ ﻫ
  ﺍﷲِ ﺫﹶﻟﺎﺕﻤ ﹶﻜﻠﻳﻞﹶ ﻟﺪﺒ ﻻ ﺗﺓﺮﻲ ﺍﻵﺧﻓﺎ ﻭﻴﻧﺍﻟﺪ

Anlamı: ”Muhakkak ki Allah’ın evliyalarına Dünyada küfürden korku yoktur; onlar
Ahirette üzülmeyecekler. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya
hayatında da ve Ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın meşietinde asla değişme
yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir”.
İmam Buhari’nin Ebu Hurayradan rivayet ettiği
Peygamberimiz ^eleyhisselam şöyle buyurmuştur:
buyuruyor:

kudsi bir hadis”Allah-u Te^eelee şöyle

ﺏﹺﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻪﺘ ﺀَﺍﺫﹶﻧﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﻴﻟﻲ ﻭﻯ ﻟﺎﺩ ﻋﻦ ﻣ:ﺎﻟﹶﻰﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲُ ﺗ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

Anlamı: ”Kim benim evliyalarıma düşmanlık yaparsa şiddetli azabı hakkader.
Allah’u Te^eelee ” El-Anfel” Süresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﹾﻤﻩﺎﺅﻴﻟﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻭ

Anlamı: ”Allah’ın evliyaları tekva sahibleridir.
Farzlardan sonra nafilelerle Allah’ın rızasına yaklaşır. Allah rızası için yapılan
çokça nafileler kalbe nur ve aydınlık olarak tesir eder taki Allah onu sevene kadar.
Allah-u Te^eelee bir kulu severse onu evliya eder, onu korur keramet verir ve
küfürden korur.
Mucize ve Kerametin tarifi:
Bazı kimselerin aklına şu sorular gelebilir; Mucize nedir? Keramet nedir? Aralarındaki
fark nedir?
Mucize; Peygamberin ellerinden, davatına uygun ve aynısıyla karşılık verilemeyen
normalin dışında olan bir şeydir. Mucize sadece Peygamberlere hasıl olur. Keramet ise
normalin dışında olan bir şeydir. Fakat Peygamber olmayan ve Peygamberlere
evliyalarda olur. Hak ehli alimler kerametin sabit olduğunu bildirmişlerdir. Allah
Te^eelee, kerameti bazı evliyalarına verir. İmam EN-Nesefi :“ vilayet ehlinden keramet
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yolunda normalin dışında birşeyin hasıl olması caizdir” demiştir. Kur’an-ı Kerimde
kerameti bildiren delillerden bazıları.
Allah’u Te^eelee “El ^İmran” Süresinin 37. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

َ ﺍﷲِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲﺪﻨ ﻋﻦ ﻣﻮ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﹶﻟﺖ ﻫﻰ ﻟﹶﻚ ﺃﹶﻧﻢﻳﺮﺎ ﻣﻗﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﺭﹺﺯﻫﺪﻨ ﻋﺪﺟ ﻭﺍﺏﺮﺤﺎ ﺍﻟﹾﻤﻛﹶﺮﹺﻳﺎ ﺯﻬﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧﺎ ﺩﻛﹸﻠﱠﻤ
ﺎﺏﹴﺴﺮﹺ ﺣﻴﺎﺀُ ﺑﹺﻐﺸ ﻳﻦ ﻣﻕﺯﺮﻳ
Anlamı: ”Zekeriyye, onun yanına ibadet edilen yere her girişinde orada bir rızık
bulur ve “ Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?” der; o da : “Bu , rızkı Allah verdi. Allah,
istediyine sayısız rızık verir”, derdi. Ayni şekilde Kur’an-ı Kerimde “Sebe” kraliçesi
“Balkisin” tahtını getiren Peygamber Süleymanın dostunun hikayesi hakkında.
Allah-u Te^eelee “En-Neml” Süresinin 40. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

ﻓﹸﻚ ﹶﻃﺮﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﺪﺗﺮﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻗﹶﺒ ﺑﹺﻪﻴﻚﺎ ﺀَﺍﺗﺎﺏﹺ ﺃﹶﻧﺘ ﺍﻟﹾﻜﻦ ﻣﻠﹾﻢ ﻋﻩﺪﻨﻱ ﻋﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﱠﺬ

Anlamı: ”Kitaptan ilmi olan kimse yani Peygamberimiz Sülayman zamanında
insanlardan olan evliya: “Gözünü açıp kapamadan ben Belkisin arşını sana
getiririm” dedi” Ayni şekilde 300 seneden fazla uyuyan “Kehf Ashabı”nın (kaya
sahipleri hikayesi) hikayesi gibi.
Bu Konuda Çok Olan Hadislerden Bazıları
İmim-ı Buhari, İmam Hakim ve başkalarının “Enes”ten rivayet ettiklerine
göre, Usayd Hudayırın oğlu ve Ensar uruğunda bir adam, Peygamber efendimiz
yanında çok karanlık bir gecede gece yarısından sonraya kadar sohbet ettiler. Sonra
gitmeye kalktılar ve her birinin elinde bir degeneg vardı. İçlerinden birinin degenegi
aydınlandı ve onun ışığında yürüdüler hatta içlerinden birinin yolu ayrıldığında
öbürunun degenegi aydınlandı ve her biri evine ulaşıncaya kadar kendi degeneginin
ışığında yürüdü.
İmam Buhari ve İmam Müslim’in rivayet ettiklerine göre Peygamber efendimiz
^eleyhisselam- Kendisinden önceki ümmetlerden olan 3 kişinin hikayesini bildirmiştir.
Bunlar bir mağaraya girmişler ve dağdan bir kaya (büyük taş) yuvarlanıp bu mağaranın
önünü kapatmış. Bunlar demişler ki bizi bu kayadan (büyük taş) ancak yaptığımız
amellerle Allah’a dua etmemiz kurtarır. Her birinin yapmış olduğu salih ^emeliyle Allah’a
dua etmesiyle kaya (büyük taş) açıldı ve oradan kurtulup gittiler.
İbrahim El-Eciri hakkında şöyle anlatılıyor: ”Dedi ki : Tandırın yanında otururken bana
borç veren bir Yehudi geldi ve bana dedi ki: Ey İbrahim, bana bir ayet göster ki onunla
İslam’a gireyim. Ona: ”Bunu yapacak mısın? Dedim. “Evet” dedi. Ona: ”Elbiseni çıkar”
dedim. Oda çıkardı. Elbisesini sardım ve kendi elbisemin üzerine sarıp ateşe attım.
tandıra girdim ve ateşin içinden elbiseyi çıkarıp diğer kapıdan çıktım. Elbisem olduğu
gibiydi hiçbir şey olmamıştı ancak elbisem içinde olan Yehudinin elbisesi yanmıştı :
Yehudi adam bunu görünce İslam’a girdi”.
İmam Cuneyd hakkında şöyle anlatılıyor. İmam Cuneyd insanlara oturup konuşurken
Hıristiyan bir genç yanında durup Cuneyde dedi ki : ”Ey Şeyh; Allah Resulü şöyle diyor:
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”Mü’minin ferasetinden dikkat et çünkü o Allah’ın ona vermiş olduğu nur ile bakar (yani
Allah’ın vermiş olduğu karemetle ona bazı şeyler gösterilir)”. Bu hadisin manası nedir”.
Cuneyd biraz düşündükten sonra başını kaldırıp şöyle dedi:” İslam’a gir . İslam’a girmenin
zamanı geldi” ve o insan İslama girdi.
Ey Kardeşlerim!
Kim evliyanın bu şerefli haline ulaşmak istiyorsa İmam Ebul Hayr El
sözünü dinlesin. O şöyle diyor: ”Bu şerefli hale ulaşmak, farzları eda etmek ve S
sohbet etmekle olur”. Peygamber efendimizin sözleri, yaptıklarına ve hallarına uyan bir
yola tabi olmaktır. Ayni şekilde İmanda yani Allah’ın kamil sıfatları olduğuna ve noksan
sıfatlardan münezzeh olduğuna İman etmektir.
Evliyalara hasıl olan kerametler Allah’ın yardımıyla olur. Efendimiz
Muhammedin ümmetinden olan evliyalara hasıl olan her keramet Peygamber
efendimiz vaktinde olduğu için Peygamber efendimize da bir mucize sayılır. Çünkü
bu evliya Peygamber efendimize tabi olmasaydı onun elinden bu keramet hasıl
olmazdı. Keramet sadece eski asırlarda değildir. Allah’ı ve Resulünü seven, Allah ve
Resulü de onu sever, Allah’a ibadet eden ve haramlardan kaçınan evliyalar her
asırda bulunurlar.
Bu asırda fitne kötülük dolu olduğu halde evliyalardan hasıl olan kerametler
görünmüştür. Bu evliyalardan bir kısmı vefat etti. Bir kısmı da hayatta olup Allah’a
ibadet ve dua edip onun dinine davet ederler.
Ey Müslüman kardeşim!
^İlmiyle ^amel eden alimler ve Allah rızası için ibadet eden evliyalar, karanlık
her yeri doldurduğu zamanda bir nurdurlar, ve fitnenin ortasında kimetlidirler.
Onlara tabi ol ve onların berketleriylen bereket almaya çalış Allah’ım bizleri
üzerlerinde korku ve hüzün (üzüntü) olmayan kullarından eyle. Allah’ım fayda
vermeyen ^ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan
davetten bizi koru amin.
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PEYGAMBER EFENDİMİZİN AHLAKINDAN
SABIR, BAĞIŞLAMA VE CESARET

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
Sabır, bağışlama ve tahammül bunların hepsinin manası birdir. Allah’u Te^eelee bunlarla
Peygamber efendimizi ahlaklandırmıştır.
Allah’u Te^eelee “El-Ahkaf” Süresinin 35. ayetinde Peygamber efendimize bildiriyor

ﻞﹺﺳ ﺍﻟﺮﻦﻡﹺ ﻣﺰﺮ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﻟﹾﻌ ﺒﺎ ﺻ ﻛﹶﻤﺒﹺﺮَﻓﺎﺻ
Allah’u Te^eelee bu ayette, Peygamber efendimize Peygamberlerden ^azim
olanların sabrettikleri gibi sabretmesini emrediyor.
Peygamber efendimizin sabırlı ve bağışlayıcı olmasına misal olarak Uhud savaşında
şiddetli bir bela ile karşı karşıya idiler hatta Peygamber efendimizin dört dişi kırılmış ve
başı yarılmıştı ve sahabelerine de bu durum çok çetin gelmişti bu olaylar oldukları halde
Peygamber efendimiz şöyle du^a etti:
Allah’ım benim kavmimi (milletimi) hidayet et onlar bilmiyorlar”.
Ey Müslüman kardeşim!
Bu sözdeki faziletin güzelliğine, güzel ahlaka ve sabrın iyiliyine bak, onlara karşı
susmakla kalmayıp ayrıca onlara yani müşriklere doğru yolu bulsunlar diye du^a ediyor.
Dedi ki: ” Ey Allah’ım kavmime doğru yolu göster çünkü onlar bilmiyorlar”.
Müşriklerden biri olan Gavras El-Haris oğlu, Peygamber efendimiz bir ağacın
altında tek başına uyuyorken Peygamber efendimize saldırarak onu öldürmek istedi.
Peygamber efendimiz uyandığında adamı kılıcı ellindeyken gördü. Müşrik olan
Peygamber efendimize dedi kİ: ”Seni benden kim kurtarabilir”. Peygamber efendimiz
Allah’a tevekkül ederek ”Allah” dedi.
O anda müşrikin kılıcı elinden düştü. Peygamber efendimiz kılıcı aldı ve adama dedi ki:
”Seni benden kim kurtarabilir”. Müşrik dedi ki :” İyiliği yapan sen ol”. Peygamber
efendimiz müşrik adamı bıraktı ve onu bağışladı. Müşrik adam kendi kavmine dönerek
“İnsanların en hayırlısının yanından size geldim” dedi.
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Peygamber efendimizin vasıflarından da cesaret, kurtarmak ve güçlü olmak.
Peygamber efendimiz en çetin durumlarda en çetin yerlerde bulunuyordu. Kahramanlar ve
güçlü savaşçıler ondan kaçıyorlar ve kendisi yerinden kıpırdamıyordu orda kalırdı.
İmam Beyhaki’nin rivayet ettiğine göre İbnu Ömer (Ömer’in oğlu) -Allah
ikisinden razı olsun- Peygamber efendimiz hakkında şöyle diyor:

ﻮﻝﹺ ﺍﷲﺳﻦ ﺭﻰ ﻣﺿﻻ ﺃﹶﺭ ﻭﺩﻮﻻ ﺃﹶﺟ ﻭﺪﺠﻻ ﺃﹶﻧ ﻭﻊﺠ ﺃﹶﺷﺖﺃﹶﻳﺎ ﺭﻣ

Anlamı: ”Allah Resulünden daha cesaretli daha cömert daha bağışlayıcı birini hiç
görmedim”.
Ey Müslüman kardeşim!
Peygamber efendimize tabi olmaktan daha güzel bir şey var mı? sabırlı, bağışlayıcı,
cesaretli olmak ayrıca insanların yapmış oldukları zorluklara (çetinliklere) karşı
sabretmek, sana yapılan kötülüğü bağışlamak ve Allah’ın dinini cesaretle korumaktan
daha güzel bir şey var mı.
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SABIR SALİHLARIN SIFATLARINDANDIR

ﺎﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻉﹺﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺪﻤﺤﻣ

Allah’u Te^eelee “Eel-^İmran” Süresinin 200. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻭﺍﺎﺑﹺﺮﺻﻭﺍ ﻭﺒﹺﺮﻮﺍ ﺍﺻﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬَﻳﺎ ﺃﹶﻳ

Allah’u Te^eelee bu ayette, mü’minlere sabır ve sabit olmalarını emrediyor
Allah’u Te^eelee “Ez-Zümer” Süresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺎﺏﹴﺴﺮﹺ ﺣﻴ ﺑﹺﻐﻢﻫﺮﻭﻥﹶ ﺃﹶﺟﺎﺑﹺﺮ ﺍﻟﺼﻮﻑﺎ ﻳﻤﺇﹺﻧ

Anlamı: ”Muhakkak ki sabredenlere, çok sevab verecektir”.
Allah’u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin 155. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺎﺑﹺﺮﻳﹺﻦّﺮﹺ ﺍﻟﺼﺑﺸ ﻭﺍﺕﺮﺍﻟﺜﱠﻤﻔﹸﺲﹺ ﻭﺍﻷَﻧﺍﻝﹺ ﻭﻮ ﺍﻷَﻣﻦﻧﻘﹾﺺﹴ ﻣﻮﻉﹺ ﻭﺍﻟﹾﺠ ﻭﻑﻮ ﺍﻟﹾﺨﻦﻰﺀٍ ﻣﻜﹸﻢ ﺑﹺﺸﻧﻠﹸﻮﺒﻟﻨﻭ

Allah’u Te^eelee bu ayette, insanlara biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve
ürünlerden (ekilen yiyeceklerden) biraz azaltma fakirlik ile. Sabır edenlere mü
vardır.
Kur’an-i Kerim'de sabrı emreden ve sabrın faziletini bildiren ayetler çoktur.
Allah’u Te^eelee, kişinin hayatında çok faydalı olan sabrı övmüştür (mahtamıştır)
kişi sabırla çok büyük sevaplara ve Ahirette yüksek derecelere ulaşır.
Sabır üç çeşittir:
1-Çetinliklere ve belalara sabretmek: Yani nefsi daraltan tıpkı acı, dert, sıkıntı,
darlık çekme veya bir beladan dolayı üzülmek bunlara sabretmek gibi.
2-Allah’ın haram kıldığına sabretmek: Yani Allah’ın haram kıldıklarını yapmamaya
nefsi uzak tutmak. Nefse (kişiye) sabrın bu çeşidi birincisinden daha çetin gelir.
Çünkü birinci kısım sabırdandır yani zorluklara, musibetlere ve belalara sabretmek.
İkinci kısım ise günahlara sabretmek yani kendini günah işlemeye karşı korumak.
3-Allah’ın farz kıldıklarını yapmada sabretmek: Yani dini farzları yerine getirmek
için nefsi zorlamaktır. Meselen Allah’ın farz kıldığı vakitte namaz kılmak, Ramadan
ayının orucunu tutmak, Allah’ın din ilminden öğrenmemizi farz kıldığı ilimleri
öğrenmek için ilim meclislerine katılmak ve bu ibadetlerle meşgul olmak gibi bu
Allah’ın farz kıldıklarına sabretmektir.
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^AZİM PEYGAMBERİMİZİN SABRI
İbnu Mece’nin rivayet ettiğine göre Ebu Sa^id El-Hudri -Allah O’ndan razı
olsun- buyurdu ki: Peygamberimiz – sallallah’u ^Eleyhi ve sellem hastayken yanına
girdim. Elimi O’nun üzerine koydum (Yorgan üzerine) sıcak buldum ve dedim ki:
“Ey Allah’ın Resulü,
Üzerinde ne kadar çok sıcaklık var”. Allah Resulü dedi ki: ”Biz böyleyiz, bela
üzerimize katlanır ve sevabımız da katlanır”. Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü en
şiddetli (ağır) bela insanlardan kime iner? Allah Resulü dedi ki: “Peygamberlere”.
Sonra dedim ki: ”Ey Allah’ın Resulü sonra kime”? Dedi ki: ”Sonra salihlere,
onlardan biri fakir olsa bile hatta cubbesinden başka bir şeyi bulamıyorlar.
Sizlerden biri nasıl rahat zamanında ferahlanıp mutlu oluyorsa onlar da kendilerine
bela indiği zaman böyle sevinirler”.
İmam Buhari’nin rivayet ettiğine göre Enes Malik oğlu -Allah ondan razı olsun
şöyle buyurdu: Resulullah- sallallah’u ^Eleyhi- ve sellemin oğlu İbrahim ölürken
yanına girdik. Resulüllah’ın gözleri yaşardı. ^Ebdrrahman Avf oğlu O’na dedi ki:”
Sen de mi ey Allah’ın Resulü”. Resulüllah dedi ki: “Ey ^Evf’ın oğlu bu rahmettir”.
Sonra bunu tekrarladı ve Resulüllah dedi ki: “Göz yaşarır, kalp üzülür ancak
Rabb’imizin razı olduğundan başka bir şey söylemeyiz ve ey İbrahim senin
ayrılığından dolayı üzüntülüyüz.
İmam Buhari’nin rivayet ettiğine göre Usameh Zeyd oğlu şöyle buyurdu: Peygamber
efendimiz kızının bir oğlu vefat etti diye Peygamber efendimiz gelsin diye haber
gönderdi. Peygamber efendimiz dedi ki: ”Allah verdi ve Allah aldı ve herşeyin eceli
bellidir. Sabretsin ve sevabı beklesin”. O’da yemin ettirerek gelmesini istedi.
Peygamber efendimiz, Sa^d ^Ubade oğlu, Mu^az Cebel oğlu, Übey Ka^b oğlu
Sabit oğlu ve bazı adamlarla yanına gittiler. Çocuğu Peygamber efendimize verdiler.
Peygamber efendimizin gözleri yaşardı. Sa^d dedi ki : ”Ey Allah’ın Resulü nedir bu?
”Bu bir rahmettir. Allah onu kulların kalplarine koyar. Allah, rahmetli kalpli
kullara rahmet eder”.

Dünya Bela Yurdudur
Ey Müslüman kardeşim!
Dünya bela, imtihan ve ^emel yeridir (yurdudur). Ahiret ise hesap yeridir.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği kudsi bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
buyuruyor kalallaah’u Te^eelee:
Anlamı: ”Kulumun gözlerine bir bela indirsem ve sabrederse onun karşılığını
Cennette veririm”.
Müslüman kardeşim!
102

Eğer üzerine bir musibet veya bela inerse sabırlı ve kendini hesaba çekenlerden
ol ve Allah’ı zikredenlerden ol ve de ki: “Hasbiyallah’u Lee İleehe İllee hü ^e
tevekkeltu ve huve Rabbul ^erşil ^aziim”. “Lee havle ve lee kuvvete illee billeehil
^eliyyil ^aziim”. Kesinlikle Allah’ın hükmüne, kazasına ve kaderine karşı gelme
itiraz etme. Vermek ve almak Allah’ındır. Allah’a isyan etme çünkü sen O’nun
mülkünde yaşıyor ve O’nun verdiği rızkı yiyorsun. Bir göz kırpması kadar O’na
ihtiyacın olmadan yaşayamazsın. Allah isterse üzerindeki havayı ve suyu keser.
Allah isterse yeri açıp seni içine sokar seni havada uçan rüzgar gibi seni yapar.
Kendilerine, mallarına veya çocuklarına bir musibet (bela) geldiği zaman Allah’ın
takdir ettiyine ve yaratana veya ölüm meleği olan ^ezrail’e sövmeye ne kadar acele
ettiklerine hayret kalıyoruz. Bu kimseler unuttularmı kibirli Fir^avun’u ve ona
tabi olanları boğulup öldüklerini ve Hud’un kavmini de güçlü bir rüzgar ile helak
olduklarını unutuyorlar mı? sinirli iken olsa bile Allah’a, İslam’a, Peygambere,
meleğe veya Kur’an’a sövdükleri zaman ölülerini diriltebileceklerini, hastalarını
iyileştirebileceklerini veya kaybolan, ellerinden giden malı geri getirebileceklerini
mi zannediyorlar hiç bir şey geri getiremezler. bunu yapan kimseler kafirdir
islamdan çıkmışlar ve bunun üzerinde ölürse ebedi cehennemliktir.
Ey Müslüman kardeşim!
İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﺍ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﻜﹶﺮﺍﺀُ ﺷﺮ ﺳﻪﺘﺎﺑِﻦﹺ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻﻣﺆﻠﹾﻤ ﺇﹺﻻ ﻟﺪ ﻷﺣ ﺫﹶﺍﻙﺲﻟﻴ ﻭﺮﻴ ﺧ ﻟﹶﻪ ﻛﹸﻠﱠﻪﻩﺮﻦﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻣﻣﺆﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻻﹶﻣﺒﺠﻋ
ﺍ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﺮﺒﺍ َﺻﺿﺮ
 ﻪﺘﺎﺑﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻﻭ

Anlamı: ”Mü’minin hali hayret edicidir. Üzerine bir iyilik gelirse Allah’a şükreder
ona hayırdır. Üzerine bela inerse sabreder ona da hayırdır. Bu da mü’minden
başkasına olamaz”.

Allah’ım bizleri kanaat eden ve sabırlı kullarından eyle. Bizlere merhamet eyle
ve iman üzerine ölmeyi nasip eyle.

RAMADAN ORUCU VE FAZİLETİ

ﻥ ﺎﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﺍﻷَﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴ
ﻮﺍﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ:ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
Allah Celle Celeeluhu buyuruyorki:

ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻜﹸﻢﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﻋﺐﺎ ﻛﹸﺘ ﻛﹶﻤﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼ ﹸﻜﻢﻠﹶﻴ ﻋﺐﻮﺍ ﻛﹸﺘﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
Anlamı: Allah, iman edenlere bildirdiki, Oruç sizden önceki ümmetlere Farz
kılındığı gibi size de Farz kılındı!
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Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki:

ﲔﺎﻥﹶ ﺛﹶﻼﺛﺒﻌﺓﹶ ﺷﺪﻠﹸﻮﺍ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﻤﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻏﹸﻢﻪﺘﺅﻳﺮﻭﺍ ﻟﻄﺮ ﺃﹶﻓﹾﻪ ﻭ ﺘﺅﻳﺮﻮﺍ ﻟﻮﻣﺻ

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, Ramadan ayı ayların en
hayırlısıdır.
Bu mübarek Ramadan 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:

ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺎ ﹸﻏﻔﺎﺑﺴﺘﺍﺣﺎ ﻭﺎﻧﺎﻥﹶ ﺇﹺﳝﻀﻣ ﺭﺎﻡ ﺻﻦﻣ

Anlamı:” Kim Ramadan ayında imanlı bir şekilde ve sevabını Allah’tan bekleyerek oruç
tutarsa geçmiş günahları affolur.” 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:

ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺎ ﹸﻏﻔﺎﺑﺴﺘﺍﺣﺎ ﻭﺎﻧﺎﻥﹶ ﺇﹺﳝﻀﻣ ﺭ ﻗﹶﺎﻡﻦﻣ

Anlamı: Herkim Ramazan ayının gecelerinde Allah rızası için Namaz kılıp, vaktini
İbadetlerle geçirirse – Allah onun geçmiş günahlarını af eder.
Her mükellef Müslümanın üzerine Ramadan ayının Orucunu tutması Farzdır, ay başı ve
nifas halinde olanlardan Oruç doğru olmaz, ama tutmadıkları günleri Bayramdan sonra
kaza tutmaları Farzdır.
Orucun Farzları
Orucun farzları beş tanedir
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre
Ramadan’ın ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.
Hayızlı ve nifaslı ise oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının şartlarındandır,
orucun sahih olmasının şartlarından değildir.
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2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa ,
karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun, ön ve arka
avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi bozulmaz.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:”

 ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻘﹶﺎﻩﺳ ﺍﷲُ ﻭﻪﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤ ﻓﹶﹺﺈﻧﻪﻣﻮ ﺻﻢﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﺷﺮﹺﺏ  ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺃﹶﻭﻢﺎﺋ ﺻﻮﻫ ﻭﺴِﻲ ﻧﻦﻣ
Anlamı:”Kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın, Allah ona
bu rızkı varmiştir.”
3-Ayni şekilde cimayı (Cinsel ilişki) ve istimna ( elle meniyi getirilmesi) veya sevişme ile
meni gelmesini terketmek farzdır.
4-Orucun vakti fecirden güneş batana kadar olduğuna göre, oruç tutmaya mükellef olan
her kişinin bu iki vakti bilmesi gerekir. Bu iki vakit sabah yani doğru fecir ile akşam
vaktidir.
5-Müslüman’ın Ramadan'da ve Ramadan'ın dışında İslam’da devamlı kalması farzdır.
Küfre düşmekten sakınması da farzdır. Çünkü oruçlunun orucunun sahih olması için iman
üzerinde kalması şarttır. Küfür ise orucu bozan hallerdendir.
1-İtikadi küfür: Allah’ın cisim, ışık veya ruh olduğuna iman etmek küfürdür, namaz veya
orucun farziyetini inkâr etmek veya içkinin helal olduğuna iman etmek küfürdür.
2-Fiili küfür:Kur’an-ı çöpe atmak gibi.
3- Sözlü küfür: Allah’a sövmek, Peygamberlerinden birine veya meleklerden birine
sövmek veya namazla , oruçla veya dini ahkamlara alay etmek gibi.
Oruçlunun imanının devam etmesi, orucun sahih olmasının şartlarındandır. Küfür ise
orucu bozan hallerdendir. Kim oruçlu iken küfre düşerse orucu bozulur, hemen iki şahadet
ile İslam’a girmesi ve günün kalan kısmında oruca hürmeten imsak etmesi
Ramadan’dan hemen sonra bu günü kaza etmesi farzdır.
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Orucu Bozan Hallerden Bazıları
Riddeye düşmek.
Yemek, içmek.
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.
El ile meniyi çıkartmak.
Cinsel ilişki kurmak.
BU HALLERDE ORUCU TUTMAMAYA RUHSAT 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 Ramadan Orucunun bir gününü mazireti olmadan bilerek bozarsa, veya cinsel
ilişki kurmakla Orucunu bozarsa büyük günaha düşmüştür, hemen tövbe edip 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:
Ramadandan 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:
Ramadan 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 Ramadan Bayramının sabahı her hür Müslümanın üzerine
kendi nefsi ve küçük, deli ve fakir çocukları için borcundan fazla nisab miktarı kad
sahip olursa, ve nefakalarını vermekle yükümlü kişilerin yemeği ve elbisesi, oturacak
yeri ve Bayram günü ve gecesi yetecek maldan fazlasına se, iki avuç buğday
yaklaşık, bin altıyüz yetmiş gıram, veya dört avuç hurma, kuru üzüm veya arpa veri
şekilde.
onların kiymetini para olarak verebilir. Ve butun Zekatları çıkarmasında ve neye
Zekati çıkaracağına, niyet etmesi gerekir.
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MERHABA EY HAYIR ve SABIR AYI RAMADAN

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin.
Allah-u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻜﹸﻢﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﻋﺐﺎ ﻛﹸﺘ ﻛﹶﻤﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺐﻮﺍ ﻛﹸﺘﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ

Anlamı: Allah, iman edenlere bildirdiki, Oruç sizden önceki ümmetlere Farz
kılındığı gibi size de Farz kılındı!
Ramadan ayı, içinde bulunan bütün hayırlarla bize geldi. İçinde akılları
dolduran, kalpleri temizleyen Kuran-i Kerim inen ay hoş ve mübarek gelir. Allah
Te^eelee hikmetiyle insanlara diğer aylar arasında bu ayda gündüzünü farz olan ibadetle
geçirmelerini emretti. Bu büyük ve değerli anlamlar taşıyan ibadet ayı Ramadan ayıdır.
Oruç ibadetinde nefsi düzeltme ve ahlakı düzeltme yönünden İslam’ın büyük
emirlerindendir. Hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻦ ﺃﹶﻳ:  ﹶﻘﺎﻝﹸ ﻳﻢﻫﺮ ﻏﹶﻴﺪ ﹶﺃﺣﻪﻣﻨ ﻞﹸﺧﺪ ﻻ ﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻮ ﹶﻥ ﻳﻤﺎﺋ ﺍﻟﺼﻪﻣﻨ ﻞﹸﺧﺪﺎﻥ ﻳﻳ ﺍﻟﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﺎﺑﺎﹰ ﻳ ﺑﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
ﺨﺎ ﹺﺭﻱ
  ﺍﻟﹾﺒﺍﻩﻭ" ﺭ

ﺪ ﹶﺃﺣﻪﻨﻞﹾ ﻣﺧﺪ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻢﻖﻠﹸﻮﺍ ﺃﹸﻏﹾﻠﺧ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺩ،ﻢﻫﺮ ﻏﹶﻴﺪ ﹶﺃﺣﻪﻣﻨ ﻞﹸﺧﺪﻮﻥﹶ ﻻ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮﻥﹶ ؟ ﻓﹶﻴ

”Cennette Errayyen adında bir kapı vardır. Kıyamet gününde oruçlular oradan
girerler. Onlardan başka kimse girmez. Denilir ki:” Oruçlular nerdeler. ”Oruçlular
kalkarlar, Onlar girdikten sonra kapı kapatılır. Onlardan sonra kimse girmez.”
İbnu Huzeymete “Sahihinde” rivayet ettiğine göre Selman-ı Farisi şöyle dedi:
ayının son gününde Allah Resulü bize vaaz verdi ve şöyle buyurdu:

ﻴﻢﻈ ﻋﺮﻬ ﺷ ﺃﹶﻇﹶﻠﱠﻜﹸﻢ ﻗﹶﺪﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ " ﻳ: ﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﻌ ﺷﻦﻡﹴ ﻣﻮ ﻳﺮﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺁﺧﺳﺎ ﺭﻨﻄﹶﺒ ﺧ: ﻲﺎﻥﹸ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺭﹺﺳ
ﻴﻪ ﻓﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦ ﻣ،ﻋﺎﹰﻄﹶﻮ ﺗﻪﻠ ﻟﹶﻴﺎﻡﻴﻗﺔﹰ ﻭ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻪﺎﻣﻴﻞﹶ ﺍﷲُ ﺻﻌ ﺟﺮﻬ ﺷ،ﺮﹴﻬ ﺷ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴﻠﹶﺔﹲ ﺧ ﻟﹶﻴﻴﻪ ﻓﺮﻬ ﺷ،
ﺔﹰ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﲔﻌﺒﻯ ﺳ ﺃﹶﺩﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻤﻴﻪﺔﹰ ﻓﻯ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺃﹶﺩﻦﻣ ﻭ،ﺍﻩﻮﺎ ﺳﻴﻤﺔﹰ ﻓﻯ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺃﹶﺩﻦﺮﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻤﻴ ﺍﻟﹾﺨﻦ
ﻮﺑﹺﻪﺬﹸﻧﺮﺓﹰ ﻟﻔﻐﻤﺎﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺎﺋ ﺻﻴﻪ ﻓ ﻓﹶﻄﱠﺮﻦ ﻣ.ﺳﺎﺓ ﻮﺍ  ﺍﻟﹾﻤﺮﻬﺷ ﻭ،ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻪﺍﺑ ﺛﹶﻮﺮﺒﺍﻟﺼﺮﹺ ﻭﺒ ﺍﻟﺼﺮﻬ ﺷﻮﻫ ﻭ.
ﻨﺎ ﻛﹸﻠﱡﺲﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻟﹶﻴﺳﺎ ﺭ" ﻳ:  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.ُﻰﺀ ﺷﺮﹺﻩ ﺃﹶﺟﻣﻦ ﻘﹸﺺﻨﺮﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻏﹶﻴﻦ ﻣﺮﹺﻩﺜﹾﻞﹸ ﹶﺃﺟ ﻣﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻪ
ﻠﹶﻰﻤﺎﹰ ﻋﺎﺋ ﺻ ﻓﹶﻄﱠﺮﻦ ﻣﺬﹶﺍ ﺍﻟﺜﱠﻮﺍﺏﻲ ﺍﷲُ ﻫﻄﻌ " ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺻﺳ" ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻢﺎﺋ ﺍﻟﺼﻔﹶﻄﱢﺮ
ﻦﻣ ﻭ.ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻖﺘ ﻋﻩﺮﺀَﺍﺧﺓﹲ ﻭﺮﻔﻐ ﻣﻄﹸﻪﺳﺃﹶﻭﻤﺔﹲ ﻭ ﺭﺣ ﻟﹸﻪ ﺃﹶﻭﺮﻬ ﺷﻮﻫ ﻭ.ﻦﹴ ﻟﹶﺒﺬﹶﻗﹶﺔ ﻣﺎﺀٍ ﺃﹶﻭ ﻣﺔﺑﺮﻠﹶﻰ ﺷﻋ
.ﻪﻴﺤﺤﻲ ﺻﺔﹶ ﻓﻤﺰﻳ  ﺧﻦ ﺍﺑﺍﻩﻭ ﺭ."ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ

 ﹶﻞﺧﺪﻰ ﻳﺘﺄﹸ ﺣﻈﹾﻤﺔﹰ ﻻ ﻳﺑﺮﻲ ﺷﺿﻮ ﺣﻦ ﺍﷲُ ﻣﻘﹶﺎﻩﻤﺎﹰ ﺳﺎﺋﻰ ﺻ

Anlamı: ” Ey insanlar! Size mübarek ve ^azim bir ay yaklaştı. Bu ay öyle bir aydır
ki, içinde bin aydan daha hayırlı bir gece var. Allah o mübarek ayın gündüzünde
oruç tutmayı farz, gecelerinde kıyam ibadet etmeyi sünnet kılmıştır. Kim bu ayın
içinde bir hayır yaparsa bu ayın dışındaki bir farz eda etmiş gibi sevabı olur. Kim
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bu ayın içinde bir farz eda ederse bu ayın dışındaki 70 farz kadar sevab etmiş gibi
olur. Bu da sabır ayıdır ve sabrın mükafatı Cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır.
Kim bu ayın içinde bir oruçluyu iftar ettirirse günahlarını mağfiret ve boynunu
Cehennemden azat etmesine vesile olur ve oruçlunun sevabından bir şey eksilmeden
oruçlunun sevabı kadar sevabı olur.” Dediler ki :”Ey Allah’ın Resulü! Hepimizde
oruçluyu iftar ettirecek şey bulunmuyor.” Allah Resulü cevaben dedi ki:” Allah
Te^eelee bu sevabı bir hurma ile, bir bardak su ile veya bir bardak süt ile iftar
ettirene verir. Bu ayın başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden
kurtuluştur. Kim oruçluya (İftarını açmak için su) içirirse, Allah-u Te^eelee ona
havuzundan içirir ve Cennete girene kadar bir daha susamaz.”
Ey Müslüman Kardeşim!
Sen mübarek Ramadan ayın başlamasıyla hayatını gözden geçirmeye ve
çekmeye davetlisin. Sen, eğer gittiğin yolda eğrilik varsa bu yolu düzeltmeye ve nefsinde
fesat, kötülük varsa onu düzeltmeye davetlisin. Sen davetlisin ey Müslüman kardeşim, bu
ayda hazırlığın en hayırlısı olan takva ile hazırlanmaktır, o ki farzları eda etmek ve
haramlardan kaçınmaktır. Allah’ın her Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş, ona
farzların cümlesinden biride din ilminde önemli olan ilmi öğrenmektir.
İmam Beyhakı’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:”
ﻲﻘﻬﻴ ﺍﻟﹾﺒﺍﻩﻭ ﺭ. ﻢﹴﻠﺴﻣ

ﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢﺔﹲ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺍﻟﹾﻌﻃﹶﻠﹶﺐ

Anlamı: ”Din ilmini öğrenmek her Müslüman’a farz kılınmıştır.”

Allah-u Te^eelee “Et-Tehrim” Süresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﺓﹸﺎﺭﺠﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻫﻗﹸﻮﺩﺎﺭﺍﹰ ﻭ ﻧﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
Allah-u Te^eelee, yukarıdaki Ayet-i kerimede iman edenlere, nefislerini (kendilerini)
ve ehlini (yakınlarını) Cehennemden korumalarını emrediyor." O ateşin üzerinde
görevli, şiddetli (güçlü) büyük melekler vardır ki, Allah’ın emirlerine karşı gelmezler
yani günah işlemezler. Allah’ın emirlerini yerine getirirler.
İmam ^Eli bın. Ebi Talib’in radiyallahu ^enh bu ayetin tefsirinde bildirdiği gibi
kendi nefsini ve ^eilesini Cehennemden kurtarması ancak dini emirleri yani helal ve
haramı öğrenmesiyle olur.
Ramadan Hayır ve Tövbe Ayıdır
Bu ay fakirlere ve miskinlere yardım etmede ortak ayıdır. İmam Buhari’nin riva
yet ettiğine göre İbnu ^Ebbes radiyallah-u ^enhu şöyle diyor: ”Allah Resulü insanların
en cömert-i (merd-i) idi ve Ramadan’da daha da cömert (merd) olurdu.” Oruçlu olan
kimse oruçta açlığın acısını tattığı zaman fakirleri ve miskinleri hatırlar ve onlara karşı
yardım ve merhamette bulunur. Oruç, sabırlı olmayı alıştırır. Oruçlu kimse yemesini,
içmesini ve nefsinin arzuladığı orucu bozan şeyleri bırakır. Bırakmış olduğu bu güzel
şeyler gözüyle gördüğü halde Allah’ın emrini yerine getirmek için nefsini kırarak
bunlara yaklaşmaz.
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Bu ay değerli anlamların kazanmasının ve sadık niyetlerin tazelemesinin ayıdır.
İmam Buhari ve İmam Müslim’in Ebu Hurayra’dan rivayet ettikleri bir hadis
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:”

ﻞﹾﻬﺠﻻ ﻳﻓﹸﺚﹾ ﻭﺮﺎ ﻓﹶﻼ ﻳﻤﺎﺋ ﺻﻛﹸﻢﺪﺔﹲ( ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣ ﻭﹺﻗﹶﺎﻳﺔﹲ )ﺃﹶﻱﻨ ﺟﻡّﻮﺎ ﺍﻟﺼﻤ”ﺇﹺﻧ
“ﻢﺎﺋﻲ ﺻ ﺇﹺﻧﻢﺎﺋﻲ ﺻﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﻤﺎﺗ ﺷ ﺃﹶﻭﻠﹶﻪ ﻗﹶﺎﺗﺅﺮ ﺍﻣﺇﹺﻥﻭ

Anlamı: ”Oruç bir koruyucudur. Oruç tutan kimse ne haram ne de kötü bir şey
işlemessin. Ona karşı kavga etmek isteyen veya onu sögen olursa ”Ben oruçluyum
ben oruçluyum” desin.”
Ey Müslüman Kardeşim!
Ramadan geldi, Allah’ın emirlerini yap ve haramlardan kaç.
şairlerden biri şöyle diyor
Ey Adem oğlu! Annen seni doğurduğunda sen ağlıyordun
Oysa etrafındaki insanlar mutluluktan gülüyorlardı
Öyle bir ^emel işle ki ölüm gününde
İnsanlar etrafında ağlarken sen sevinçten gülesin
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İBADET ve MAĞFİRET AYI

ﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻱ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺩ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﷲِ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰﺟ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺔﻤﺎﻡﹺ ﺍﻷَﺋﺇﹺﻣ ﻭﺔﻱ ﺍﻷُﻣﺎﺩ ﻫﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻥﺍﻷَﻛﹾﻤ
.ﺎﺀِﻩﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟﻣ
ﻮﺍﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ:ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﺻ
.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧ ﺇﹺﻻ ﻭﻦﻮﺗﻤﻻ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺣﺍﺗ
Allah-u Te^eelee ”El-Bakara “Süresinin 185. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻗﹶﺎﻥﺍﻟﹾﻔﹸﺮﻯ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﻬﻦ ﻣﺎﺕﻨﻴﺑﺎﺱﹺ ﻭﻠﻨﻯ ﻟﺪﺀَﺍﻥﹸ ﻫ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻪﺰﹺﻝﹶ ﻓﻱ ﺃﹸﻧﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻀﻣ ﺭﺮﺷﻬ
ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢﻨ ﻣﺷﻬﹺﺪ ﻦﻓﹶﻤ
Allah-u Te^eelee bu ayette, Ramadan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve
doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği ay olduğunu ve
her kim bu aya yetişirse oruç tutmasını emrediyor.
Ramadan gerçekten hayır, iyilik, bağış, ihsan, yardımlaşma ve Cehennemden
kurtulma ayıdır. Aynı şekilde nefsin arzularından ve şeytanın vesveselerinden kurtulma
ayıdır.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:”
ﻠﻢ ﺴ ﻣﺍﻩﻭ" ﺭ

ﻦﻴﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﺕﻔﱢﺪﺻﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖ ﻭﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﹶﺃﺑﺤﺖ
 ﺘﻀﺎ ﹶﻥ ﻓﹸ
 ﻣ ﺭ ﺮﻬﻞﹶ ﺷﺧﺍ ﺩ

Anlamı: ”Ramadan ayı geldiği zaman Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları
kapanır ve şeytanlar (büyük şeytanlar) zincire vurulur”.
Ey Muslüman Kardeşler!
Bizlerden biri Allah rızasını istiyorsa Allah’ın, farz kıldığı farzları yerine getirsin.
Allah’a itaat eden kullarından olsun ve Resulünün yolunu tabi olsun.
Hatırlatma ve nasihat olsun diye hayrı sevdiğimiz için bu ahkamlardan bazılarını anlatmak
istedik
Orucun Farz Olmasının Şartları
Oruç; Müslüman, akıllı, baliğ (ergenlık çağına gelmiş) ve oruç tutmaya gucu olan herkese
farzdır
Orucun Farzları
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere gör
Ramadan’ın ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.
Hayızlı ve nifaslı ise oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının şartlarındandır,
orucun sahih olmasının şartlarından değildir.
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa ,
karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun ve ön ve arka
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avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi bozulmaz.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:”
 ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻘﹶﺎﻩﺳﻭ

ُ ﺍﷲﻪﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﻣﻮ ﺻﻢﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﺷﺮﹺﺏ  ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺃﹶﻭﻢﺎﺋ ﺻﻮﻫ ﻭﺴِﻲ ﻧﻦﻣ

Anlamı: ”Kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın, Allah ona
yedirmiş ve içirmiştir.”
Orucu Bozan Hallerden Bazıları
Yemek, içmek. El ile meniyi çıkartmak. Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.
Riddeye düşmek. Cinsel ilişki kurmak.
Oruçta Müstahap (Sünnet) Olan Şeyler
Oruçta müstahap olan şeylerden bazıları:
1-Güneşin battığından emin olduktan sonra orucu açmakta acele etmek. Akşam namazını
kılmadan önce hurma ile onu bulamıyorsa su ile orucunu açması müstahaptır. İftarını
açarken ”Allah’ım, senin rızanı kazanmak için oruç tuttum ve senin bana vermiş olduğun
rızıkla orucumu açtım” demesi müstahaptır.
2-Fecirden önce bir yudum su ile sahuru gecenin son vaktine geciktirmek,
Oruçlunun dilini , yalandan, gıybetten, kötü sözlerden ve diğer haram olan şeylerden
koruması gerekir.
İmam İbnu Hibben’in rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:”

ﻄﹶﺶﺍﻟﹾﻌﻮﻉﹺ ﻭ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﹾﺠﻪﺎﻣﻴ ﺻﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺲﻢﹴ ﻟﹶﻴﺎﺋ ﺻﺏﺭﻭ

Anlamı: ”Nice oruç tutanlar vardır ki, onlara aç ve susuz kalmaktan başka bir şey
kalmaz (onların orucu kabul olmaz).” Gıybet, bunun sözünü buna fitne için yaymak,
yalancı şahitlik ve haksız yere Müslüman’a sögmek gibi günahları yapan bir kimsenin
orucu sahihtir ancak orucun sevablarını tesir eder.
4- Çok cömert (merd) olmak, akrabalarını ziyaret etmek, Kur’an-ı –Kerimi çokça okumak,
özellikle Ramadan'ın son on gününde mescitte itikaf (oturmak) etmek ve oruçlulara ift
ettirmek. Bir hadise göre İbnu Ömer, Allah her ikisinden razı olsun şöyle diyor”: Allah
Resulü, Ramadan'ın son on gününde mescitte itikaf (otururdu) ederdi.”
Ey Müslüman Kardeşim!
Bu mübarek ayda, Allah’a şu şekilde dua et: “Ey Allah’ım! Ramadan'da bizleri
bereketlendir, onda oruç tutmayı ve kıyamda bulunmaya yardım et, harama bakmaktan ve
haram konuşmaktan bizleri koru. Ey Merhametlilerin en merhametlisi bizleri orucu
tamamlayanlardan eyle.
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İHSAN AYINDAKİ ORUCUN AHKAMLARI

ﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼّﻳﻦﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻟﺪﻮ ﻳﻚﺎﻟﻴﻢﹺ ﻣﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣ ﺍﻟﺮﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌ ﷲِ ﺭﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
Allah-u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor:

ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻜﹸﻢﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﻋﺐﺎ ﻛﹸﺘ ﻛﹶﻤﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺐﻮﺍ ﻛﹸﺘﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
Allah-u Te^eelee bu ayette, bizden önce gelip geçmiş ümmetlere orucun farz kılındığı
gibi bize de farz kılındığını bildiriyor.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:”

ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺎ ﹸﻏﻔﺎﺑﺴﺘﺍﺣﺎ ﻭﺎﻧﺎﻥﹶ ﺇﹺﳝﻀﻣ ﺭﺎﻡ ﺻﻦﻣ

Anlamı:” Kim Ramadan ayında imanlı bir şekilde ve sevabını Allah’tan bekleyerek
oruç tutarsa geçmiş günahları affolur.”
Hoş geldin ey hayır ve bereket ayı ve merhaba ey Kur’an ve ibadet ayı.
En güzel salat ve selem senin üzerine olsun ey efendim, ey tevhidin mu^allimi, ey Allah’ın
en efdal mahlükatı, ey Allah’ın en mükemmel Resulü,
Ey Müslüman Kardeşler !
Orucunda diğer ibadetler gibi farzları, şartları ve bozan halleri vardır. Oruç tutanın,
orucunun sahih olması ve Allah’ın kabul etmesi için bunları öğrenmesi farzdır.
Orucun Farziyeti Dinde Bilinmesi önemli (zaruri) olan Emirlerdendir.
Ramadan ayının orucu hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Allah’ın Resulü dokuz yıl
oruç tuttu daha sonra vefat etti. Ramadan ayı orucunun farz olması dinde bilinmesi
(önemli) olan ilimlerdendir. Yani Müslümanlar arasında bilinen, cahilin ve alimin bildiği
emirlerdendir. Kim Ramadan orucunun farziyetini inkar ederse kafir olur. Üzerine farz
olduğuna iman eden, özürü olmadan Ramandan’da oruç tutmazsa kafir olmaz,
Cehennemde şiddetli azaba müstahak olan büyük günahkarlardan olur. Oruç, Kur’an
Kerim’de bildirilmiştir. Allah-u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin 185. ayetinde şöyle
buyuruyor:

ﻪﻤﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻬ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢﻨ ﻣﺷﻬﹺﺪ ﻦﻓﹶﻤ
Allah-u Te^eelee bu ayette, kim bu ayı yetişirse oruç tutmasını emrediyor.
Aynı şekilde hadis-i şerifte de bildirilmiştir. İmam Buhari ve İmam Müslim’in rivayet
ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:”

“ﺎﻥﹶﻀﻣﻡﹺ ﺭﻮﺻﺎ ”ﻭﻬﻣﻨ ﺮ ﻭ ﹶﺫ ﹶﻛ “ﺲﹴﻤﻠﹶﻰ ﺧ ﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﻨﹺﻲ”ﺑ

Anlamı:” İslam beş temel üzerine kurulmuştur” Ve bunlardan” Ramadan orucu”
sözüyle orucu saymıştır.
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Orucun Farz Olmasının Şartları
Oruç, Müslüman, akıllı, baliğ (ergenlik çağına gelmiş) ve oruç tutmaya gücü yeten herkese
farzdır. Ancak hayızlı ve nifaslıya farz değildir. Aynı şekilde, iyileşmeyen hastanın ve
yaşının büyüklüğünden dolayı oruç tutmaya gucü olmayan yaşlının da oruç tutması farz
değildir. Aslı kafir olandan ve mürtedten oruç sahih olmaz (Mürted önce Müslüman olupta
sonra İslam’dan çıkan kimsedir) Aynı şekilde hayızlı ve nifaslı kadınlardan sahi
Kan gelmesi devam ettiği halde oruç tutarlarsa hem günah kazanır hem de kaza olarak
tekrar tutacaklardır. Ergenlik çağına gelmeyen çocuğu oruç tutmak farz değil ancak ka
(hicri) olarak on yaşını doldurunca ve oruç tutmaya gücü var ise velisinin (yani ondan
sorumlu olan kimse) ona emretmesi farzdır. Gücü yettiği halde orucu terkederse velisi
tarafından dövülür. Deliye oruç tutmak farz değildir ve üzerine kaza yoktur. O
kendisine zarar veren hastaya ve uzun sefere çıkan misafire de oruç tutmak farz değildir.
Bunlara kaza tutmak farzdır. Hasta ve misafir olanlar oruç tutarlarsa bunlardan sa
eğer oruç onlara zarar verirse bunlara oruç haram olur. Çok yaşlı olan kimse oruç
tutmanın kendini helaka veya ölüme götüreceğinden korkarsa tutması farz değildir.
Orucun Farzları
Orucun farzları beş tanedir
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre
Ramadan’ın ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.
Hayızlı ve nifaslı ise oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının şartlarındandır,
orucun sahih olmasının şartlarından değildir.
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa ,
karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun, ön ve arka
avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi bozulmaz.
İmam Buhari’nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz
buyuruyor:”
 ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.ﻘﹶﺎﻩﺳﻭ

ُ ﺍﷲﻪﻤﺎ ﺃﹶﻃﹾﻌﻤ ﻓﹶﹺﺈﻧﻪﻣﻮ ﺻﻢﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﺷﺮﹺﺏ  ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺃﹶﻭﻢﺎﺋ ﺻﻮﻫ ﻭﺴِﻲ ﻧﻦﻣ

Anlamı:”Kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın, Allah ona
bu rızkı varmiştir.”
3-Ayni şekilde cimayı (Cinsel ilişki) ve istimna ( elle meniyi getirilmesi) veya sevişme ile
meni gelmesini terketmek farzdır.
4-Orucun vakti fecirden güneş batana kadar olduğuna göre, oruç tutmaya mükellef olan
her kişinin bu iki vakti bilmesi gerekir. Bu iki vakit sabah yani doğru fecir ile akşam
vaktidir.
5-Müslüman’ın Ramadan'da ve Ramadan'ın dışında İslam’da devamlı kalması farzdır.
Küfre düşmekten sakınması da farzdır. Çünkü oruçlunun orucunun sahih olması için iman
üzerinde kalması şarttır. Küfür ise orucu bozan hallerdendir.
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1-İtikadi küfür: Allah’ın cisim, ışık veya ruh olduğuna iman etmek küfürdür, namaz veya
orucun farziyetini inkâr etmek veya içkinin helal olduğuna iman etmek küfürdür.
2-Fiili küfür:Kur’an-ı çöpe atmak gibi.
3- Sözlü küfür: Allah’a sövmek, Peygamberlerinden birine veya meleklerden birine
sövmek veya namazla , oruçla veya dini ahkamlara alay etmek gibi.
Oruçlunun imanının devam etmesi, orucun sahih olmasının şartlarındandır. Küfür ise
orucu bozan hallerdendir. Kim oruçlu iken küfre düşerse orucu bozulur, hemen iki şahadet
ile İslam’a girmesi ve günün kalan kısmında oruca hürmeten imsak etmesi ve
Ramadan’dan hemen sonra bu günü kaza etmesi farzdır.
Orucu Bozan Hallerden Bazıları
Yemek, içmek.
Riddeye düşmek.
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.
El ile meniyi çıkartmak.
Cinsel ilişki kurmak.
Oruç, Müslüman, akıllı, baliğ (ergenlik çağına gelmiş) ve oruç tutmaya gücü yeten herkese
farzdır. Ancak hayızlı ve nifaslıya farz değildir. Aynı şekilde, iyileşmeyen hastanın ve
yaşının büyüklüğünden dolayı oruç tutmaya gucü olmayan yaşlının da oruç tutması farz
değildir. Aslı kafir olandan ve mürtedten oruç sahih olmaz (Mürted önce Müslüman olupta
sonra İslam’dan çıkan kimsedir) Aynı şekilde hayızlı ve nifaslı kadınlardan sahi
Kan gelmesi devam ettiği halde oruç tutarlarsa hem günah kazanır hem de kaza olarak
tekrar tutacaklardır. Ergenlik çağına gelmeyen çocuğu oruç tutmak farz değil ancak kameri
(hicri) olarak on yaşını doldurunca ve oruç tutmaya gücü var ise velisinin (yani ondan
sorumlu olan kimse) ona emretmesi farzdır. Gücü yettiği halde orucu terkederse velisi
tarafından dövülür. Deliye oruç tutmak farz değildir ve üzerine kaza yoktur. Oruç
kendisine zarar veren hastaya ve uzun sefere çıkan misafire de oruç tutmak farz değildir.
Bunlara kaza tutmak farzdır. Hasta ve misafir olanlar oruç tutarlarsa bunlardan sa
eğer oruç onlara zarar verirse bunlara oruç haram olur. Çok yaşlı olan kimse oruç
tutmanın kendini helaka veya ölüme götüreceğinden korkarsa tutması farz değildir.
Orucun Farzları
Orucun farzları beş tanedir
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre
Ramadan’ın ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.
Hayızlı ve nifaslı ise oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının şartlarındandır,
orucun sahih olmasının şartlarından değildir.
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa ,
karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun, ön ve arka
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avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi
Orucu Bozan Hallerden Bazıları
Yemek, içmek.
Riddeye düşmek.
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.
El ile meniyi çıkartmak.
Cinsel ilişki kurmak.
ORUCU TUTMAK HARAM OLAN VAKİTLER:
Ramadan Bayramında.
Kurban Bayramında.
Ve üç Teşrik günlerinde Oruç tutmak Haramdır.
Kurban Bayramından sonra bir, iki ve üç
günlerine Teşrik günleri denilir.

ORUCU MAZİRETSİZ BOZUP KEFFAREYİ YERİNE GETİRMESİ
GEREKEN HALLER:
Her kim Ramadan Orucunun bir gününü mazireti olmadan bilerek bozarsa, veya cinsel
ilişki kurmakla Orucunu bozarsa büyük günaha düşmüştür, hemen tövbe edip 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.

116

DİNİ EMİRLERİNE GÖRE KESİLMEYEN HAYVANLARIN ETİ YENMESİ
HARAMDIR

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ
Allah Celle Celeelühu ”Ez-Zümar” Süresinin 9. ayetinde şöyle buyuruyor:

Anlamı:”Hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu” Yani bir olmazlar.
İlimlerden biride yiyilen hayvanın kesilmesinin öğrenmesidir, Hayvanı kesmek yemeyin
içmenin ve teneffus ettiyi boğazdaki boruları yerini kesmektir iyi bilenmiş bıçakla kesenin
şartı Müslüman veya yahudi veya hiristiyan olacak. Eyer yiyilecek hayvan helal şekilde
kesildiyse yenmesi helaldır helal olarak kesildiyini bilen kişi. Ama hayvan bir yerden
düşüp ölürse veya boğularak ölürse veya büyük olan taş veya büyük gülle gibi veya
elektirikle öldürülmesi gibi yenmesi helal deyildir. Allah, bize neyin helal neyin h
olduğunu kuranda bildirdi Allah celle celelühu kuranda buyuruyorki:

ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﳌﻴﺘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻭﳊﻢ ﺍﳋﱰﻳﺮ
Anlamı: Allah te^eelee bize ölü hayvanın eti haram olduğunu bildirdi.
Alimlerin bildirdiyi gibi Peygamberimiz sallallah’u ^eleyhi ve sellem bize hangi h
eti ölü etidir hangi hayvanın eti helal kesildiyini öğretti yani hayvanı kesen Müslüman
olması veya yahudi veya hiristiyan keskin bir aletle yemek ve hava borularını kesmesi
gerekir tırnakla olmaz veya kemikle olmaz. Eyer Dini İlmi Alimlerden almasaydık biz
nereden bile bilirdikki nasıl hayvan helal şekilde kesilir. Bir kişi Peygamberimiz
Mühammede sordu dediki bir kuş vurdum bilmem benim ok mu onu öldürdü yoksa
boğularak mı öldü Pegamberimiz buyurduki: Bu haramdır, eyer şüpheli olan ava
Peygamberimiz buyurduki haramdır nasıl dine göre kesilmeyen hayvanın eti tabiiki
haramdır. Dikkat edin ilimsiz olarak fetva veren kimselerden diyorlarki elektirikle
öldürülen hayvanın eti yenilebilir bu doğru deyildir. Dikkat edin bazıları diyolarki az olsa
domuzun etinden veya yağında yemek arasında yiyilebilir bu kuranı kerime terstir az önce
okuduğumuz ayete terstir. Bazıları Peygamberimizin hadisinin manasını deyiştirerek
dedilerki “et nerden gelirse gelsin besmeleyle başla ye” bu doğru deyildir. Bu hadi
İslama giren kişilerin hakkındaydı ^Aişe buyurduki bazı insanlar Peygamberimize gelerek
şu soruyu sordular yeni İslama giren bazıları bize et getiriyorlar bilmiyoruz besmeleyi
söyledilermi söylemedilermi, Peygamberimiz buyurduki: “ﻭﻛﻠﻮﻩ

ﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﺘﻢ”ﲰ

Anlamı:Siz besmeleyi söyleyiniz ve yiyiniz.
^Aişe buyurduki:

“ ”ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ:

Anlamı: Onlar yeni İslama girmişlerdir. Genel olarak hadisin anlamı budur: bu kesilen et
helaldır yeni İslama girmiş olsalar dahi çünkü onlar kestiler ve size zarar gelmez bilmeniz
onlar keserken besmeleyi söledilermi söylemedilermi siz besmeleyle yemeye başlayınız.
Mühterem Müslümanlar işte dinimizi öyrenmemiz farzdır haramlardan
korunmak için ve farzları yerine getirmek için. Allah her şeyi bilendir.
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KURAN’İ KERİMİN BAŞKA DİLE HARFİ TERCÜMESİ
DOĞRU OLMADIĞINI BEYAN ETMEK

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem buyurduki:
Dinimiz nasihattir. "Dedilerki Ya, Resülullah, kimin için nasihat?" diye sorduk. "
için1. Kitabı için2. Resülü için3 , Eimme-imüslimin ve ^amme-yimüslimin4 için
Buyurdular. " Bilindiyi gibi çok kişi rusçaya kuranı harfiyyen tercume etmeye çalışanlar
var ve bunlar genellikle müsteşriklerdir ( yani Arap dilini öğrenip arapların adetlerini
bilenlerdir). Sizlere şunu beyan etmek istiyoruz ki bu tercume itimad edilen tefsirlerin
birinden deyildir ve hatta kurani kerimin ayetlerin nassının açıklamasıda deyildir ancak
nassın harfi tercemesidir ve öyle yazdılarki muşebbihenin ve mücessimenin ve inkarcıların
itikadına benzer. Ama daha büyük tehlike ise Müslumanlara mensüb olan bazı kişiler
bügün kuranın harfi tercumesi için Müslumanlara mensüp olan kişilerden maddi para
toplayarak bu kitapları çıkartıyorlar ve kurani kerimin şekline benzeterek insanları aldatıp
dikkatlerini çekmek için. Onun için bu tehlikeleri sizlere anlatmak mecburiyyetinde kaldık
bilhassa eski Sövyetler birliği bölgesinde bu çok yayınlanmaktadır ve burda İslam kisvesi
altında bir çok idiloji fikirler yayınlandı çeşitli kitaplar yayınlandı (ehlissünnet vel
cama^adan olmayan) bunlardan biriside rusça kitap büyük harfle (Kuran) diye yazılıdır
aşağıdada (manasının tercumesi ve tefsiri) diye yazılıdır. Mütercim olan kişi Allah
Celeluhu için layık olmayan şeyleri söylemektedir bunlardan bazıları Allah’ı yaratıklara
benzetiyor ve Allah hakkında cisimdir diye bazı manaları yazıyor Allah’ın İradesi ve
meşieti hakkında temenni, pröje, düşünmek, karar almak, Allah’ın iradesini emirle
karıştırmak gibi şeyler yazılıyor. Ancak Müslümanların akidesi Meşiette bu alemde hiç bir
şey hasıl olmaz Allah’ın Meşieti, İradesi ve Takdiri olmadan ve Allah iyiliyi ve İmanı
emretti Allah küfrü ve günahları emretmedi.caiz deyildir Meşieti emir ile tefsir etmek,
mütercim bu Ayeti bu şekilde tefsir etti: ﺍﷲ

ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺎﺅﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺀ

siz hiç bir şey yapamazsınız Allah’ın emri olmadan. Kuranda, hadiste, Alimlerin söz
birliyiyle akli ve nakli delillerle Allah’ın hiç bir şeye benzemediğini mekansız ve yönsüz
olduğuna ve hareketle durmakla bir yerden bir yere taşınmakla vasfedilmez oturmakla
vasfedilmez, istivanın manası kahr etmek istila etmektir, ama arapça dilinde elyed (
elvech Allah hakkında denildiği zaman Allah’ın ezeli sıfatlarındandır yaratılmışların
sıfatlarına benzemez. Allah büyük ve küçük organlarla vasf edilmez azalarla vasf edilmez
hiç bir mahlukatın vasfıyla vasf edilmez. Mütercim ise istiva manasını orda Allah
hakkında arşta duruyor diye bildirmiştir, ve Allah hakkında bir yerden bir yere geçip
hareket ediyor diyor ve diyorki evlerin içinde aydınlanıyor. Ama Peygamberler hakkında
diyorki Peygamberimiz İbrahim Allahtan başka bir şeye benim rabbimdir diyor ve
1

. Allah için: Allah’a ve sıfatlarına iman etmek.

2

. Kitabı için: Kuran’ı yüceltmek ve ona hakkıyla iman etmek.

3

. Rasulu için: Peygamberimize tabi olmaktır.
. Eimme-i müslimin ve ^amme-yi müslimin: ^Alimlerine tabi olmak ve yardım etmek. cahillerine ilim öğretmek

4
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Peygamberimiz yusuf hakkında ise diyorki temenni ediyordu fahişeliği yapmak için Allah
Peygamberimiz yusuf ve Peygamberimiz İbrahimi kuranda onların masum olduklarını
bildirdiği halde onlar diyorlarki o kötü şeylere düştüler, Peygamberler küfürden, büyük
günahlardan ve küçük günahların içinde rezalet sefehat olan şeylerden korunmuşlar,
Peygamberimiz haruna küfrü nisbet ediyorlar ve diyorlarki harun demiş yahudilere
altınları getirin öküzü altından yapayım diye, ve hayret edilen şeylerden biride mütercimin
çok delilleri tahrif edilmiş (yani değiştirilmiş) incil ve tavrattan alıyor, aynen Harut ve
Marut olan Meleklerin hakkında yazdığı iftiralar. Bununla birlikte mutercim felsefeci
koministlerin bazı sözlerini alarak kitabında yazmıştır. Bununla birlikte Peygamberimiz
Muhammede iftira eden Rus yazarı olan Sulufyofun sözlerinden alıp bu kitapta yazmıştır.
Bizim bildirdiğimiz çok hatanın azıdır bu kitapta çok iftiralar vardır Kuran tefsiri ve
tercümesi adı altında yazılmıştır.
Bazı İnsanlar diyorlar ki peki bu dini nasıl yayacağız arapça bilmiyenler için?
Kurana nasıl tanıştıracağız onları rusçaya çevirmezsek?
Ve bazıları cahilliklerinden dolayı diyorlarki: içinde bazı hataları itibarla alarak şimdi
önemli olan arapçayı bilmiyene bunu verelim islamı ve kuranı tanısın diye.!!!
Ey Allah’ın kulları bu mubarek Din ilimle alınır ve her kes ilmi kimden alacağın bilmesi
gerekir. Bizim muhakkak çok ihtiyacımız var Dini kitaplar ve kuranı kerimin rusça
tefsirine ancak bu tefsir ve tercume yapılırken İnsan ların gerçekten anlayacağı ve
Peygamberimiz Muhammedin dinine hakkıyla tabi olmak için. Bu zamanda ne kadar
zorluk çekiyoruz çünkü Dinimize uygun olmayan Alimlerin İcmaını tersliyen Akidede ve
fıkıhta yanlış fikirler yanlış akideler yanlış anlamalar yayıldı Allah hepimizi korusun.
Ama sorunu halledeceksek selefi salihinin yaptıkları gibi yapalım kendi nefsi malı ile
cihad ettiler dilleriyle cihad ettiler İslam çine kadar uzanmıştı ve bize tefsir kitaplarını
bıraktılar arapçayı bilene arapça olarak arapçayı bilmiyene bildiği dilde tefsir bıraktılar.
Ne mutluki gerçekten bilinen hak olan Alimlerin Kuran tefsirini mana deyiştirmeden
tercume ederse ve hak alimlerin kitaplarını tercume ederse büyük hatlarla: misal olarak
tefsir Elkurtubi veya itimad edilen başka tefsir kitapları rusçaya çevirirse. Nasılki eskiden
orta Asyada Alimlerin yaptığı gibi Tataristan, Hindistan ve başka yerlerde yapıldığı gibi.
Ve Allah her şeyi bilendir.
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ZİNANIN TOPLUMA ZARARI VE TEHLİKESİ

ﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼّﻳﻦﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻟﺪﻮ ﻳﻚﺎﻟﻴﻢﹺ ﻣﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣ ﺍﻟﺮﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌ ﷲِ ﺭﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻﻭ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒﻋ
Mühterem Müslümanlar bilinizki Allah kullarına faydalı olanı helal kılmıştır hem dünya
ahiret manfaatı için, ve Allah şari^atta haram ettiği şeylerdende zina yapmaktır ve en
büyük günahlardan biridir, zinanın büyük zararı var topluma, zinanın zararlarından
nesebin kaybolmasına sebeptir ve insanlar arasında fitnenin, darılmanın yalancılığın
aldatmanın yalancılıkla şahitlik yapmanın sebebidir, ve bir çok insan bu balaya uğramıştır
yani zinaya düşmüştür fahişelik çoğaldı eyleniyoruz diye dunya tadını çıkarıyoruz diye
onlar hiç hatırlamadan gaflet içinde olduklarını nefse ve topluma ne kadar zararı olduğun
Müslüman kardeşlerim helal bellidir ve haram bellidir Allah kuranda buyuruyorki

ﺒﹺﻴﻼﹰﺎﺀَ ﺳﺳﺔﹰ ﻭﺸ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﺎﺣﻪﻰ ﺇﹺﻧﻧﻮﺍ ﺍﻟﺰﺑﻘﹾﺮﻻ ﺗﻭ
Başka ayeti kerimede Allah buyuruyorki:

ﻞﹾﻔﹾﻌ ﻳﻦﻣﻮﻥﹶ ﻭﻧﺰﻻ ﻳ ﻭﻖ ﺍﷲُ ﺇﹺﻻ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻡﺣﺮ  ﺍﻟﱠﱵﻔﹾﺲﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﻘﹾﺘﻻ ﻳ ﻭﺮﺎ ﺀَﺍﺧ ﺍﷲِ ﺇﹺﻟـﻬﻊﻮﻥﹶ ﻣﻋﺪ ﻻ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻭ
ﺎ ﺃﹶﺛﹶﺎﻣﻠﹾﻖ ﻳﻚﺫﻟ
Anlamı: Allaha ortak koşmayanlar ve nefsi haksız olarak öldürmeyenler ve zina
yapmıyanlar her kim bu günahlardan korunmazsa onlar günahkarlardır.
Bu ayetlerden anlaşılıyorki zina yapmak haramdır her kimki deseki helaldır bu küfürdür
çünkü kurani kerimi yalanlamıştır, aynı şekilde haram olan kelam yabancı kadına
dokunmak veya öpmek haramdır, Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^elehi vesllem
Buyurduki:

ﻩﺎﺅﺎﻥﹸ ﺯﹺﻧ ﻭﺍﻟﻠﱢﺴ،ﻲﺸﺎ ﺍﻟﹾﻤﻫﻧﺎﺅﻞﹸ ﹺﺯﺟﺍﻟﺮ ﻭ،ﻄﹾﺶﺎ ﺍﻟﹾﺒﻫﺎﺅ ﺯﹺﻧﺪﺍﻟﹾﻴ ﻭ،ﻊﻤﺎ ﺍﻟﺴﻫﻧﺎﺅﻭﺍﻷُﺫﹸﻥﹸ ﹺﺯ ،ﻈﹶﺮﺎ ﺍﻟﻨﻫﺎﺅ
“ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﻡ
Anlamı: Gözün zinası haramla bakmaktır, kulağın gunahı haramları dinlemektir, eli
gunahı haksız olarak bir kimseye vurmaktır, bundan anlaşılıyorki farzdır insana kendi
azalarını büyük ve küçük günahlardan korumak, bir kimse küçük günahlardan korunmaya
çalışırsa büyük günahlardan korunmak ona kolay gelir. Bir kimse günah işlediyi zaman
sanki hiç bir şey olmamış gibi vicdan azabı çekmemesi ve tövbe etmese ginahkardır. Zina
yapan kimse kıyamet gününde Allah’ın azabını hakkeder ancak tövbe ederek ölürse Allah
affedicidir, helalı bırakıp haram işleyen kimselere şehvetleri (lezzetleri) yerine getirmek
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için onları bırakması farzdır haramları bırakıp helalı işlemeleri gerekir ve Peygamberimiz
Muhammedin Hadisini hatırlamak gerekir Peygamberimiz buyuruyorki:

“ﻦﻣﺆ ﻣﻮﻫﱐ ﻭﺰ ﻳﲔﺍﱐ ﺣﱐ ﺍﻟﺰﺰ”ﻻ ﻳ
Anlamı: Mü’min kamil iman üzerindeyken zina yapmaz ancak fasıklardandır. Allah bize
emretti avretimizi zinadan kuruyalım diye.
Allah buyuruyorki:

َﺍﺀﺭﻰ ﻭﻐﺘﻦﹺ ﺍﺑ ﻓﹶﻤﲔﻠﹸﻮﻣ ﻣﺮ ﹶﻏﻴﻢﻬ ﻓﹶﹺﺈﻧﻢﻬ ﺃﹶﳝﺎﻧﻠﹶﻜﹶﺖﺎ ﻣ ﻣ ﺃﹶﻭﻭﺍﺟﹺﻬﹺﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﺯﻈﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻻ ﻋ ﺣﺎﻓﻭﺟﹺﻬﹺﻢﻔﹸﺮ ﻟﻢﻦ ﻫ ﺍﻟﱠﺬﻳﻭ
ﻭﻥﹶﺎﺩ ﺍﻟﹾﻌﻢﻚ ﻫ
  ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻚﺫﹶﻟ
Anlamı: ‘Avretlerini haramdan koruyanlar ancak karılarıyla helalla ilişki kurabilir’ Allah
bize helal yolu bilrdirdi ve bize haramı nehyetti yani haram etti, ve Peygamberimiz
buyuruyorki :

“ﺝﻭﺰﺘﺎﺀَﺓﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﺒﻜﹸﻢﻨ ﻣﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳﺎﺏﹺ ﻣﺒ ﺍﻟﺸﺮﺸﻌﺎ ﻣ”ﻳ

Anlamı: birinizin evliliğe kendi nefsinde ihtiyacı varsa evlensin eyer mehri vermeye ve
nafakayı vermeye gücü varsa bu sünnettir evliliği onun sevabı olur eyer kendini kötülükten
Allah rızası için korumak ise.
Peygamberimiz buyuruyorki:

 ﻟﹶﻮﻢﺘﺃﹶﻳ ”ﺃﹶﺭ:؟ ﻗﺎﻝﺮﺎ ﺃﹶﺟﻴﻬ ﻓﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪﻳ ﻭﻪﺗﻮﺷﻬ ﺎﻧﺣﺪ ﻲ ﺃﹶﺄﹾﺗ ﺃﹶﻳ... ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻗﹶﺔﹲ“ ﻗﺎﻟﻮﺍﺪ ﺻﻛﹸﻢﺪﺃﹶﺣ
“ﺮ ﺃﹶﺟﺎ ﰲ ﺍﳊﹶﻼﻝﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻬﻌﺿ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻚ ﻓﹶﻜﹶﺬﹶﻟﺭﺎ ﻭﹺﺯﻴﻬ ﻓﻪﻠﹶﻴﺍﻡﹴ ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺮﺎ ﰲ ﺣﻬﻌﺿﻭ
Anlamı: Hatta birinizin (ehline) cima^ (cinsel ilişki kurması) etmesinde de sadaka
(sevabı) var. Dediler ki:
Ye, Resülallah, birimiz şehvetini ederse, yine sevabı olurmu? (Cevaben) buyurdu ki:
Söyleyin! O kimse şehvetini haram ile yaparsa ona vizr (yani günah) olmıyacak mıydı. İşte
halal ile de şehveti yaparsa (hanımı ile ilişki ederse karısının şehvet hakkını yerine
getirmek için veya salih çocuk getirmeyi niyyet ederse ve kendini haramlardan korumaya
niyetiyle sevabı var.)
sevabı olur. Bu Hadis-i şerifi, Müslim rivayet etmiştir.
Peygamberimiz buyuruyorki:

ﺃﹶﺓﹲ ﺫﹶﺍﺕﺮ ﺍﻣﻪﺘﻋ ﺩﺎﺏﺷ ”ﻭ:ﺵﹺ“ ﻓﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪﺮﻞﱠ ﺍﻟﹾﻌﻞﱠ ﺇﻻ ﻇ ﻻ ﻇﻡﻮﺵﹺ ﻳﺮﻞﱢ ﺍﻟﹾﻌ ﺍﷲُ ﰲ ﻇﻢﻠﱡﻬ
“َ ﺍﷲﺎﻑﻲ ﺃﹶﺧﺎﻝﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻤﺟﻦﹴ ﻭﺴﺣ
Allah yedi sınıf insanı kiyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecek bunlardan biri
bir güzel kız onu zinaya davet ettiği zaman ben Allah’tan korkuyorum zina yapamam
deyip ondan uzaklaşırsa. Bundan anlaşılıyorki eyer bir kimse zinaya maruz kalırsa ve
Allah korkusundan zinadan uzaklaşırsa bu kiyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenmiş
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olur, o gün güneş mahlukatların bir kısmının başına kadar iner onun sıcaklığından sadece
Arşın gölgesinde bulunanlar kurtulur. Nikahın rükünleri ve şartları vardır bu rükünleri ve
şartları yerine getirmek farzdır, rükünlerinden veli ve iki şahid olacak bu şahidler nika
yapıldığı dili anlayacak ve burda iycab ve kabul şeklinde sözler olacak (eyer baba kızını
evlendirecekse kızın ismini söyliyerek diyecekki enişteye: ben kızım emineyi sana
evlendirdim. Yani geçmiş sözü kullanacak demiyecek ben kızım emineyi sana
evlendireceğim veya evlendiriyorum bunlar olmaz diycekki evlendirdim bu demektir
iycab eniştede diyecekki kızın emineyi kendime karuluğa kabul ettim veya kızın
eminenin benimle evliliğini kabul ettim bu kabul demektir) onun için bir kimse eyer
evlenecekse nikahın hükümlerini öğrenmesi gerek vekaletle yapılacaksa nasıl yapıldığını
öğrenmesi gerekir. Nikahın nasıl yapıldığını nikahı neyin bozduğunu öğrenmese zina
içinde kalabilir çünkü bu zamanda çoğu nikahın hükümlerini Alimlerden öğrenmeden bu
şekille yapmaktalar diyorlarki kızım sen bu damadı kabul ediyormusun kız diyorki evet
enişteye diyorki sen bu kızı kabul ediyormusun diyorki evet bu nikah deyildir. Allah tan
korkan kimse bunu yapmaz çünkü bunlar zina içinde oldukça onunda günahı olur sonra
bunları öyrenmek sadece hocaya mahsus deyildir evlenecek her kimseye bunları öyrenmek
farzdır bazıları diyorlarki bizim günahımız hocanın boynuna bununla kendilerini
kurtaramazlar evlenmek isteyenler ve hoca eyer doğru nikah yapılmazsa günahkardırlar
çünkü dini öyrenmediler. Alimler buyurdularki her mükellef bir işe girmeden önce o işin
içinde neyin haram neyin halal olduğunu öğrenmesi farzdır. Allah Kurani Kerimde
buyuruyor:

ﺍﺎﺭ ﻧﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻔﹸﺴﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺀَﺍﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ

bu ayeti kerimeyi El ^Eta ıbın ebi rabeh bu şekilde tefsir etti buyurduki nasıl Namaz
kılacağını nasıl oruç tutacağını nasıl alış veriş yapacağına ve nasıl nikah yapacak ve nasıl
boşayacak öğrenmesi farzdır. Bazı insanlar diyorlarki insan hürdür istediğini yapar ve
bunu yerinde kullanmazlar bunu ahlaksızlığa zina yapmaya günahlara düşmeye
kullanıyorlar. Hur olmanın anlamı İnsanın kendi nefsini haramdan uzaklaştırmasıdır bu
onun hem dünya hemde ahireti için selamettir. Şehvetlerin arkasına gitmek insanı
derecesini yükseltmez, hayvanlarda şehvetleri arkasına giderler, ancak insan hayvan gibi
deyildir. İnsan ahirete neyi hazırladığına bir baksın çünkü dunya ahiretin tarlasıdır.
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HAC
HAC KİMLERE FARZDIR

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
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 zeval5 vaktinden Bayramın doğru fecrine
kadardır.
 Ka^beyi Tavaf etmek Sabah Namazı girdikten sonra.
HACCIN VACİPLERİ
1. İhrama mikattan6 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.
2. Güneş batana kadar Arafatta durmak7.
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

Zeval – Öğle vakti.

6

İhram mikatı – Hacca niyet etme yeridir.

7

Ama güneş battıktan sonra ^Arafate çıkarsa az da olsa yeterlidir. ^Arafatta durma vakti zevalden Bayram gecesinin

doğru fecrine kadardır.
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5. Karin ve mutemetti^ Haccilerin hayvan kesmeleri.
6. Saçı tıraş etmek veya kısaltmak Haramda8 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. Ka^beyi 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
Ka^beye doğru vererek Tavaf eder.
13. Bu saydığımız Vacibleri bırakırsa Haccı doğrudur ama günahkardır. Ve fidye
ödemesi gerekir. Ama Rükünleri ve şartları yerine getirmezse Hac sahih9 olmaz, hayvan
kesse bile Haccı bozulmuştur.

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
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 sahihtir10. Arafe ve
Kurban Bayramında ve Teşrik günleri11 ^Umre yapmak mekruhtur. Mekkede ise El
denilen yerden niyet edecek. Mekkenin dışından gelen bir kimse El-mikat denilen yerden
niyet edecek. Tavaf edecek, Safa ve Merve arasında Se^i’den 12 sonra tıraş olmak.
PEYGAMBERLERİN VE SALİH İNSANLARIN KABRİNİ ZİYARET ETMEK
8

Haram –

9

Sahih olmaz – doğru olmaz.

10

Sahihtir – doğrudur.

11

Teşrik günleri – yani Kurban Bayramının birinci, ikinci, üçüncü gün.

12

Se^i – gidip gelmek.
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Peygamberimizin kabrinin ziyareti, alimlerin icmaı ile hayırlıdır, bu niyetle sefer
hayırlıdır. Eddeera Kutniy rivayet ettiği bir Hadiste, Peygamberimiz buyuruyorki: “benim
kabrimi ziyaret eden şefa^atımı hakketmiştir”. Bu Hadis için imam Elhafız Essubki
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 Du^a eder, ve ordan ayrılmadan ravdaya gelir, Peygamberimize
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
amellerden14 ve Vacibe yakın ameldir Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek sallallaah
^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 olması15, kız veya erkek olsa Kur
kesmesi Vacibtir.

13

Sefer – yolculuk.

14

Burada: Mendublardan.

15

Mükim olması – o yerde oturması.
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ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
BİDAT

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ

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. ^Eişe’nin rivayet ettiği Hadisi şerifte, Peygamberimiz sallellaahu
^eleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

ﺩ ﺭﻮ ﻓﹶﻬﻪﻨ ﻣﺲﺎ ﻟﹶﻴﺬﹶﺍ ﻣﺎ ﻫﺮﹺﻧﻲ ﺃﹶﻣﺙﹶ ﻓﺪ ﺃﹶﺣﻦﻣ

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:

ﻬﹺﻢﻠﹶﻴﺎ ﻋﺎﻫﻨﺒﺎ ﻛﹶﺘﺎ ﻣﻮﻫﻋﺪﺘﺔﹰ ﺍﺑﺎﻧﹺﻴﺒﻫﺭﺔﹰ ﻭﻤﺣﺭﺃﻓﹶﺔﹰ ﻭ ﺭﻮﻩﻌﺒ ﺍﺗﻳﻦﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺏﹺ ﺍﻟﱠﺬﺎ ﻓﻠﹾﻨﻌﺟﻭ

Anlamı: “Bu Ayette Allah Celle Celeeluhu, ^İsa Peygambere iman edenleri övmüş,
kalbleri merhametli oldukları için, çünkü onlar yeni bir iyi Bidat yaptılar.
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 ﻭ،ٌﻲﺀﻢ ﺷﻮﺭﹺﻫ ﺃﹸﺟﻦ ﻣﻘﹸﺺﻨﺮﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﹶﻏﻴﻦﺎ ﻣﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤ ﻋﻦ ﻣﺮﺃﹶﺟﺎ ﻭﻫﺮ ﺃﹶﺟﺔﹰ ﻓﹶﻠﹶﻪﻨﺴﺔﹰ ﺣﻨﻼﹶﻡﹺ ﺳﻲ ﺍﻹِﺳ ﻓﻦ ﺳﻦﻣ
ﻢﺍﺭﹺﻫﺯ ﺃﹶﻭﻦ ﻣﻘﹸﺺﻨﺮﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﹶﻏﻴﻦ ﻣﻩﺪﻌ ﺑﻦﺎ ﻣﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤ ﻋﻦ ﻣﺭﻭﹺﺯﺎ ﻭﻫﺭ ﻭﹺﺯﻪﻠﹶﻴﺌﹶﺔﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻴﺔﹰ ﺳﻨﻼﹶﻡﹺ ﺳﻲ ﺍﻹِﺳ ﻓﻦﺳ
ﺷﻰﺀ

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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ﺔﹸﻋ ﺍﻟﺒﹺﺪﻩﺬﻬ ﻓ،ﺍ ﺃﹶﺛﹶﺮﺎ ﺃﹶﻭﺎﻋﻤﺔﹰ ﺃﹶﻭ ﺇﹺﺟﻨ ﺳﺎﺑﺎﹰ ﺃﹶﻭﺘ ﻛﻒﺎﻟﺨﺎ ﻳﻤﺙﹶ ﻣﺪﺎ ﺃﹸﺣﺎ ﻣﻤﻫﺣﺪ  ﺃﹶ،ﺎﻥﺮﺑﻮﺭﹺ ﺿ ﺍﻷُﻣﻦ ﻣﺛﹶﺎﺕﹸﶈﺪ
ﺔﻮﻣﺬﹾﻣ ﻣﺮﺛﹶﺔﹲ ﹶﻏﻴﺪﺤﻩ ﻣ ﺬﻫ ﻭ،ﺎﻋﺎﹰﻤ ﺇﹺﺟﺔﹰ ﺃﹶﻭﻨ ﺳﺎﺑﺎﹰ ﺃﹶﻭﺘ ﻛﻒﺎﻟﺨ ﹶﻻ ﻳﺮﹺ ﻭﳋﻴ
 ﺍ ﹶﻦﺙﹶ ﻣﺪﺎ ﺃﺣﺍﻟﺜﱠﺎﻧﻴﺔﹸ ﻣ ﻭ،ﻼﻟﹶﺔﹸ
 ﹶﺍﻟﻀ
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 doğum Mevlidini
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:

ﺮﳋﻴ
ﻠﹸﻮﺍ ﺍ ﹶﺍﻓﹾﻌﻭ
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.
Üçüncu Halife, ^Usman bin ^Effeen zamanında altı kitap Kuran noktasız yazıldı. Ye
ibnu Ya^marın, Kur-an’ı noktaladığı zaman, bütün muslümanlar anlaştılar, güzel Bidattır
dediler ve kullandılar.
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Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem yapmadığı için, kötü bir Bidattır denilmez,
eyer bu kötü Bidat olsaydı, bazı insanların söylediği gibi, ^Usman’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:

ﻠﹶﻲﻞﱢ ﻋﺼﻧﹺﻲ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺫﹶﻛﹶﺮﻦﻣ
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 arka
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
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 “Süneninde” ^Ebdullah ibnu ^Umar ibnil Hattab Namazında “Ette
okurken “Eşhedu ellee ilahe İllallah vahdehu lee şerike leh” ve ben bunu fazla söyledim
diyordu.
● ”Sallellaahu ^Aleyhi Vesellem” yazılışı Peygamberimizin adı yazıldıktan sonra yazı
Peygamberimizin sallellaahu ^eleyhi ve sellem’in zamanında yoktu.
● İkinci ezan, Cuma Namazından önce okunurdu buda iyi Bidattır. 3-cu H
(başkanın) zamanında yapıldı ^Usman 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 O
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:

ﻩﺬﺔ ﻫﻋﺖ ﺍﻟﺒﹺﺪﻤﻧﹺﻌ

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 “kull
demek çoğu demektir, hepsi değil.
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Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki:

ﻼﻟﹶﺔ
 ﹶ ﺿﺔﻋﻛﹸﻞﱡ ﺑﹺﺪﻭ

Anlamı: “Bidatların çoğu kötüdür”
Yani Kuran’a Hadise ve alimlerin sözüne uygun olmayan kötü bid^attır. Ancak
Hadise ve alimlerin sözüne uygun olana iyi bid^at denilir.
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki:

ﺔﺍﻧﹺﻴﻦﹴ ﺯﻴﻛﹸﻞﱡ ﻋ
Anlamı: “Gözlerin çoğu zinakardır”.
her göz zinakardır Deyildir, 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:

ٍﻲﺀ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﺮﻣﺪﺗ
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
● Bazı 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
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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KURBAN BAYRAM HÜTBESİ
Allah’u Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdulillehi Summel hamdulilleh ve
selemun ^Ele ^ibedihii Ellezine istafa. Elhamdulillahil vehidil Ehed, ellezi lem yelid
velem yuled velem yekun lehu Kufven ehed. Ve E^zubillehi min şururi enfusine ve min
seyyieti E^meline men yehdihilleeh’u fehuvel muhteed vemen yudlil felen tecide lehuv
veliyyem murşide vessaletu vesselemu ^Ele Seyyidine Muhammed ve Eşhedu Elleeileehe
illallah ve Eşhedu enne Muhammeden ^Ebduhu ve rasuluhu ve^lemu ennennebiyye
Sallallah’u ^eleyhi vesellem kal:

ﺎﺛﹸﻬﻓﹶﺮﺎ ﻭﻬﻣﻠﹶﺔﹶ ﺇﹺﻻ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺩﺒ ﺍﻟﻘﻪﺘﻘﹾﺒﹺﻞﹸ ﺑﹺﺬﹶﺑﹺﻴﺤﺴﺘ
 ﻢﹴ ﻳﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ ﻣﻪ ﻓﹶﹺﺈﻧﻜﹸﻢﻔﹸﺴﻮﺍ ﺍﹶﻧﺒ ﹶﻃﻴﻮﺍ ﻭﺤﺿ
ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺍﻧﹺﻪﻴﺰﻲ ﻣ ﻓﺎﺕﺴﻨ
 ﺎ ﺣﻮﻓﹸﻬﺻﻭ

okumuş olduğum hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki-kurban kesiniz, her kim ki
keseceği kurbanı kıbleye yöneltip keserse, kıyamet gününde kurbanın kanı ve yunu
hasenet yani sevap olarak mizanda (terazide) olacaktır. Peygamberimizin bize bildirdiği
güzel ibadetlerden biri de kurban kesmektir, kurban kesmek müslüman, hür, mukim
olması (o yerde oturması) kız veya erkek, fitre zekatını verebilen kimselere Vacibtir.
Bayram Namazın vakti, girdiğinde hutbe ve Bayram Namazını kılacak kadar vakit
geçmişse kurban kesilebilir. Şayet bu vakitten önce kesilerse , İmam El-Bu
müslimin elbera ibnu ^Ezibten rivayet etmiş oldukları hadisten. Peygamber efendimiz
şöyle buyuruyor: her kim ki Namazını kılarsa, (bayram Namazı ) ve kurban keserse
sünetimizi yapmış olur. Her kim Namaz vaktinden önce keserse o normal hayvan kesmiş
olur (yani kurban sayılmaz) o yeni bir hayvanı kurban olarak kessin. (kurban kesmenin
vakti girince.) Kurban kesme vakti , bayramdan gelen 3 gün sonraya denilir Alimler şuna
ittifak ettiler. Kurban veya Adaktan hiç bir şey satılmaz, eti, yapıp, derisi , boynuzları ve
başka birşey hayvandan satılmaz, deriside ücret (para) olarak kurbanı kesene verilmez,
buhari ve müslim ^Eliden rivayet ettikleri Hadiste İmam ^Eli radiyallah’u ^enhu
buyurduki: Peygamberimiz bana kurbanın başında durmayı emretti ve onları bölüştürüp
dağıtmayı (derisini ve etini) emretti. Kurbandan hiç bir şeyi ücret olarak vermemesini
söyledi, Peygamberimiz ücretini bizden vereceğiz dedi. Muhterem müslümanlar kurban
kesmek, Peygamberimiz İbrahimin sünnetidir. Ebu Hanife el fıkhıl Ekber adlı kitabında
buyurduki: “Allah herşeyi yaratmadan önce onu bilendir. Ve Allah her şeyi takdir eden ve
yoktan var edendir” Allah Subhenehu ve Te^eelee Cebraile emretti, bir koçu İsme^ilin
yerine kurban etmek için, Allah-Es Saffet Suresinin 107 Ayetinde şöyle buyurdu:

ﻴﻢﹴﻈﺢﹴ ﻋﺑ ﺑﹺﺬﺎﻩﻨﻳﻓﹶﺪﻭ
anlamı: Bereketli güzel bir koçu, İsme^ilin yerine kesilmesi için feda etti.
Bundan anlaşılıyorki, Allah İbrahim’den İsme^ili kesmeyi emretti ama bunu
takdir etmedi, bu delildir ki Allah’ın meşieti başka emri başkadır. İmam Ebu
buyurduki: Allah müminlere imanı razı oldu, kafirlerin ise küfrüne razı değildir.
Lakin onlara küfrü takdir etti, ama insanlara ve cinlere imanı ve ibadeti
Muhterem müslümanlar bilinki, Allah Peygamberleri büyük günahlardan korudu.
Ve küçük günahların içinde, Peygamberliğe derece düşürücü küçük gunahlardan
masum kıldı yani Peygamberlerin hakkında layık olmayan ve derece düşürücü
günahları işlemezler, bazı küçük günahlar, içinde derece düşürmeyen günahlar
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işleyebilirler. Ama kimse onlara tabi olmadan hemen tövbe ederler. İmam Ebu
Hanife El fıkhıl Ekber kitabında buyuruyorki: Tüm Peygamberler küçük
günahlardan masumdurlar, (Peygamberliğe yakışmayan kıymet düşürücü günah
işlemezler) büyük günahlardan, küfürden, kötü amellerden korunmuşlar.
Muhammed, Allah’ın sevdiği kulu ve Peygamberidir. Muhterem müslümanlar bu
bildirdiğimiz dersten ise anlaşılıyorki, Peygamberler Allah’ın deyerli kullarıdırlar.
Ve hepsi Allah’a ibadet etmeyi çok severler ve çok ibadet yaparlar. Allah onları
Kuran-i Kerim’de övdü, Allah Celle Celeelühu “El-En^eem” Süresinin 86 Ayetinde
buyuruyor:

ـﲔـﺎﻟﹶﻤـﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎ ﻋـَﻠﹾـﻨ ﻓﹶﻀﻛﹸﻼﻭ

anlamı: “Allah, bütün Peygamberleri yaratıklardan üstün kıldı”.
Peygamberler mahlukatların en üstünüdürler. İmam Ebu Hanife Alimler ve ilim alanlar
kitabında buyurduki: Peygamberlik ve Rasüllukle faziletli oldukları gibi, Allah’tan
korkarak ve ibadetleri daha fazla yerine getirmekte, güzel ve mükerrem ahlakla
olmakta başkalarından daha faziletlidirler. En faziletli insanlar oldukları için onların
sözleri, Namazları, oruçları, ibadetlerde daha faziletlidirler.
2.Hutbe:
Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u
Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Elhemdulillehi Rabbil ^Elemin
Vesseletu vesselemu ^Ele Seyyidine Muhammed Seyyidil murselin ve ^Ele Elihi ve
sahbihi ettayyibin ettahirin.
Muhterem müslümanlar Allah Kuran-i Kerim’de buyuruyorki:

ﻪﻘﹶﺎﺗﻖ ﺗﺗﻘﹸﻮﺍﷲ ﺣﻮﺍﺍﻨ ﺍﻣ ﻳﻦﺎ ﺍﻟﺬﻬﻳﺎﺃﹶﻳ
İman edenlere Allah emrediyor Farz ları yerine getiriniz ve haramdan kaçınız. Muhterem
müslümanlar bu mübarek kurban Bayramı, münasebetiyle kendimi ve sizi bu güzel
şeylerle hatırlatıyorum, akrabalarınızı ziyaret ediniz, fakirlere, yetimlere, dul kadınlara,
ihsan edin yardımcı olunuz.
Peygamberimiz buyuruyorki:

ﻼﻡﹴﺔﹶ ﺑﹺﺴﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﺗﺎﻡ ﻧﹺﻴﺎﺱﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﱢ ﻓﺻ ﻭﺎﻡﺣﻞﹺ ﺍﻷَﺭﺻ ﻭﺎﻡﻢﹺ ﺍﻟﻄﱠﻌﺃﹶﻃﹾﻌ

yemeğini yedir, akrabalarını ziyaret et, insanlar gece yatarken sen Namaz kıl, Cennete
selametle girersin ve şunu hatırlatıyorum ki üzerinize hakkı olan,
akrabalarınızdan darılıp uzaklaşmayınız (sebepsiz olarak) Onlar bizi ziyaret etmeseler
dahi biz ziyaret edelim, bu büyük hayırlardandır. Peygamberimiz buyuruyorki: seni
terkeden akrabanı ziyaret et. Kuran okuyup sevabını ölülerimize hediye edelim Allah’ın
meşietiyle menfaatlanırlar, ve hutbemi şununla bitiriyorum. İmam Ebu Hanife Alim ve
ilim alanlar kitabında buyurduki: ibadetler ilme bağlıdır, İlim ibadetlerle daha
menfaatlıdır,
Allah Kuran-i Kerim’de buyuruyorki:

ﻮ ﹶﻥﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻮﻥﹶ ﻭﻠﹶﻤﻌ ﻳﻳﻦﻮﹺﻱ ﺍﻟﱠﺬﺘﺴﻞﹾ ﻳﻗﹸﻞﹾ ﻫ
Anlamı:İlim öğrenenler ile ilim öğrenmeyenler bir olamaz. Muhterem müslümanlar,
ilimle kendimizi Ahirete hazırlamamız lazım ki Cenneti kazanalım
Allah’ın bereketi ve rahmeti hepimizin üzerinde olsun.
131

ﻴﻢﹺﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HİCRETİ

ﻩﻜﹸﺮﺃﹶﺷ ﻭﻩﺪﺷﺮﺘﺃﹶﺳ ﻭﻳﻪﺪﻬﺘﺃﹶﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗﻩﺪﻤ ﺃﹶﺣ،ﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﺻﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻩﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲِ ﻋﻼﻡﺳ ﻭ،ِ ﷲﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﷲ ﺛﹸﻢ
ِ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻷَﻛﹾﻤﺎﻥﻤ ﺍﻷَﺗﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻨﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻴﹺّﺌﹶﺎﺕﺳﺎ ﻭﻔﹸﺴِﻨﻭﺭﹺ ﺃﹶﻧﺮ ﺷﻦﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﷲِ ﻣﺃﹶﻋ ﻭﻩﺮﻐﻔ ﺘﺃﹶﺳ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗﻭ
،ﻪﺎﺋﺒﹺﻴ ﺃﹶﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻯ ﻧﺰﺎ ﺟ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻨ ﺍﷲُ ﻋﺍﻩﺰ ﻓﹶﺠ،ِﺎﺀﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﺮﹺﻳﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌ ﺍﷲُ ﺗﺜﹶﻪﻌﺎﻥﹶ ﺑﻧﺪ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪ ﺳﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﺳ
.ّﻳﻦﹺ ﺍﻟﺪﻡﻮ ﻳﺎﺓﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﻨ ﺳﻲﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﻓﹶﺎﻟﺘ،ﻴﻢﹺﻈﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﻮ ﺑﹺﺘﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧ ﺃﹸﻭﺻ،ﺍﻡﹺﺮﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺒﺎ ﺍﻷَﺣﻬ ﺃﹶﻳ،ﺪﻌﺎ ﺑﺃﹶﻣ
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidin
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
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 İlah olmadığını söyleyin, kurtulun” - diyordu.

Deleted:

Peygamber efendimiz, insanları adalete, ihsana, güzel ahlaka davet etti. Her türlü
kötülüklerden, günahlardan nehyetti (yasakladı). Ebu Bekir, Ömer, 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 koşanla
kabileden bir genç toplayıp, Allah’ın Rasulu’nu öldürmeyi planladılar.
Cebrail ^eleyhisseleem gelerek, Allah’ın Rasulu’ne hazırlanan tuzağı (лавушка
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.
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Onlar sevre mağarasında iken, müşrikler geldiler. Allah, Rasulu’nu ve onun arkadaşını,
müşriklere karşı mağaranın ağzında, ağ ören bir örümcekle vardı, 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”
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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BÜYÜK MÜNASEBET
^AZİM PEYGAMBERİN MEVLİD MÜNASEBETİ

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Te^eelee “El-Ahzab” Süresinin 45.46.47.ve 48. ayetlerinde şöyle
buyuruyor:

،ﺍﻨﹺﲑﺎ ﻣﺍﺟﺮﺳ ﻭﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺑﹺﹺﺈﺫﹾﻧﹺﻪﻴﺍﻋﺩ ﻭ،ﺍﻳﺮﺬﻧﺍ ﻭّﺮﺸﺒﻣﺍ ﻭﺪﺎﻫ ﺷﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭ ﺇﹺﻧﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻛﱠﻞﹾ ﻋﻮﺗ ﻭﻢ ﺃﹶﺫﹶﺍﻫﻉﺩ ﻭﲔﻘﺎﻓﻨﺍﻟﹾﻤ ﻭﺮﹺﻳﻦﻊﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻄﻻ ﺗ ﻭ،ﺍﻼﹰ ﻛﹶﺒﹺﲑ ﺍﷲِ ﻓﹶﻀﻦ ﻣﻢ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﻟﹶﻬﻨﹺﲔﻣﺆّﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺸﺑﻭ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

ﻼ
ﻴ ﹰﻛﻛﹶﻔﹶﻰ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﻭ

Allah’u Te^eelee bu ayette, Peygamber efendimizi bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı,
bir davetçi ve nür hidayetçi olarak gelmiştir. Allah’tan büyük bir nimetler müminlere
müjdelemesini, ondan sonra kafirlere boyun eğmemesini, onların eziyetlerine
aldırmamasını ve Allah’a tevekkül etmesini emrediyor. Allah’a tevekkul etmek yeter.
Bu günlerde bize çok güzel, çok önemli ve çok bereketli bir kutlama geliyor. O da
Hakk’ın sevgilisi, yaratılmışların en hayırlısı efendimiz, sevgilimiz ve gözümüzün nüru
Muhammed’in mevlid kutlamasıdır. yaratılmışların, pak, temiz, hayırlı ve en şereflisi olan
Peygamber efendimizin hayatını örnek alarak yaşamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki; ta
ki dünya ve ahiret menfaatımız için.
Nesebi (Uruğu)
Sevgilimiz Muhammed Mustafa diyor ki:

ﻨﹺﻲﻴﻞﹶ ﺑﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻟﹶﺪ ﻭﻦﻄﹶﻔﹶﻰ ﻣﺍﺻ ﻭ،ﻴﻞﹶﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻟﹶﺪ ﻭﻦﻄﹶﻔﹶﻰ ﻣ ”ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺍﺻ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
“ﻢﺎﺷﻨﹺﻲ ﻫ ﺑﻦﻄﹶﻔﹶﺎﻧﹺﻲ ﻣﺍﺻ ﻭ،ﻢﺎﺷﻨﹺﻲ ﻫﺶﹴ ﺑﺮﻳ  ﻗﹸﻦﻄﹶﻔﹶﻰ ﻣﺍﺻ ﻭ،ﺎﺸﻳﺔﹶ ﻗﹸﺮﺎﻧﻨﻨﹺﻲ ﻛ ﺑﻦﻄﹶﻔﹶﻰ ﻣﺍﺻﻭ
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
Anlamı: ”Allah’u Te^eelee İbrahim’in oğullarından İsmail’i seçti ve İsmail’in
oğullarından Beni Kinene Kabilesini seçti, Beni Kinene kabilesinden Kurayş Kabilesini,
Kurayş Kabilesinden Beni Haşim Ailesini ve Beni, Beni Haşim Ailesinden seçti”. Bu
hadisi İmam Tirmizi rivayet edip, isnadı hasen ve sahih olduğunu söyledi.
O, Muhammed Abdullah oğlu. Abdulmuttalib oğlu. Haşim oğlu. ^Ebdimenef oğlu.
Kusay oğlu. Kileb oğlu. Murrah oğlu. Ka^b oğlu. Luey oğlu. Ğalib oğlu. Fihr oğlu. Melik
oğlu. En-Nadr oğlu. Kinene oğlu. Huzeyme oğlu. Mudrike oğlu. İlyas oğlu. Mudar oğlu.
Nizar oğlu. Ma^ad oğlu. Adnan. Adnan’dan sonra İbrahim ^eleyhisseleme kadar olan
başka rivayetlerde olmuştur.
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Annesi Eemine Vahb kızı. Vahb Abdimenef oğlu. Zuhra oğlu. Kileb oğlu. Murra.
Bir rivayete göre Eemine Peygamberimize hamile iken diyordu ki: ”Ne hamile olduğumu
hissettim, ne de
başka kadınlarda olduğu gibi ağırlığımı hissettim. Ancak hayız kanımı kesildiğini
söylemedim”. Uyur uyanık arasında iken biri bana dedi ki; ”Hamile olduğunu hissettin
mi?” Sanki ona “Bilmiyorum” diyorum. Diyor ki;”Sen bu ümmetin efendisine
Peygamberine hamilesin”. Pazartesi günü (Annesi) dedi ki; ”Bu olaydan sonra
olduğuma inandım”. Doğum yaklaşınca yine O melek geldi.
MEVLİDİ (Doğumu)
Peygamberimiz Fil yılında Rabi^ul Evvel ayının 12. günü pazartesi gününde
doğmuştur. Rivayete göre Eemine dedi ki; ”Onu doğururken hiç çetinlik çekmedim”.
Peygamberimiz doğarken onunla birlikte nur çıkmıştır. Bu nür doğu ile batıyı
aydınlatmıştır.
Yere elleri üzerine deyanmış olarak düştü ve gözleri açık bir şekilde semaya bakıyordu.
Peygamberimiz sünnetli ve sevinçli bir şekilde doğdu. ^Ebdulmuttalib onu çok beğendi ve
onun yanında çok şanslı oldu. Abdulmuttalib dedi ki ; ”Oğlumun çok büyük bir şansı
olacaktır”.
Doğduğu gün bin yıldır sönmeyen Mecusilerin ibadet ettiği ateş söndü. Seve gölü
Bir gün Mekke’nin bazı dağlarından geçerken ağaçlar, taşlar ona esselemu aleykum ya
Rasulallah derlerdi. İki omzunun arasında Peygamberlik mührü vardır. Hatta ona gölgelik
yapan bulutu
görmüşlerdir.
Çocukları
Erkekler: Abdullah,El-Kasim ve İbrahim.
Kızları: Fatima, Zeynep, Rukayye ve Ümmü Gülsüm. Hasan ve Hüseyin annesi, İmam
Ali’nin Karısı Fatima hariç bütün çocukları kendisi hayatta iken ölmüşlerdir. Fatima
Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir.
Peygamberimizin Bütün Getirmiş Olduğu Şeylerde Doğrudur
Seyidimiz ve Peygamberimiz Muhammed bin ^Ebdullah bin ^Ebdulmuttalib’in,
Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna inanmak ve tasdik etmek farzdır. Bütün yaratılmışlar
insanlara ve cinlere bildirmiş olduğu bütün konularda sadıktır (doğrudur). Kendisi ve
bütün Peygamber kardeşleri Peygamberlikten önce ve sonra küfürden, büyük günahlardan
ve kıymet düşürücü küçük günahlardan korunmuşlar. Onlar Sadık (doğru), Emindiler,
Akıllı, Tebliğ ederler (yani dini ilmi gizlemezler insanlara öğretirler). Yalan,
rezalet (namussuzluk), sefahat (kötü adetlerden) ve beledetten ( akılsızlıktan )
korunmuşlar. İbrahim ^eleyhisseleem yıldızlara ve aya ibadet etmedi. Allah’a İman
ediyordu. Kesinlikle Allah’ın varlığından ve tek olmasından şüphe
etmedi. Allah’u Te^eelee “El-Enbiye” Süresinin 51. ayetinde şöyle buyuruyor:
 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻞﹸﻗﹶﺒ

ﻦ ﻣﻩﺷﺪ ﻢ ﺭ ﻴﺍﻫﺮﺎ ﺇﹺﺑﻨﻴ ﺀَﺍﺗﻟﹶﻘﹶﺪ ﻭ :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
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Allah’u Te^eelee, İbrahim ^eleyhisseleem’e daha önce rüştünü (Peygamberlik ten önce
korunmuşlar) verdiğini bildiriyor. Yanı hiçbir zaman müşrik olmamıştır.
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻢﻬﻨﺴ ﺃﹶﺣﻜﹸﻢﺒﹺﻴﺇﹺﻥﱠ ﻧ ﻭﺕﻮ ﺍﻟﺼﻦﺴ ﺣﻪﺟ ﺍﻟﹾﻮﻦﺴﺎ ﺇﹺﻻ ﺣﺒﹺﻴﺚﹶ ﺍﷲُ ﻧﻌﺎ ﺑ ”ﻣ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺎ“ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﺗﻮﺻ

ﻢﻬﻨﺴﺃﹶﺣﺎ ﻭﻬﺟﻭ

Anlamı: ”Allah’ın gönderdiği bütün Peygamberlerin yüzü de sesi de güzeldir. Fakat sizin
Peygamberiniz yüzü de sesi de hepsinden daha güzeldir”.
İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻝﹸﺃﹶﻭﻓﻊﹴ ﻭ ﺎﻝﹸ ﺷﻭﹶﺃﻭ ﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻪﻨ ﻋﻖﺸﻨ ﻳﻣﻦ ﻝﹸﺃﹶﻭ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻡ ﺀَﺍﺩﻟﹶﺪ ﻭﻴﹺّﺪﺎ ﺳ ”ﺃﹶﻧ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺸﻔﱠﻊﹴ“ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
 ﻣ

Anlamı: ”Ben kıyamet gününde Adem oğullarının efendisiyim ve birinci kabri açılan ve
birinci şefa^aat eden ve birinci şefa^aati kabul edilenim”.
Yine İmam Müslim’in rivayet ettiği başka bir hadisi şerifte Peygamber
efendimiz şöyle buyuruyor:
ﻮﻥﹶ“ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﺒﹺﻴﺍﻟﻨ

 ﺑﹺﻲﻢﺘﺧ ”ﻭ:ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

Anlamı:”Peygamberlik benimle son buldu”.
Seyidimiz Muhammed Peygamberlerin sonuncusudur ve ondan sonra Peygamber
gelmeyecektir.
Sahih bir hadiste rivayet edilmiştir ki: Öldürülmedi ve asılmadı ^İsa ^eleyhisselam
kaldırılmış olduğu gökten inecek. Peygamberimize tabi olacak ve onu destekleyecek.
Yeryüzünde 40 sene kalacak sonra vefat edecektir. Müslümanlar Onun üzerine cenaze
namazı kılacaklar ve Medine’de gömülecektir. Efendimiz İsa ve efendimiz Mu
arasında Peygamber yoktur.
Allah-umme Salli ^elee Muhammed’in manası: Ey Allah’ım Seyyidimiz Muh
değerini yükselt.
Ey Müslüman Kardeşim!
Değerli olan Peygamberimizin mevlid kutlaması bize nefsimizi hesaba çekmek,
yaptıklarımızı gözden geçirmek için bir sebep olsun.
Ey Allah’ım Peygamber efendimiz Muhammed’in şerefini, değerini yükselt. Ümmetini
düşmanlarına karşı koru, kelimelerini bir kıl ve düşmanlarının güçlerini yok et. Sen
herşeye kadirsin.
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Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla.
EL-İSRA

ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u subhanehu ve Te^eelee buyuruyor ki:

ﻦ ﻣﻪﺮﹺﻳﻨ ﻟﻛﹾﻨﺎ ﺣﻮﻟﹶﻪ ﺍﻷَﻗﹾﺼﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺭ ﺍﳊﺮﺍﻡﹺ ﺇﹺﱃ ﺍﳌﺴﺠﹺﺪ ﺍﳌﺴﺠﹺﺪﻦ ﻟﹶﻴﻼﹰ ﻣﻩﺪﺒﻯ ﺑﹺﻌﺮﺤﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﺳﺒﺳ
.ﺼﲑ ﺍﻟﺒﻴﻊﻤ ﺍﻟﺴﻮ ﻫﻪﻨﺎ ﺇﹺﻧﺀﺍﻳﺎﺗ
-El-İsra Süresi, 1. AyetBu Ayet-i Kerime bize Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu ^e
sellem hakkında bildiriyor ki, gece uyanık halde iken, bedeni ve ruhu ile b
Mekke'den Mescid-i Aksa'ya isra (gece yolculuğu) etmiştir. Bu Allah-u Te
için çetin bir şey deyildir. çünkü Allah, her şeye kadirdir. Cebrail ^eleyhxssel
Peygamber Efendimiz ^eleyhissalatu vesselem ile, Mescid-i Haram'da Bur
üstüne binerek, Mescid-i Aksa'ya (yuru selim’e) doğru gitti. Burak; gözünün
gördüğü yere kadar adımını atacak bir güce sahip olan Cennet'ten bir hayvand
Burak; üzerindekilerle birlikte Mekke'den Medine'ye, oradan Medyene, sonra T
Sina'ya, daha sonra ^İse ^eleyhisselam'ın doğmuş olduğu yere, yani Beyt-i Leh
Ondan sonra Peygamber Efendimiz Cebrail ile birlikte Beyt-i Makdise (yuru selim’e)
yönelerek Mescid-i Aksa'ya (yuru selim’e) girdi. Allah-u Te^eelee
Peygamberleri Mescid-i Aksa'ya topladı. Peygamber Efendimiz orada
Peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırdı. Allah’u Te^eelee, onun dereces
şerefini göstermek için böyle istemiştir. Peygamber Efendimiz'in İsra Geces
görmüş olduğu ilginç olaylardan, iki günde ekip biçen insanları gördüğünde, Cebra
^eleyhisselem ona dedi ki: "Bunlar Allah yolunda cihat edenlerdir."Daha sonra
Peygamber Efendimiz sallallahu ^eleyhi ve sellem Fir^avn'un kızının başını
müslüman salih bir kadının mezarından geçerken, güzel bir koku almıştır. Peygamber
Efendimiz sallallahu ^eleyhi ve sellem bir boğanın (tosunun) dar bir delikten
sonra tekrar dönmeyi isteyip, fakat o deliğe dönmeye gücü yetmediğini görünce Cebra
^eleyhisselem dedi ki: "Bu insanlara, zararı ve fitneyi çıkaran bozuk kel
konuşandır." Peygamber Efendimiz ^eleyhissalatu vesselem bir kavmin (milletin)
bakirdan olan tirnaklar ile yüzlerini ve göğüslerini tirmaladiğını gördüğünde Cebra
^eleyhisselem ona buyurdu ki: "Bunlar insanları gıybet edenlerdir." Allah'ın Rasulu
daha sonra ateşten olan makaslarla dil ve dudakları kesilenleri gördüğünde Cebra
^eleyhisseleem: "Bunlar insanları kötü olan şeylere, fitneye, dalalete (sap
aldatmaya ve hiyanete davet edenlerdir." dedi. Peygamber Efendimiz, başlar
tekrar eski hale gelen insanları gördüğünde Cebrail ^eleyhisselem ona dedi ki: "Bunlar
namaz'ı kılmayanlardır."
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Mirac
Mirac; sahih hadislerle ispatlandırılmıştır. Fakat, Kur-an'da açık olarak Mirac hakkında bir
Ayet geçmemiştir. Mirac'tan istenilen; Peygamber Efendimiz'in göklerdeki ilginç olayları
gördüğü için şereflendirilmesidir. Bu, onun mertebesini ve derecesini göstermek içindir.
Yoksa Mirac'tan istenilen, Peygamberimiz'in göğün sonuna gidip belli bir yerde Allah ile
görüşmesi olayı değildir. çünkü Allah-u subhanehu ve Te^eelee yedi göğü ve bütün
mekanları Yaratandır. İmam ^Eli radiyallahu ^enhu'nun bildirdiği gibi Allah, yerleri
yaratmadan önce yersiz olarak vardı ve yerleri yarattıktan sonra yine yersiz olarak vardır.
Allah-u Te^eelee buyuruyor ki: Eş-Şüra Suresi, 11. Ayet

.ٌ ﻰﺀ ﺷﻪﺜﹾﻠ ﻛﹶﻤﺲ ﻟﹶﻴ

Manası: "Allah hiçbir şeye benzemez." Allah hiçbir yaratığın sıfatlarıyla sıfatlandırılmaz.
Kim Peygamber Efendimiz'in Mirac'ta, göğün sonunda Allah ile görüştüğünü ve oranın
Allah'ın mekanı olduğunu zannederse sapıklığa ve küfre düşmüştür. Ayni zamanda az
önce andığımız ve zikredeceğimiz şu Ayet-i yalanlamaktadır. Allah-u Te^eelee
buyuruyor ki: -El-İhlas Süresi, 4. Ayet-

.ﺪ ﻛﹸﻔﹸﻮﺍﹰ ﺃﹶﺣ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻭﻟﹶﻢ
Manası: "Allah'in benzeri yoktur." Peygamber Efendimiz Cebrail ^eleyhisselem ile birlikte
bütün göklere uğramıştır. Orada, yani 1. gökte Adem ^eleyhisselem, 2. gökte ^İsa ve
Yahya ^eleyhisseleem, 3. gökte Yüsuf ^eleyhisseleem, 4. gökte İdris ^eleyhisseleem,
5. gökte Harün ^eleyhisseleem, 6. gökte Müsa ^eleyhisseleem ve 7. gökte de İbrahim
^eleyhisseleem ile görüştü. Mirac esnasında görülen ilginç olaylardan Beyt-ul
Ma^mur'dur. Bu 7. gökte bulunan şerefli bir evdir. Yeryüzünde nasıl müminler, yani
Müslümanlar için Ka^be bulunuyorsa, bu da melekler için gökyüzünde bir Ka^be'dir.
Oraya her gün 70.000 melek girer, ibadetini yapar ve bir daha geri dönmemek üzere
çıkarlar. Peygamber Efendimiz Sidret-ul Munteha'yı gördü ve 7. göğün üzerinde bulunan
Cenneti de gördü. Orası selamet ve rahatlık yurdudur. En-Necm Suresi'nin 8. ve 9.
Kerimesi'nde Allah-u Te^eelee buyuruyor ki:

.ﻰﻧﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺩﻴﺳ ﻗﹶﻮ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻗﺎﺏ.ﻟﱠﻰﺪﻧﺎ ﻓﹶﺘ ﺩﺛﹸﻢ

Bu ayetler, Peygamberimiz Allah'a yaklaşmış anlamında değildir. Gerçek anlamı ise
Peygamber Efendimiz Cebrail ^eleyhisselem'ı gerçek şeklini ikinci defa gördüğünde,
Cebrail ^eleyhisseleem Peygamber Efendimiz'e yaklaşık iki arşın (yani baş parmaktan
dirseye kadar arşın denilir) kadar yaklaşmıştır. Peygamber Efendimiz İsra ve Mirac
dönüşünde görmüş olduğu ilginç olayları Mekke'de bulunan insanlara anlattığında kafirler
ona inanmadılar. Peygamber Efendimiz'den Mescid-i Aksa'nın tarifini istediler. çünkü
Peygamber Efendimiz'in daha önce oraya, yani Mescid-i Aksa'ya gitmediğini biliyordular.
Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'yı onlara öyle söylediki, sanki onu yapan ve bina
eden oydu. Daha sonra, anlatılanları dinleyen kafirler Ebü Bekir'in yanına gelerek
dedilerki "Senin Peygamberin böyle dedi." dediler. Ebü Bekir radxyallahu ^enhu dedi ki:
"Ben Rasulullah'in vahiy ile ilgili bildirdiğine inandım ve nasıl yerde olanlarla ilgili bize
haber vermiş olduğu şeylere inanmayacağım.
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ŞABAN AYININ ORTASINDA OLAN GECE – MÜBAREK GECEDİR

ﺒﹺﲔ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋ ﻭﻲﺷ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻲ ﺍﻷُﻣﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﺪﻴﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﺭ
.ﲔﻠﺳﺮﺍﻟﹾﻤ ﻭﲔﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﺍﻧﹺﻪﻮﻴﻊﹺ ﺇﹺﺧﻤﻠﹶﻰ ﺟﻋ ﻭﺮﹺﻳﻦﺍﻟﻄﱠﺎﻫ
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki:
ﺟﻪ ﻣﺎ ﻦ ﺍﺑﺍﻩﻭ ﺭ. ﺎﻫﺎﺭﻬﻮﺍ ﻧﻮﻣﺻﻭ

ﺎﻠﹶﻬﻮﺍ ﻟﹶﻴﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﹸﻮﻣ ﺷﻌﺒﻦ ﻣﻒﺼﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﻨ ﻟﹶﻴﺖﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻧ

Anlamı: Şa^ban ayının ortası gelirse o gece Namaz kılınız ve gündüz Oruç tutu
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki:
ﻠﻢ ﺴ ﻣﺍﻩﻭ ﺭ.ِ ﻞﺍﻟﻠﱠﻴ

ﻼﺓﹸﺔ ﺻ  ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﻀﺪﻌ ﺑﻼﺓﻞﹸ ﺍﻟﺼﺃﹶﻓﹾﻀ

Anlamı: Farzdan sonra en faziletli Namaz – gece Namazıdır.
Şa^ban 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:

ﺎﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﻚﻴﺒﺼ ﻧﺲﻨﻻ ﺗﻭ
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
müslümana Farzdır.
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem Hadis-i Şerifte buyurdu ki:
ﻲﻘﻬﻴ ﺍﻟﹾﺒﺍﻩﻭ ﺭ. ﻢﹴﻠﺴﻣ

ﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢﺔﹲ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﺍﻟﹾﻌﻃﹶﻠﹶﺐ

Anlamı: Dini ilim öyrenmek – her müslümana Farzdır. Dini ilim öyrenmeyen istesede
istemesede harama düşer. Bu mübarek gecede Yasin Şerifi okumakta büyük Sevab var
başka vakitlarda olduğu gibi. Ama Peygamberimizden bu gecede Yasin okunması
mustahab olduğu bildirilmedi.
Bazı kişiler diyorlar ki: Mübarek Şaban ayının orta gecesinde Allah Meleklere bildiriyor
bir senede olacak: ölüm, hayat, doğum, rızık gibi şeylerden haberdar eder, bu doğru
deyildir ve böyle İtikad edilmemesi gerekir.
Aslında Mübarek Şa^ban ayının orta gecesinde deyil, bu Mübarek Kadir gecesindedir.
Allah Celle Celeluhu Kuran-i Kerimde buyuruyor:

ﻴﻢﹴﻜﺮﹴ ﺣ ﻛﹸﻞﱡ ﺃﹶﻣﺮﻕ ﻔﹾﺎ ﻳﻴﻬﻓ
Anlamı: Kadir gecesinde Allah Meleklere gelecek bir senede olacak bazı şeylerden
haber verir: ölüm, hayat, doğum, rızık gibi şeylerden haberdar eder.
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Bu Mübarek Şa^ban 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,
denilmez. Burda tehlike var. Bu dua’yı yapan sanki diyor: Allah’ım, Takdir ettiğini
deyiştir buda küfürdür.
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

 ﺃﹶﻥﹾ ﻻﻪﺄﹶﻟﺘﺳ ﻭ،ﺎﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬﻠﹶﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﻋﻤﻲ ﺟﺘﺮ ﺃﹸﻣ ﻜﹾﻔ ﺃﹶﻥﹾ ﻻ ﻳﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳ،ﺓﹰﺪﺍﺣﻨﹺﻲ ﻭﻌﻨﻣﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺛﹶﻼﺛﺎﹰ ﻭﺎ ﻓﹶﺄﹶﻋﻌﻲ ﺃﹶﺭﺑﺑ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖﺳ
ﻢﻠﹶﻬﺄﹾﺻﺴﺘ
  ﻓﹶﻴﻢﺮﹺﻫ ﹶﻏﻴﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﹾﻈﻬﹺﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻻ ﻳﻪﺄﹶﻟﺘﺳ ﻭ،ﺎﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﻓﹶﺄﹶﻋﻢﻠﹶﻬ ﻗﹶﺒﻢ ﺍﻷُﻣ ﺑﹺﻪﻠﹶﻚﺎ ﺃﹶﻫ ﺑﹺﻤﻢ ﹶﻜﻬﻠﻬﻳ
.ﺎﻨﹺﻴﻬﻌﻨ ﻓﹶﻤﻢﻬﻨﻴ ﺑﻢﻬﺄﹾﺳﻞﹶ ﺑﻌﺠ ﺃﹶﻥﹾ ﻻ ﻳﺄﻟﺘﻪﺳ ﻭ،ﺎﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬﻓﹶﺄﹶﻋ
 ﹶﺓﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻢﹴ ﻋﺎﺗ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﻦﻤﻦﹺ ﺑﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻆﹸ ﻋﺎﻓ ﺍﻟﹾﺤﺍﻩﻭﺭ
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:
ﻠ ﹴﻢ ﺴ ﻣﺍﻩﻭ“ ﺭﺩﺮﻻ ﻳ

ﻪﺎﺀً ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹶﻀﺖﻴﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀ ﺇﹺﻧ،ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻲ”ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ

Allah Celle Celeluhu buyurdu: Peygamberimiz Muhammede, takdir ettiğim şey
kesinlikle deyişmez.
Allah’ım, bu Mubarek gecede günahlarımızı af et ve bizi sevdiğin kullarından eyle!
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ﻴﻢﺣﻤﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮﺑﹺﺴ
Kadir gecesi
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidin
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin.
ِ

ﻜﹶﺔﹸﻼﺋﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﺰﻨ ﺗ، ﺮﹴﻬ ﺷ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴﺭﹺ ﺧﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻟﹶﻴ، ﺭﹺﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﺎ ﻟﹶﻴ ﻣﺍﻙﺭﺎ ﺃﹶﺩﻣ ﻭ، ﺭﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴ ﻓﺎﻩﻟﹾﻨ
ﺮﹺﻄﹾﻠﹶﻊﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻰ ﻣﺘ ﺣﻲ ﻫﻼﻡ ﺳ، ﺮﹴ ﻛﹶﻞﱢ ﺃﹶﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﺭﺑﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﻴﻬ ﻓﻭﺡﻭﺍﻟﺮ

Bu mübarek ^Azim Sürede Kadir gecesinin şanı büyük olduğunu göstermektedir.
Bu mübarek gecede Allah Celle Celeelühu 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:

ﺰﹺﻝﹶﺃﹸﻧﺎﻥﹶ ﻭﻀﻣ ﺭﻦ ﻣﻠﹶﺖﺓﹶ ﺧﺮﺸ ﻋﺜﹶﻼﺙﺠﹺﻴﻞﹸ ﻟﺰﹺﻝﹶ ﺍﻹِﻧﺃﹸﻧﺎﻥﹶ ﻭﻀﻣ ﺭﻦ ﻣﻦﻴﻀ ﻣﺴِﺖﺍﺓﹸ ﻟﺭﻮ ﺍﻟﺘﺰﹺﻟﹶﺖﻧ
"ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﻦ ﻣﻠﹶﺖ ﺧﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻊﹴ ﻭﺀَﺍﻥﹸ ﻷَﺭﺑﺍﻟﹾﻘﹸﺮ
Anlamı: Ramazanın 6-sında Tevrat indi, İncil ise – 13-ünde indi, Kuran –
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:

"ﺮﹺﺍﺧﺮﹺ ﺍﻷَﻭﺸﻲ ﺍﻟﹾﻌﺎ ﻓﻮﻫﺴﻤ"ﻓﹶﺎﻟﹾﺘ
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 Süreleri 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.
Allah Kadir gecesinin şanını yuceltip buyurduki:

ﺭﹺﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﺎ ﻟﹶﻴ ﻣﺍﻙﺭﺎ ﺃﹶﺩﻣﻭ
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Yani: Kadir gecesinin büyük şanı vardır ve Allah bize bu gece içinde Kadir gecesi
olmayan bin aydan daha hayırlıdır diye bize bildirerek buyurduki.

ﺮﹴﻬ ﺷ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴﺭﹺ ﺧﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻟﹶﻴ
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:

"ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺎ ﻏﹸﻔﺎﺑﺴﺘﺍﺣﺎ ﻭﺎﻧﺭﹺ ﺇﹺﳝﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻟﹶﻴ ﻗﹶﺎﻡﻦ"ﻣ
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
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:

ﺮﹴ ﻛﹶﻞﱢ ﺃﹶﻣﻦ ﻣﻬﹺﻢﺑ ﺭﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﻴﻬ ﻓﻭﺡﻭﺍﻟﺮ ﻜﹶﺔﹸﻼﺋﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﺰﻨﺗ
Peygamberimiz sallellaahu ^eleyhi ve sellem buyuruyor ki:

ﺪﺒﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻮﻥﹶ ﻋﻠﱢﻤﺴﻳﻠﱡﻮﻥﹶ ﻭﺼ ﻳﻜﹶﺔﻼﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦ( ﻣﺔﺎﻋﻤ ﺟﺔ )ﺃﹶﻱﻜﹶﺒﻲ ﻛﹶﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻓﻝﹶ ﺟﹺﺒﺰﺭﹺ ﻧﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻟﹶﻴﺖ
ﺮﹺﺲﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻤﻭﺏﹺ ﺍﻟﺸﻥﹾ ﻏﹸﺮ ﻟﹶﺪﻦﺰﹺﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻨﷲ ﻓﹶﻴ
َ  ﺍﺬﹾﻛﹸﺮ ﻳﺪ ﻗﹶﺎﻋﻢﹴ ﺃﹶﻭﻗﹶﺎﺋ
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:

ﻴﻢﹴﻜﺮﹴ ﺣ ﻛﹸﻞﱡ ﺃﹶﻣﻕﻔﹾﺮﺎ ﻳﻴﻬ ﻓ، ﺭﹺﻳﻦﺬﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﹸﻨ ﺇﹺﻧﻛﹶﺔﺎﺭﺒ ﻣﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴ ﻓﺎﻩﻟﹾﻨﺰﺎ ﺃﹶﻧﺇﹺﻧ

^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:
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ﺮﹺﻄﹾﻠﹶﻊﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻰ ﻣﺘ ﺣﻲ ﻫﻼﻡﺳ
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 ﻋﻒ ﻓﹶﺎﻋﻔﹾﻮ ﺍﻟﹾﻌﺐﺤ ﺗﻔﹸﻮ ﻋﻚ ﺇﹺﻧﻢﺍﻟﻠﱠﻬ
Anlamı: Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni affet.
Ve Peyamberimizin en çok Duası Ramazanda ve Ramazanın dışında bu idi:

ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﺬﹶﺍﺏﺎ ﻋﻨﻗﺔﹰ ﻭﻨﺴ ﺣﺓﺮﻲ ﺍﻵﺧﻓﺔﹰ ﻭﻨﺴﺎ ﺣﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﻨﺎ ﺀَﺍﺗﺑﻨﺭ

Kadir geceniz mübarek olsun Allah her şeyi bilendir!
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ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Allah’u Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu
Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhemdulillehi
hemdulilleh ve selemun ^Ele ^ibedihii Ellezine istafa. Elhemdulillahil vehidil E
ellezi lem yelid velem yuled velem yekun lehu Kufven ehed. Ve E^uzubillehi min
şururi enfusine ve min seyyieti E^meline men yehdihilleh’u fehuvel muhteed vemen
yudlil felen tecide lehu veliyyem murşide vessaletu vesselemu ^Ele Seyyidine
Muhammed ve Eşhedu Elleilehe illallah ve Eşhedu enne Muhammeden ^Ebduhu ve
rasuluhu:
Ey müslümanlar:
Allah Kuran-i Kerim’de buyuruyorki:

ﻪﻘﹶﺎﺗﻖ ﺗﺗﻘﹸﻮﺍﷲ ﺣﻮﺍﺍﻨ ﺍﻣ ﻳﻦﺎ ﺍﻟﺬﻬﻳﺎﺃﹶﻳ

İman edenlere Allah emrediyor. Farz ları yerine getiriniz ve haramdan kaçınız.
Yani Allah’ın emirlerini yerine getirmek haramlardan kaçmak. Kullarla Allah’ın
emretti ği gibi muamele etmek. Farzları yerine getirmek için ilim sahibi olmak
gerekir.
İmam Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle
buyuruyor:

ﺔﻨ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﺇﹺﱃ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻪﻞﹶ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪﻬﺎ ﺳﻠﹾﻤ ﻋ ﺑﹺﻪﺲﻤﻠﹾﺘ ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﻳﻠﹶﻚ ﺳﻦﻣ
Anlamı:” Allah, Din ilmini öğrenmek için yola çıkan kimseye Cennete götüren yolu
kolaylaştırır”.
Bu hadiste bildirilen ilim talebesidir. Öyrenmemiz gereken ilimlerdende biride Fıtır
Zekatı:
Fıtır Zekatı Farzdır Ramadan Bayramının sabahı her hür (köla olmayn)
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 sa
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
Zekatı çıkaracağına, niyet etmesi gerekir. Ergenlik çağına gelen çocuklarından izin
almadan onun fıtır zekatını çıkarması olmaz, ancak ondan vekelet alarak fıtır
zekatını çıkartır, ergenlik çağına gelen çocuk babasına diyecekki benim fıtır zekatımı
çıkaremana sana vekalet ediyorum.
2.Hutbe:
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Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u
Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Elhemdulillehi Rabbil ^Elemin
Vessaletu vesselemu ^Ele Seyyidine Muhammed Seyyidil murselin ve ^Ele Elihi ve
sahbihi ettayyibin ettahirin.
Muhterem müslümanlar bu mübarek Ramadan Bayramı, münasebetiyle kendimi ve
sizi bu güzel şeylerle hatırlatıyorum, akrabalarınızı ziyaret ediniz, fakirlere,
yetimlere, dul kadınlara, ihsan edin yardımcı olunuz.
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

ﻼﻡﹴﺔﹶ ﺑﹺﺴﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﺗﺎﻡ ﻧﹺﻴﺎﺱﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﱢ ﻓﺻ ﻭﺎﻡﺣﻞﹺ ﺍﻷَﺭﺻ ﻭﺎﻡﻢﹺ ﺍﻟﻄﱠﻌﺃﹶﻃﹾﻌ
Anlamı: Yemeğini yedir, akrabalarını ziyaret et, insanlar gece yatarken sen Namaz
kıl, Cennete selametle girersin ve şunu hatırlatıyorum ki üzerinize hakkı olan,
akrabalarınızdan darılıp uzaklaşmayınız (sebepsiz olarak) Onlar bizi ziyaret etmeseler
dahi biz ziyaret edelim, bu büyük hayırlardandır. Peygamberimiz buyuruyorki: seni
terkeden akrabanı ziyaret et. Kuran okuyup sevabını ölülerimize hediye edelim Allah’ın
meşietiyle menfaatlanırlar, ve ve bununla hatırlatmak istiyorum Peygamberimiz bu
gunlerde oruç tutmanın haram olduğunu belirtmiştir Ramadan Bayramında. Kurban
Bayramında. Ve üç Teşrik günlerinde Oruç tutmak Haramdır. Kurban Bayramından sonra
bir, iki ve üç günlerine Teşrik günleri denilir. Ramadan bayramından sonra şevvel ayında
altı gün oruç tutmak sünnettir
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:
ﺮﹺ“ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢﻫﺍﻟﺪ

ﺎﻡﹺﻴﺍﻝﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺼﺷﻮ ﻦﺎ ﻣﺘ ﺳﻪﻌﺒ ﺃﹶﺗﺎ ﹶﻥ ﺛﹸﻢﻀﻣ ﺭﺎﻡ ﺻﻦ”ﻣ

Anlamı: Ramadan orucunu tutup ondan sonra şevvelden altı gün oruc tutarsa sanki
bütün yıl oruc tutmuş gibi sevab alır.
hutbemi şununla bitiriyorum.
Allah’ın bereketi ve rahmeti hepimizin üzerinde olsun.
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ﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﻴﹺّﺪﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻴﻤﻈﻢﹴ ﻋ ﻧﹺﻌﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴﻞ ﻋﻔﹶﻀﺎ ﺗﻠﹶﻰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌ ﺗﻩﺪﻤﺤ ﷲِ ﻧﺪﻤ ﷲِ ﰒ ﺍﻟﹾﺤﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻨﹺﻴﻒﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺸﻤﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﻯ ﺍﷲِ ﺗﻘﹾﻮﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻧ ﻭﻴﻜﹸﻢﷲ ﺃﹸﻭﺻ
ِ  ﺍﺎﺩﺒ ﻋ.ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻄﱠﺎﻫ ﺍﻟﻄﱠﻴﹺّﺒﹺﲔﺒﹺﻪﺤﺻ ﻭﻪﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻋﻭ
Bilinizki Mühterem Müslumanlar hicri yılların günlerinden en hayırlı günde Aşuradır.
Muharremin onuncu günüdür, bu günde çeşitli hadiseler olmuştur bu Mubarek günde
Allah, Peygamberimiz Musa sallallah’u ^eleyhi vesellemi ve onunla beraber olan
mü’minleri boğulmaktan korudu, fir^avn ve kafir kavmini boğularak helak etti. Bu günde
Allah Peygamberimiz Ademi affetti sallallah’u ^eleyhi vesellem yasaklanmış ağaçtan
yediyi için, bu gunah küfür deyil büyük günah deyil küçük gunahın içinde sefahat rezalette
deyildir Peygamberliye yakışmayanda deyildir çünkü böyle gunahlara Peygamberler
düşmezler. Bu günde Allah Peygamberimiz Nuhun gemisini de kurtardı ve gemi Cüdi dağı
üzerinde durdu Irak bölgesinde. Yaklaşık olarak yüz elli gün suyun üzerinde yuzuyordu
Peygamberimiz Nuh gemisi, geminin içinde Peygamberimiz Nuhun gemisi içinde
Peygamberimiz Nuhun ve ona iman edenler vardı.
Peygamberimiz Musa ve ona İman edenlerin kurtuluşu,
fir^avn ile kavminin suda boğuluşu:
Allah Peygamberimiz Musayı ve kardeşi Harunu ^eleyhimusseleem fir^avn ve
kavmine gönderdi onları İslama davet etmek için ve sadece Allah’ın İbadeti hakkettiğini
öğretmek için. Fir^avn kafir zalimdi Mısır ehline dediki ilahınız benim, Peygamberimiz
Musa ve kardeşi Harun ^eleyhimusseleem onunla karşılaştıkları zaman fir^avnı İslama
davet ettiler ve sadece İbadeti hakkeden Allah’tır dediler, kabul etmedi inad etti ve
kibirlendi, Allah’ın emriyle Musa ile İsrail oğullarından İman edenlerle birlikte mısırdan
ayrıldılar, fir^avn çok askerleriyle Peygamberimiz Musa ve askerlerine yetişmek istedi bir
milyon altıyüz bin askerleriyle ^iddetiyle, Peygamberimiz Musayla birlikte sadece altı yüz
bin asker vardı. Bu takip güneş doğması esnasındaydı ve askerler birbirlerini görünce
Peygamberimiz Musaya tabi olan askerler içinede tedirgenlik oldu Peygamberimiz Musa
onları sakinleştirdi onların tedirginlikleri kalplerinden gitsin diye. Denize vardıkları zaman
çok dalgalıydı Allah Peygamberimiz Musaya vahyetti ki degenegi denize vursun diye
denizi degenegi ile vurduğu zaman Allah’ın Takdiri ve Meşietiyle on iki kısma ayrılıp
dağlar gibi oldu ve her kısmın arasında kuru yol vardı Peygamberimiz Musa ve askerleri
ondan geçip gittiler. Fir^avn onların geçtiyini görünce kendi güçlülüğüne aldanarak onlara
yetişelim dedi, denizin içindeki kuru yola girdiklerinde Allah celle celelühu denize emretti
ki onların üzerine düşsün diye büyük dalgalar arasında fir^avn ile askerleri boğulup
öldüler fir^avna tabi olanlardan bazıları dedilerki fir^avn ölmedi kayboldu diye Allah onu
rezil etmek için fir^avnın cesedi ölü olarak görüldü karnı şişmiş bir şekilde.
Aşura orucu ve fazileti
Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem Muherremin onuncu günü
Aşura orucunu tutmak faziletli ve hayırlı olduğunu bildirdi, Aşure gününün orucunu
Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellemden sünnet olarak kalmıştır
Aşura günü için Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem sorulduğunda
ﻢﻠﺴ ﻣﺍﻩﻭﺔﹶ“ ﺭﻴﺎﺿﺍﻟﹾﻤ

ﺔﹶﻨ ﺍﻟﺴّﻔﺮ ﻜﹶ”ﻳ

Anlamı: Geçen yılda kişinin yaptığı küçük günahları affedilir.
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Alimler ittifak ettilerki Aşure gününün orucunu tutmak müstehebbe olan sünnettir
^Ebdullah bın ^Ebbes buyurduki Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem
Medineye geldiyinde baktıki yahudiler Aşure gününün orucunu kendilerine göre
tutuyorlardı onlara Aşure günün orucunu sordu dedilerki: bu günde Peygamberimiz
Musayı ve beni İsrail oğullarını ğalip kıldı fir^avn ve askerlerine karşı biz onu yüceltmek
için bu günün orucunu tutuyoruz. Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem
buyurduki:
ﻢﻠﺴ ﻣﺍﻩﻭ“ ﺭﻪﻣﻮﺑﹺﺼ

ﺮﺃﹶﻣ ﻭ،“ﻜﹸﻢﻨﻰ ﻣﻮﺳﻟﹶﻰ ﺑﹺﻤ ﺃﹶﻭﻦﺤ”ﻧ

Anlamı: biz Musaya daha yakınız sizden çünkü müsa ve Mühammed islam dinindendir.
Ve aşure gününün orucunu tutmaya emretti. Rivayet eden imam Müslim. Alimler
buyurdularki Aşure orucunu tutmak farz deyildir vacib deyildir. Bu günde Peygamberimiz
Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem buyurduki:

“ﺮﻔﹾﻄﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺷﻣﻦ ﻭ ﻪﻤﺼﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺷﻤﻦ  ﹶﻓﻪﺎﻣﻴ ﺻﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺐﹺ ﺍﷲُ ﻋﻜﹾﺘ ﻳﻟﹶﻢﺍﺀِ ﻭﻮﺭﺎﺷ ﻋﻡﻮ ﻳﻡﻮﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻴ

ﻢ ﻠﺴﻣ ﻭﺎﺭﹺﻱﺨ ﺍﻟﹾﺒﺍﻩﻭﺭ
Anlamı: Aşure gününü Allah size farz kılmadı isteyen oruc tutsun istiyen tutmasın
Müslim rivayet etti. Muharramın dokuzuncu günündede oruc tutmak sünnettir
Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellem buyurduki:
ﻢﻠﺴ ﻣﺍﻩﻭ“ ﺭﻊﺎﺳ ﺍﻟﺘﻦﻮﻣﻷَﺻ

 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﺑﹺﻞﹶﻴﺖﻘ ﺑﻦ”ﻟﹶﺌ

Anlamı: Gelecek Muharramın dokuzuncu gününe ulaşırsam onuda tutacağım. Rivayet
eden İmam Müslim. Ama Peygamberimiz Muhammed sallallah’u ^eleyhi vesellemi Allah
onu vefat ettirdi ona ulaşmadan. Bazı Alimler dedilerki dokuzuncu günün orucu tutma
Aşurayla birlikteki hikmetinden ayın başlangıcının yanlış olma ihtimalındandır ve
yahudileri terslemek içindir çünkü onlar sadece Aşure orucunu tutarlar, ve hikmetlerinde
de sadece bir gün olmasın diye Aynen Cuma gününü sadece tutanlar gibi dokuzuncu günü
tutamıyan onbirinci günü tutsun.
zet errika^ savaşı
Muherremin onuncu günü Aşura hicretin dörtüncü yılı zeterrika^ savaşında kafirler hiç
savaşmadan karılarını bırakıp kaçtılar dağıldılar Allah o kafirlerin kalplerine korku
doldurdu Allah Peygamberimiz Muhammedi sallallah’u ^eleyhi vesellem ve sahabeleri
kafirlerin şerrinden korudu.
İmam Alinin oğlu Huseyinin şehid edilmesi:
Muherremin onuncu günü Aşura Hicretin altmış birinci yılında çok uzüntu verici bir
hadise oldu Müslümanları çok büyük üzüntüye boğdu ^Abdullah’ın babası Ali oğlu İmam
Hüseyin şehid edildi Peygamberimizin torunu ve Fatima kızının çocuğu zalim kişilerin
tarafından, İmam Huseyin ve hasanın faziletleri hakkında Peygamberimiz Muhammed
sallallah’u ^eleyhi vesellem buyurduki:

“ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺎﺏﹺ ﺃﹶﻫﺒﺍ ﺷﺪﺳﻴ ﻦﻴﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭﻦﺴ”ﺍﻟﹾﺤ

Anlamı: Hasan ve Huseyin cennetteki gençlerin seyyididir. Peygamberimiz Muhammed
sallallah’u ^eleyhi vesellem buyurduki:

“ﻨﹺﻲﺒ ﺃﹶﺣﻤﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﺪ ﻬﺒ ﺃﹶﺣﻦ ﻓﹶﻤﺎﻱﻨ ﺍﺑ”ﻫﺬﹶﺍﻥ

Anlamı: Hasan ve Huseyini benim çocuklarımdır onlrı seven beni sevmiştir. Allah her şeyi
bilendir.
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ﺍﻟﹾﺨﻄﹾﺒﺔﹸ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻴﺔﹸ
ﷲ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ،ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﹾﻤﺴﺘﻐﻨﹺﻲ ﻋﻦ ﻛﹸﻞﹺّ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻭﺍﻟﹾﻤﻔﹾﺘﻘﺮ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﻪ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﱘ ﺍﻷَﺯﻟﻲ
ﺍﻟﹾﺤﻤﺪِ 
ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﻢ ﻳﺰﻝﹾ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺑﹺﻼ ﺑﹺﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﹾﺒﺎﻗﻲ ﺑﹺﻼ ﻧﹺﻬﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﻴﹺّﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮﹺ ﺍﻷَﻧﺎﻡﹺ ﻣﻦ
ﺑﻌﺜﹶﻪ ﺍﷲُ ﺭﺣﻤﺔﹰ ﻟﻸَﻧﺎﻡﹺ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﹾ ﻜﺮﺍﻡﹺ.
ﺻﻴﻜﹸﻢ ﻭﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﺘﻘﹾﻮﻯ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ،ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾﻌﺰﹺﻳﺰﹺ :ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﺎﺩ ﺍﷲِ ﺃﹸﻭ 
ﻀﻊ ﻛﹸﻞﱡ ﺫﹶﺍﺕ ﺣﻤﻞﹴ
ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺯﻟﹾﺰﻟﹶﺔﹶ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺷﻰﺀٌ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺗﺮﻭﻧﻬﺎ ﺗﺬﹾﻫﻞﹸ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﺮﺿﻌﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﹶﺭﺿﻌﺖ ﻭﺗ 
ﻠﹶﻬﺎ ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻜﹶﺎﺭﻯ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﺴﻜﹶﺎﺭﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺍﷲِ ﺷﺪﻳﺪ.
ﻓﹶﺎﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﺍﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺑﹺﺘﻘﹾﻮﻯ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟﺐﹴ ﻟﹶﻤﺎ ﺳﺌﻞﹶ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺘﻘﹾﻮﻯ” :ﻫﻲ
ﺍﻟﹾﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺠﻠﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﺮﹺّﺿﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻠﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﺘﻨﺰﹺﻳﻞﹺ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻴﻮﻡﹺ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞﹺ“ .ﻫﺬﹶﺍ ﻫﻮ ﺳﺒﹺﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ
ﺍﻟﹾﻜﹸﻤﻞﹺ ﻓﹶﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﺘﻘﹾﻮﻯ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻋﻠﹶﻤﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲِ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳﺄﹾﻣﺮﻛﹸﻢ ﺑﹺﺄﹶﻣﺮﹴ ﻋﻈﻴﻢﹴ ﺃﹶﻣﺮﻛﹸﻢ ﺑﹺﺎﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺒﹺﻴﹺّﻪ ﺍﻟﹾ ﹶﻜﺮﹺﱘﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻭﻣﻼﺋﻜﹶﺘ ﻪ ﻳﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲﹺّ ﻳﺎ ﺃﹶُﻳﻬﺎ ﺍﻟﹶﺬﻳﻦ ﺀَﺍﻣﻨﻮﺍ ﺻﻠﱡﻮﺍ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺳّ ﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ .ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺻﻞﹺّ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺀَﺍ ﹺﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﹶﻤﺎ ﺻﻠﱠﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻝﹺ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻭﺑﺎﺭﹺﻙ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺀَﺍ ﹺﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﹶﻤﺎ ﺑﺎﺭﻛﹾﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺀَﺍﻝﹺ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﹺﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﹺﻴﺪ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ
ﺩﻋﻮﻧﺎﻙ ﻓﹶﺎﺳﺘﺠﹺﺐ ﻟﹶﻨﺎ ﺩﻋﺎﺀَﻧﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻏﻔﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻟﹶﻨﺎ ﺫﹸﻧﻮﺑﻨﺎ ﻭﺇﹺﺳﺮﺍﻓﹶﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﹶﻣﺮﹺﻧﺎ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﻉ ﻟﹶﻨﺎ ﺫﹶﻧﺒﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﹶﻏﻔﹶﺮﺗﻪ
ﻭﻻ ﺩﻳﻨﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﻀﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻣﺮﹺﻳﻀﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻋﺎﻓﹶﻴﺘﻪ ﻳﺎ ﺃﹶﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﲔ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻋﻠّﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﻬﹺﻠﹾﻨﺎ ﻭﺫﹶﻛّﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺴِﻴﻨﺎ ﻭﺍﻧﻔﹶﻌﻨﺎ
ﺑﹺﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺀَﺍﻥﹶ ﺭﺑﹺﻴﻊ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻨﺎ ﻭﻧﻮﺭﺍ ﻷَﺑﺼﺎﺭﹺﻧﺎ ﻭﺟﻮﺍﺭﹺﺣﻨﺎ ﻭﺍﺭﺯﻗﹾﻨﺎ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﺀَﺍﻧﺎﺀَ
ﻚ ﻓﹸﺨﺬﹾﻩ ﺃﹶﺧﺬﹶ ﻋﺰﹺﻳﺰﹴ
ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻭﺃﹶ ﹾﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﹺ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺑﹺﻨﺎ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﹶﻮﻓّﻘﹾﻪ ﻟﻜﹸﻞﹺّ ﺧﻴﺮﹴ ﻭﻣﻦ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺑﹺﻨﺎ ﹶﻏﻴﺮ ﺫﹶﻟ 
ﻣﻘﹾﺘﺪﺭﹴ ﻳﺎ ﺍﷲُ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍ ﹾﻏﻔﺮ ﻟﻠﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﻭﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺍﻷَﺣﻴﺎﺀِ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻷَﻣﻮﺍﺕ ﺇﹺﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ ﻣﺠﹺﻴﺐ
ﺕ ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﺀَﺍﻣﻦ ﺭﻭﻋﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻛﹾﻔﻨﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﻫﻤﻨﺎ ﻭﻗﻨﺎ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺨﻮﻑ ،ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻳﺄﹾﻣﺮ

ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺪﻝﹺ ﻭﺍﻹِﺣﺴﺎﻥ ﻭﺇﹺﻳﺘﺎﺀِ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺑﻰ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺤﺸﺎﺀِ ﻭﺍﻟﹾﻤﻨ ﹶﻜﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﺒﻐﻲﹺ ﻳﻌﻈﹸﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻢ ﺗﺬﹶﻛﱠﺮﻭﻥﹶ ﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻭﺍ
ﺍﷲَ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮﻛﹸﻢ ﻭﺍﺷ ﹸﻜﺮﻭﻩ ﻳﺰﹺﺩﻛﹸﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﻩ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﻩ ﻳﺠﻌﻞﹾ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺﻛﹸﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎ ،ﻭﺃﹶﻗﻢﹺ
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EDENİN SÖZÜNÜ REDDETMEK-----------------------------------------------------------------------------------------PEYGAMBER EFENDİMİZİN AHLAKINDAN SABIR, BAĞIŞLAMA VE CESARET -------------------------SABIR salih LARIN SIFATLARINDANDIR -------------------------------------------------------------------------^AZİM PEYGAMBERİMİZİN SABRI----------------------------------------------------------------------------------RAMADAN ORUCU VE FAZİLETİ-------------------------------------------------------------------------------------MERHABA EY HAYIR ve SABIR AYI RAMADAN ---------------------------------------------------------------İBADET ve MAĞFİRET AYI ---------------------------------------------------------------------------------------------İHSAN AYINDAKİ ORUCUN AHKAMLARI-------------------------------------------------------------------------DİNİ EMİRLERİNE GÖRE KESİLMEYEN HAYVANLARIN ETİ YENMESİ HARAMDIR -----------------KURAN’İ KERİMİN BAŞKA DİLE HARFİ TERCÜMESİ DOĞRU OLMADIĞINI BEYAN ETMEK------ZİNANIN TOPLUMA ZARARI VE TEHLİKESİ----------------------------------------------------------------------HAC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BİDAT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KURBAN BAYRAM HÜTBESİ ------------------------------------------------------------------------------------------PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN HİCRETİ ------------------------------------------------------------------------------BÜYÜK MÜNASEBET ^AZİM PEYGAMBERİN MEVLİD MÜNASEBETİ -------------------------------EL-İSRA VEL MİRAC -----------------------------------------------------------------------------------------------------ŞABAN AYININ ORTASINDA OLAN GECE – MÜBAREK GECEDİR -----------------------------------------KADİR GECESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAMADAN BAYRAMI HÜTBESİ --------------------------------------------------------------------------------------AŞURE GÜNÜ ------------------------------------------------------------------------------
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TÜRKÇE KİTAPLARIMIZI OKUYUNUZ
1. İmamın irşadı: ^Akide, hanefi mezhebine
6. Seçilmiş vaız ve hutbeler İmamlar için.
göre fıkıh, hütbeler.
7. Ehlissünnet velcamaadan iftiracılara karşı
2. İslam kültürü serisi çocuklar için.
reddiyeler.
3. Tarih serisi çocuklar için.
8. Ahiret.
9. İlim ve ilim öğrenmenin fazileti.
4. Mevlid şerif.
10. Ramadan orucu ve bereketi.
5. Kırk hadis İmam ennevevi.

Читайте наши книги:
«Маулид Пророка».
О праздновании События рождения Пророка, мир Ему.
«Путешествие и вознесение Пророка».
«Культура и нравственность в Исламе».
«Преимущества упоминания Аллаhа Всевышнего».
«Джаназа: Погребальные обряды в Исламе».
«Кор’ан – наипрекраснейшая речь».
«Плоды веры».
Серия «Детям об Исламе. Исламская культура». (5 книг).
Серия «Детям о Кор`ане. История Пророков, мир Им». (5
книг).
«Мы читаем и пишем по-арабски». Часть первая.
Учебник для самых начинающих.
«Мы читаем и пишем по-арабски». Часть вторая. Учебник
для самых начинающих.
«Золотые крупинки арабского языка».Изучение арабского
языка как иностранного для среднего уровня.
НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
«Имамин иршади». (Руководство имама).
«Ахлиссуннат валджамаадан ифтиражилара къарши
раддиялар». (Доказательства против различных течений).
«Mevlidi Serif». (Маулид Пророка, мир Ему).
НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
«Йалсаманийн
ох1лун
1акъида».
(Убеждение
мусульманина).
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
«Мэулид Эн-Набий». (Маулид Пророка, мир Ему).
НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
МУХТАСАР. Дар илми динии зарури.
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ
ХИДОЯТ САРИ. Ислам тавхид илмидан.
Примечание: Все выше перечисленные книги вы также
можете заказать и на арабском языке.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
«Истинный Путь» (содержит объяснение ‘акыда
(правильных убеждений и веры)).
«Мухтасар»
(Учебное
пособие
обеспечивающее
необходимыми знаниями по Исламу) по мазhабу (школе)
имама Аш-Шафи’ий.
«Мухтасар»
(Учебное
пособие
обеспечивающее
необходимыми знаниями по Исламу) по мазhабу (школе)
имама Абу Ханифы.
«Вопросы и Ответы» (содержит более четырехсот
вопросов по религии и ответов к ним. Объяснение
книги «Мухтасар»).
«Знание о Боге – наиважнейшее из знаний».
«Кто они? От Адама до Мухаммада, мир Им?»
«Упрощенное толкование письма имама Ибн ‘Асакира.
Книга о Единобожии».
«Твердость в убеждениях».
«Важные правила в защите веры». Убеждения, знания о
Создателе и Его Пророках, мир Им.
«КАК И КУДА...» Как началось создание всего, что будет
после смерти и что в дальнейшем.
«Имам Абу Ханифа – известный теолог Ислама».О его
жизни и некоторых трудах.
«Рамадан». Вопросы соблюдения Поста.
«Основы выполнения Намаза». Книга для взрослых и
детей.
Некоторые
разъяснения
вопросов
«Никах.
бракосочетания по Шари’ату».
«Осторожно, экстремизм».
«Заблуждения ваhhабитов » (источник краткой
информации об этом течении. Аргументы против
опасности, которая исходит от этого течения).
«Заблуждения партии «Хизб ат-тахрир».
«Предупреждение о трех течениях, находящихся в
заблуждении».

Arapça harflerini türkçe yazlışı
TİRKÇE
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ARAPÇA
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H
H
Z
S
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T
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^
K
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