
İSLÂM HKUKU- SORULAR VE CEVABLAR 

 

Soru:Ezan bölgemizde (Sakarya) çok uzun okunuyor. Hadislerde ağır okunması 

söylense de aynı zamanda gereksiz uzatıp musikiye uydurmanın da doğru olmadığı ifade 

ediliyor. Bununla ilgili olarak ezan okunurken kabirdekiler azap görmez onun için 

uzatıyoruz diyorlar. Böyle bir şey hadislerde var mı? Satır sonlarında 4 eliften fazla 

uzatmak ve nağmeli okumak caiz midir? 

 

Cevap: Ezanın sahih olmasının şartı yedidir: 

1- Okuyanın Müslüman olması. Gayrimüslimin okuyacağı ezan sahih olmaz. 

2- Temyiz (ezan okuyacak kimsenin iyiyi kötüden ayırt edecek durumda) olması. 

3- Ezanın kelimeleri arasındaki tertibe riayet edilmesi. Yani bunlardan herhangi birini 

öne alıp diğerini arkaya bırakmak sahih değildir. 

4- Ezanın kelimeleri arasında tevali. Bu kelimeler arasında uzun bir müddet sükut 

etmek veya konuşmak, ezanın sıhhatine zarar verir ve baştan okumak gerekir. 

5- Vaktin girmiş olması. 

6- Cemaat için okunan ezanın açık okunması. Kişinin kendi nefsi için okuyacağı ezanda 

açıktan okunması şart değildir. 
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 Ezanda esas olan ilandır. 

 Ezanda kelimelerin arasını açarak okumaya teressül denir.Bu konuda 

fıkıhçıların görüşü şudur: 

 -Hanefiler dediler ki: Teressül, mühlet vermektir. Yani müezzin, iki cümle 

arasına, okuduğu cümle kadar bir sükût aralığı koymalıdır. Yalnız bu sükût iki tekbir 

arasında değil de iki tekbirden sonraki cümleler arasında yapılmalıdır. 

Malikiler dediler ki: Teressül, ezandaki kelimeleri haddinden fazla uzatmamak 

demektir. Örfe göre aşın şekilde olmayan uzatmalar mekruhtur. Aşırı olanlarsa 

haramdır. Bu kaydı koymakla ezanın, zamanımızda şarkı gibi okunan ezanlarla ilgisi 

olmadığı ve bunun da Mâlikîlere göre haram olduğu anlaşılmış olmaktadır. Ki bunu 

yapanlar, şiddetle kınanmışlardır. 

  

Teressülün hükmüne gelince; Hanefîlerle Mâlikîler sünnet olduğunu, 

terkedilmesinin de mekruh olduğunu söyleyerek Şâfiîlerle Hanbelîlere muhalefet 

etmişlerdir. Şâfiî ve Hanbelîler derler ki: Ezanda teressül mendubtur. Terk edilmesi ise 

tenzîhen mekruhtur. Bu mânâdaki teressüle bazı mezhebler diğer bir takım kayıtlar da 

eklemişlerdir ki, bunlar aşağıda gösterilmiştir. 

  

Şafiiler dediler ki: Teressül, ağır okumaktır. Yalnız bu hüküm, tekbir için geçerli 

değildir. Tekbirlerin her ikisini, bir sesle aralık vermeksizin okumak gerekir. 

Hanbeliler dediler ki:Teressül, ezanda mühlet vermek ve teenni ile okumak demektir. 

Makam ile okunması hususunda mezheblerin görüşü ise; 

Şafiiler dediler ki: Tegannî, bir nağmeden diğerine geçmektir. Ezanı bir tek nağmeyle 

okuyup sürdürmek sünnettir. 
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Hanbeliler dediler ki: Tegannî, ezanı titreterek, neşe ile okumaktır ve bu şekilde 

okuyuş mekruhtur. 

Hanefiler dediler ki: Kelimeleri bir harf veya hareke ekleyerek değiştirmeyecek 

şekilde tegannî ile ezan okumak güzeldir. Kelimeler değiştirildiği takdirde tegannî ile 

ezan okumak haramdır. Böyle bir ezanı dinlemek de helâl değildir. 

Malikiler dediler ki: Huşûa ters olduğu için ezanın kelimelerini titreterek, neşeyle 

okumak mekruhtur. Bunda örfe göre aşırılığa gidildiği takdirde haram işlenmiş olur.
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 Ezan ve kamette sünnet olan şudur: 

1)Kameti süratle ezanı ise tertil üzere okumak. 

2)Ezanda tercî yapmak. (Tercî, kelime-i şahadeti önce hafif, sonra yüksek sesle 

okumaktır.) 

3)Sabah namazında tesvib yapmak,( sabah ezanında "Hayye ale´l-felâh" sözünü 

bitirince:"Esselâtü hayrün mine´n-nevm, esseiâtü hayrün mine´n-nevm" (Namaz 

uykudan hayırlıdır)demektir.  

4)Ezanı ayakta ve kıbleye yönelik okumak.
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 -Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) Bilâl 

(radıyallâhu anh)'e:  

"Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkâmet getirdiğin zaman da peş peşe serî 

oku. Ezanla ikâmetin arasına, yemek yiyenin yemeğinden, içenini içmesinden, üzerine 

sıkışarak helaya girmiş olanın heladan fâriğ olacağı bir zaman fasılası koy" diye talimat 

verdi. Şunu da ilave etti: "Beni görünceye kadar da (ikâmet için) kalkmayın."
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 Aynı zamanda,Ezanda sünnet olan: Onu, yüksek bir yerde okuyup sesi de 

yükselterek, komşulara duyurmak ve kendine de meşakkat vermemektir.  

Ezan okuyan müezzinin, sesini, gücünün yettiğinden daha fazla yükseltmeye 

çalışması mekruhtur.
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Okumada fıtri olanı bozmadan takip etmek esastır. 

 

 -Ebû Sa´îd El-Hudrî´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, 

 

               Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´den işittim: 

 

              "Müezzinin sesinin ulaştığı son hudud içerisinde, onun sesini duyan hiç bir cin, 

hiç bir insan ve hiç bir (cansız) şey yoktur ki, kıyamet gününde o müzzine şahidlik 

etmesin.”
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 Ezanda nağme yapmak mekrûh 
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olarak görülmesindeki önemli sebep,ehil olarak 

okumaktan çıkarak,özelliğini bozmaktır. 

 Ezanın güzel ve makamlı bir şekilde okunmasının tarihi akış içerisinde ne derece 

önemli katkısı olduğu inkâr edilemez. 

 Ehil olanların ezanın lafızlarını bozmadan teğanni ile okunmasında bir beis 

yoktur. 

 *Âyette;” Güzel sözler ancak O’na yükselir. Salih ameli de güzel sözler 

yükseltir.”
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 Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yellenerek 

uzaklaşır, ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamete 

başlanınca yine uzaklaşır, ikamet bitince geri dönüp kişi ile kalbinin arasına girer ve 

şunu hatırla, bunun düşün diye aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir. 

Öyle ki (buna kapılan) kişi kaç rekat kıldığını bilemeyecek hale gelir."
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 Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru 

herşey onun lehinde şehadet eder, namaza katılan kimseye yirmibeş kat namaz yazılır 

ve iki namaz arasındaki (günahları) affedilir."
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 Okunan manevi sözlerden ölmüş olanlar etkilenir.Hatta bir bitkinin hayatiyetini 

devam ettirip tesbih ettiği sürece ölen kişi üzerinde olumlu etkisi olur. 

 Öyleki yanındaki azap çeken kimsenin azabından dahi kötü yönde etkilenir.Tıpkı 

kötü komşudan etkilenme gibi.  

 Fıkıh kitaplarında ezanın her hususu hakkında genişçe bilgiler mevcuttur. 

MEHMET ÖZÇELİK 
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*Soru:İmam-ı Âzam´ın yanına ateist, mutezile ve birde cebriyeci üç kişi gelir.  

Ateist : Allah varsa, var olan görülür, ispat et. Mutelize : Cehennemde  

ateş var, şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ateşi yakmaz, nasıl bu  

ceza olur? Cebriyeci : Cüz´i irade var diyorsun. Her şeyin hâlıkı Allah  

iken insan ne yapabilir ki? İmam-ı Âzam´da bu üç kişiye ibretlik ders  

verir. Bu kıssanın hakikisi nasıldır? ve İmam-ı Âzamın mı başından  

geçmiştir, Şemsi Tebrizinin mi? Lütfen kaynak rica ediyoruz. 

 

Cevap:Bu cümle Şems-i Tebriziye aittir.
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*Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye felsefecilerden bir grup geldi. Suâl 

sormak istediklerini bildirdiler. Mevlânâ hazretleri bunları Şems-i 

Tebrîzî’ye havâle etti. Bunun üzerine onun yanına gittiler. Şems-i 

Tebrîzî hazretleri mescidde, talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasıl 

yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler üç suâl sormak 

istediklerini belirttiler, Şems-i Tebrîzî; 

“Sorun!” buyurdu. İçlerinden birini başkan seçtiler. Hepsinin adına o 

soracaktı. 

Sormaya başladı: 

“Allah var dersiniz, ama görünmez, göster de inanalım.” 

Şems-i Tebrîzî hazretleri; 

“Öbür sorunu da sor!” buyurdu. 

O; 

“Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azâb 

edilecek dersiniz hiç ateş ateşe azâb eder mi?” dedi. 

Şems-i Tebrîzî; 

“Peki öbürünü de sor!” buyurdu. 

O; 

“Âhirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezâsını çekecek 

diyorsunuz. Bırakın insanları canları ne istiyorsa yapsınlar, 

karışmayın!” dedi. 

Bunun üzerine Şems-i Tebrîzî, elindeki kuru kerpici adamın başına 

vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci, derhâl zamânın kâdısına gidip, 

dâvâcı oldu. 

Ve; 

“Ben, soru sordum, o başıma kerpiç vurdu.” dedi. 

Şems-i Tebrîzî; 

“Ben de sâdece cevap verdim.” buyurdu. 
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Kâdı bu işin açıklamasını istedi. Şems-i Tebrîzî şöyle anlattı: 

“Efendim, bana Allahü teâlâyı göster de inanayım, dedi. Şimdi bu 

felsefeci, başının ağrısını göstersin de görelim.” 

O kimse şaşırarak; 

“Ağrıyor ama gösteremem.” dedi. 

Şems-i Tebrîzî; 

“İşte Allahü teâlâ da vardır, fakat görünmez. 

Yine bana, şeytana ateşle nasıl azâb edileceğini sordu. Ben buna 

toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Hâlbuki kendi bedeni de 

topraktan yaratıldı. 

Yine bana; 

“Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak 

olmaz.” dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. 

Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya! Bu dünyâda küçük bir mesele için hak 

aranırsa, o sonsuz olan âhiret hayâtında niçin hak aranmasın?” buyurdu.  

 

*İmam-ı Âzam-a atfedilen üç mesele ise farklıdır.Şöyle ki; 

ÜÇ MESELE 

 

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri r.a., hac için yola çıkıp Medine'ye ulaştığında 

karşılaştığı Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleriyle arasında şöyle bir konuşma geçer. 

Seyyid Muhammed Bâkır:  

-Sen kendi aklınca kıyas yaparak, Peygamber dedemin dinini ve hadislerini 

değiştiriyorsun, der.  

-Böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım efendim. Lütfen oturunuz. Rasulullah'a 

olduğu gibi benim size de hürmetim var, der İmam-ı Azam. Seyyid Muhammed Bâkır'a 

yer gösterir. Her ikisi de yerini aldıktan sonra Ebu Hanife Hazretleri söze başlar:  

-Üç mesele soracağım. Birincisi şu: Erkek mi daha güçsüz kadın mı?  

-Kadın erkekten güçsüzdür.  

-Mirasta adamın payı kaç, kadının kaçtır?  

-Erkeğin mirastaki payı iki, kadının birdir.  

-İşte bu ceddin Peygamber s.a.v.'in sözüdür. Eğer onun dinini değiştirmiş olsam, benim 

akıl ve kıyas yoluyla, kadın daha zayıf olduğu için ona iki pay, erkeğe bir pay düşer 

derdim.  

Ebu Hanife Hazretleri tekrar sorar:  

-Namaz mı daha üstün, oruç mu?  

-Namaz oruçtan üstündür.  

-İşte bu da deden Rasulullah'ın sözüdür. Eğer ceddinin dinini akıl ve kıyasla değiştirmiş 

olsaydım, âdet halindeki kadının kılamadığı namazları kaza et mesini, orucu kaza 



etmemesini emrederdim.  

Ebu Hanife Hazretleri üçüncü soruyu sorar:  

-Sidik mi daha pis, meni mi?  

-Sidik meniden pistir.  

-Eğer deden Peygamber s.a.v.'in dinini kıyasla değiştirmiş olsaydım, sidikten dolayı 

gusletmek gerektiğini ve meniden dolayı da sadece abdest almak gerektiğini söylerdim. 

Fakat akıl ve kıyasla bu dini değiştirmekten Allah'a sığınırım.  

Seyyid Muhammed Bâkır Hazretleri yerinden kalkar ve Ebu Hanife'yi kucaklar. Tebrik 

edip ona ikramda bulunur. (1) Said Nursi'nin Van'da bulunduğu yıllar, öğrencilerinden 

Molla Hamid anlatıyor. Nur Dede kitabından. 

*İmam-ı Azam ve Ateist 

Allahü teâlâyı inkâr eden zeki bir dehri [ateist] vardı. Hıristiyan din adamları bu 

dehriye cevap veremeyince, sana ancak İslam âlimleri cevap verebilir diyerek onu 

Basra’ya gönderirler. Basra’ya gelip, dünyada bana cevap verebilecek bir âlim 

bulamadım der. Herkese meydan okur. 

Hammad hazretleri (hele önce bizim çocuklarla tartış, gerekirse âlimlerle görüşürsün) 

der, onun karşısına genç yaştaki Numan bin Sabit’i [imam-ı a’zam Ebu Hanife 

hazretlerini] çıkarır. Dehri, çocuk denilecek yaştaki bir gençle tartışmayı gururuna 

yediremez. Kürsüye yumruk vurur, “Hani nerede, o meşhur âlimleriniz” der. 

Genç Numan bin Sabit onu, onun silahı ile vurur. “Ne o der, demek benden korkmaya 

başladın?” Dehri bu söze tahammül edemeyerek ilk sorusunu sorar: 

- Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmaması mümkün mü? 

- Mümkündür. 

- Nasıl olur? 

- Sayıları bilirsin birden önce hangi sayı vardır? 

- Bir şey yoktur. 

- Mecazi bir olanın önünde bir şey olmayınca, hakiki bir olanın önünde ne olabilir? 

- Peki hakiki olanın yönü ne tarafadır? 

- Mumun ışığı ne taraftadır? 

- Bir tarafta denemez. 

- Mecazi ışık için böyle denirse ebedi nur olan için ne denebilir? 

- Her var olanın bir yeri olması gerekmez mi? 

- Mahluklar için öyledir. 

- İlah kâinatta ise, bir yerde görünmesi gerekmez mi? 

- Yaratan ile yaratılan mukayese edilmez ama sütte yağı görebiliyor musun? 

- Görülmez. 

- Sütte yağ olduğu bir gerçek iken, göremiyoruz diye nasıl inkâr edilir? Ben de sana bir 

soru sorayım: Senin aklın var mı? 



- Elbette var. 

- Var olan şey görünür dedin. Aklın varsa gösterebilir misin? 

- Peki O, şu anda ne yapmaktadır? 

- Sen bütün soruları kürsüden sordun. Biraz da ben kürsüden cevap vereyim. 

- Peki geç kürsüye. 

İmam-ı a’zam olacak bu genç, kürsüye çıkıp, “Allahü teâlâ şu anda, senin gibi imansız 

bir dehriyi kürsüden indiriyor ve benim gibi bir muvahhidi kürsüye çıkarıyor” der ve 

ardından Rahman suresinin (Öyle iken Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr 

edebilirsiniz?) mealindeki 28. âyetini okur. Kalabalık hep bir ağızdan istiğfara başlar. 

Bu arada dehri çoktan uzaklaşıp gitmiştir. 

Mehmet ÖZÇELİK 

29-12-2010 

 

 

 

Soru: 

Efendimiz(sav) “Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim 

kevser üzerindedir" buyurmuşlardır. Bu hadiste geçen Cennet Bahçesi Mecazi mânâda 

mı kullanılmıştır, yoksa gerçekten Cennet bahçesi olarak mı anlamamız gerekir? 

Cevap: 

*Buradaki mana konusunda;İmam Malik gibi bazı alimler zahiri manasına göre 

yorumlamış,(Semhudi,II/162.)Bazıları ise yapılan ibadetler sebebiyle burası rahmetin 

inmesi,insana mutluluk vermesi açısından cennete benzer.Dolayısıyla Resul-i Ekremin 

cennetin anaların ayakları altında,kılıçların gölgesinde bulunduğuna ve hasta ziyaret 

eden kimsenin cennet bahçelerinden bir bahçede olduğuna dair sözleri veya  güzel geçen 

bir gün için,’Bugün cennet günlerinden biriydi’denilmesi gibi mecazi bir anlam ifade 

eder.”(İbnül Esir.I/493,Semhudi.II/164-165,Bak. Mescid-i Nebevi,Ravza-i Mutahhara, 

Hücre-i Saadet..bak.İslam ansiklopedisi.Tdv. 34/475,29/281-290,18/456-458.) 

*” Bazıları da burada yapılan ibadetin kişiyi cennete idhal edeceğini kimisi de orada 

bulunulduğu an kişinin kendisini cennetteki saadet içerisinde olduğunu hissetmesi gibi 

manalara tevil etmişlerdir. Ama ulemanın geneli bu yerin dünyada kalmayıp diğer 

yerler gibi fani olup gitmeyecek; olduğu gibi cennete taşınacağı hakkında görüş 

bildirmişlerdir.  

Bazı âlimler de cennet bahçesi olan ravza-ı şerife gibi minberinde aynen ahirete intikal 

edeceğini söylemişlerdir. 

 



*Zamanların önemi gibi elbetteki mekanların da önemi söz konusudur.Mübarek 

geceler,ramazan,Cuma ve bayramların diğer zamanlar üzerindeki üstünlüğü 

gibi,Mekke,Medine,Uhud,Kudüs,Ravza-i Mutahhara gibi mekanların diğer mekanlara 

olan üstünlüğü bir gerçektir. 

* "Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescidlerde kılınan bin 

namazdan efdaldir. Mescid-i Haramda kılınan bir namaz da diğer mescidlerde kılınan 

yüz bin namazdan efdaldir" (İbn Mâce, H. No: 1406) buyrulmuştur. 

"Üç mescitten başka bir yere (ibadet etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz: Mescid-

i Haram, Mescid-i Aksa ve Benim mescidim." (Buharî, Fedâilü's-Salat, 1, 6). 

* Üstüvâne-i Hannâne, Mescid-i Nebi'de minber yapılmadan önce Hz  Peygamber (s a

s)'in dayanarak hutbe okuduğu hurma kütüğüdür  Daha sonra minber yapılıp Resul-u 

Ekrem oradan ayrılınca ve hutbeyi minberde okumaya başlayınca bu hurma kütüğü 

ağlar gibi ses çıkardı  Hz  Peygamber minberden inip mübarek eli ile onu mesh ettikten 

sonra sesi kesilmişti  Bu kütüğün bulunduğu yerdeki sütuna "Üstüvâne-i Hannâne" 

(Ağlayan sütün) adı verilmektedir (Abbas Kerrâre, Mekke - Medine Tarihi, çev  

Abdullah Öz, İstanbul 1982, s  247-253; M  Asım Köksal, Hz  Muhammed ve İslamiyet, 

İstanbul, 1982, V, 339-343; Mahmud Esad, Tarih-i Din-i İslâm sad  A L -Kazancı - O  

Kazancı, İstanbul 1983, s  693; Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, İstanbul 1986, I, 416)  

* Evet, Mescid-i Şerifte, hurma ağacından olan kuru direk, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif yapıldığı vakit, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken, direk deve gibi 

enin edip ağladı; bütün cemaat işitti. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yanına 

geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi, sonra durdu.-1- 

1- Buhari, 2:11; 3:80; Müslim, 2374; Şifa; 1:303, 305; Nesei, 3:102; Beyhaki, 6:66, 

Kenzü'l ummal, 12:411. 

Hazret-i Büreyde, tarikinde der ki: Ciz' ağladıktan sonra, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm elini üstüne koyup ferman etti: 

 

-1-  

 

Sonra o ciz'i dinledi, ne söylüyor. Ciz' söyledi; arkadaki adamlar da işitti:  

 



 
 

Yani, "Cennette beni dik ki, benim meyvelerimden, Cenâb-ı Hakkın sevgili kulları 

yesin. Hem bir mekân ki, orada beka bulup, çürümek yoktur." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: 

 

-2-  

Sonra ferman etti:  

-3-  

1- "İstersen seni eski yerine nakledeyim. Orada kök salar, büyüyüp gelişirsin, 

yaprakların tazelenir ve defalarca meyve verirsin. Eğer Cenneti istersen seni Cennette 

dikeyim; orada meyvelerinden Allah'ın sevgili kulları yer."  

2- "Öyle yaptım."  

3- Baki yurdu fani dünyaya tercih etti.  

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=834&a=a%F0lad%FD 

 

* Âyette:”Küllü men aleyha fânin ve yebkâ vechu rabbike zül celâli vel ikram.”,’ Bütün 

kişiler (insanlar ve cinler) fânidir (yok olucudur). Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin 

Vechi (Zatı) bâki kalacaktır.’ 

Ebede bakan her şey ebedidir ve ebede namzettir.Ebedi alemde bir köşe oluşturacaktır. 

Bu mescid oynadığı rolden ebedi alemde ebedi manzaralarda seyredilir.Ebediyete 

mazhardır. 

* Peygamber Efendimizin burada medfun bulunmalarıyla Medine-i Münevvere, ayrı bir 

değer kazanarak adeta dünyanın gözbebeği haline gelmiştir. 

*Orada cenneti kazandıracak hakikatların sohbeti oldu.Kur’anın ve islamın ışığı oradan 

aleme yayılmıştır.Kıyamete kadar devam edecek olan bir çok hakikatlara sahne 

olmuştur. 

*Ramazanın son on gününde vefatına kadar itikafa girerdi. 

*Orada sahabelerle sohbet etti,Kur’an nazil oldu,elçileri kabul etti,ibadet edildi. 

MEHMET ÖZÇELİK 

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=834&a=a%F0lad%FD


 

 

*Soru:Kanın kişi üzerine etkisi...İyi ve salih bir aileyle evlilik yapın. Zira kanın etkisi 

vardır. Kenz´ul Ummal- 44559.. Bu hadis-i Şerif gibi Prof. Dr. İbrahim Canan´ın "Hz. 

Peygamber´in Sünnetinde Terbiye" isimli kitabında da seçilecek eşte çocuğun terbiyesi 

açısından "terbiyevi tedbir" olarak açıklanan ilk husus ta annenin soy-sopunun temiz 

olması olarak açıklanıyor. Hadis´te geçen "kanın etkisi" ne demektir? Ehl-i kitap´la 

evlenmeye cevaz veren bir dinde kanın etkisi, soy-sop nasıl etki doğurur? Açıklar 

mısınız? 

             Cevap: Peygamber Efendimizin (SAM) Hz. Âdem’e kadar varan soyunda zina 

olayına rastlanmaz. Bu konuda peygamberimiz:”Ben,Adem’den babama ve anneme 

gelinceye kadar,zinadan değil,hep nikah mahsulü olarak meydana geldim.”buyurur.
12

 

 

            Tarihçi İbni Sa’d’a göre:”Ensab alimlerinden Muhammed bin Kelbi demiştir ki: 

”Peygamberin(SAM) 500 büyük annesini tesbit ve kaydettim. Hiç birinde cahiliyet devri 

ahlaksızlıklarından ne bir zinaya,ne de başka bir kötülüğe rastlamadım.”der.
13

 

 

           Âdem’in sulbüne varıncaya kadar Rasulullahın bütün ecdadı,hem meclislerin, 

hem de  harp meydanlarının ileri gelenlerinden idi. Bir hadiste:”Cenâb-ı Hak İbrahim 

oğullarından İsmaili intihab etti. (Seçti) İsmail oğullarından Beni Kinaneyi,Kinane 

oğullarından Kureyşi,Kureyşden Beni Haşimi,Beni Haşimden de beni seçti.” 

buyurmuştur.
14

  

Kur’an-ı Kerim’de zina eden kadının zina eden erkekler evlenebileceği 

belirtilmiştir.: 

” Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) kitap verilenlerin 

yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldır. Mü'minlerden özgür ve iffetli 

kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, 

namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini 

(mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre 

saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.”
15

  

 “Burada Yahudilere ve Hıristiyanlara işaret edilmektedir. "Muhsana" olmaları 

şartıyla ehli kitabın kadınlarıyla evlenme izni verilmektedir. Bu iznin ayrıntıları 

konusunda görüş ayrılıkları vardır. İbn Abbas'a (r.a) göre, bir müslüman ancak İslâm 

Devleti'nin uyruğu olan ehl-i kitap kadınlarıyla evlenebilir. İslâm Devleti'yle savaş 

halinde olan ülkelerin (Dar-ül Harp'de) ve kâfirlerin yurdunda oturan ehl-i kitap 

kadınlarıyla evlenemez. Hanefiler bu görüşten biraz ayrılırlar ve haram değilse de, 

yabancı bir ülkede oturan kitap ehli kadınlarla evlenmeyi hoş görmezler. Bunun tersine 

Said ibn Müseyyib ve Hasan Basri (r.a) emrin genel olduğu görüşündedirler; onlara 

göre, ister İslâm Devleti'nin uyruğu olsun, isterse yabancı bir ülkede yaşasınlar, kitap 

ehli arasında ayırım yapmaya gerek yoktur. 
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 İslam Tarihi.Asım Köksal.Mekke Devri. 1 /19. 
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 İslam Tarihi.Asım Köksal.Mekke Devri. 1 /20. 
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 Mesnevi Şerhi. Mevlana. terc.Tahir-ul Mevlevi. 12 / 264. 
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 Maide.5,bak.Nur.26. 



             Öte yandan "muhsanat" kelimesinin yorumunda da farklılıklar vardır. Hz. 

Ömer'e (r.a) göre 'muhsanat' namuslu ve iffetli kadınlar demektir. Bu yüzden, O ehl-i 

kitabın karaktersiz kadınlarını ayetteki evlenme izninin dışında tutar. Hasan Şa'bî ve 

İbrahim Nehaî de (Allah hepsinden razı olsun) aynı görüştedirler. Hanefiler de bu 

görüşü paylaşırlar. İmam Şafiî ise, kelimeyi ehl-i kitabın köle değil de, hür kadınları 

anlamında alır.(Tahkik ehli müfessirler bir kadının üç yolla 'muhsana' olduğunu 

belirtirler; iffet-namus, evlenme ve hür olma. Bu kelime, Kur'an'da geçtiği yere göre bu 

yolların üçünü, ikisini veya birini içine alır. 'Muhsan'ın kelime anlamı, 'kale içine 

alınmış' demektir. (çev.)(Tefhim-ul Kur’an) 

 “Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir kadından başkasını 

nikâhlayamaz; zina eden kadını da, zina eden ya da müşrik olan bir erkekten başkası 

nikâhlayamaz. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.”
16

 

 “Yani, yalnızca zaniye bir kadın, tevbe etmemiş zani bir erkeğe veya bir müşrike 

denk bir eş olabilir. Mümin ve faziletli bir kadın böyle birine eş olamaz. Müminlerden 

tanıdıkları bu tür kişilere kızlarını vermeleri haramdır. Aynı şekilde, zina edip (tevbe 

etmemiş) kadınlar için de ancak zani veya müşrik erkekler uygun eş olabilir, böylesi 

kadınlar müminlere uygun eş olamazlar. Müminlerin ahlâken düşük kadınlarla 

evlenmeleri haramdır. Şu kadar ki, bu hüküm yaptıklarında ısrar edip, tevbe ve ıslahta 

bulunmayanlar içindir. Çünkü tevbe ve ıslahtan sonra "zani-zaniye" kabul edilmezler.” 

Müsned-i Ahmed ve Nesaî de Abdullah bin Amr el-As'dan gelen rivayete göre, 

Ümmü Mahzul adlı bir kadın Medine'de fahişelik yapardı. Hz. Peygamber (s.a) bir 

müslümanın bu kadınla evlenme isteğini reddetti ve kendisine bu ayeti okudu. Tirmizi 

ve Ebu Davud'da geçen bir rivayete göre, Mersed bin Ebi Mersed adlı bir sahabi, 

cahiliye döneminde Mekke'nin ahlâksız kadınlarından İnakl'la gayri meşru ilişkilerde 

bulunmuştu. Sonra, onunla evlenmeyi tasarlayarak izin için Hz. Peygamber'e (s.a) geldi. 

İki kez izin isteğinde bulunmasına rağmen Hz. Peygamber (s.a) cevap vermedi. İsteğini 

üçüncü kez tekrarladığında Hz. Peygamber (s.a) kendisine bu ayeti okudu. Bunlardan 

ayrı olarak, Hz. Abdullah İbn Ömer ve Ammar bin Yasir'den de aynı konuda başka 

rivayetler vardır. Sözgelimi, bunlardan birinde Hz. Peygamber (s.a) şöyle 

buyurmaktadır:  "Karısının ahlâksız olduğunu bilen ve buna rağmen onunla yaşamaya 

devam eden adam cennete girmez" (Ahmed, Nesaî, Ebu Davud, et-Teyalisi) Hz. Ebu 

Bekir (r.a) ve Hz. Ömer (r.a) zina eden bekâr bir çift bulduklarında, önce kendilerine 

gerekli cezayı (hadd) uygularlar, sonra da onları evlendirirlerdi. İbn Ömer'in 

naklettiğine göre, bir gün dalgın ve düşünceli bir adam Hz. Ebu Bekir'e gelir. Birşey 

söylemek ister, fakat açıkça söyleyemez. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'den adamı bir kenara 

çekip, ne demek istediğini anlamasını ister. Soru üzerine, adam kendisine misafir olarak 

gelen birinin kendi kızıyla zina halinde görüldüğünü anlatır. 

              Bunun üzerine Hz. Ömer, "Yazıklar olsun sana, kızının sırrını neden 

gizliyorsun?"  der. Sonunda, delikanlıyla kız yargılanır, cezalandırılır, evlendirilir ve 

ardından bir yıllığına şehirden sürülür. Aynı nitelikte daha başka bir olay Kadı Ebu 
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Bekir İbn ül-Arabi tarafından Ahkâmü'l Kur'an'ında (II: 86) anılmaktadır. ( Tefhim-ul 

Kur’an) 

Haram yiyen,haramileşir,hakikatınca,hristiyanlıkta evlenilecek kimsede güzellik, 

Yahudilikte zenginlik,müşriklerde soy-sop aranırken,İslâmiyette ahlak ve huy güzelliği 

aranmaktadır. 

Gayrı Müslim kadınla evlenmede ruhsat vardır,takva yoktur. 

Ayriyeten yukarıda da belirttiğimiz gibi -Muhsan- olması,çirkinliklerden 

uzak,günaha girmemiş olması aranmaktadır. 

Zira kadında aranacak birinci özellik; günaha girmemesidir. 

“Sağ ellerinizin malik olduğu (cariyeler) (44) dışında kadınlardan 'evli ve özgür' 

olanlarla da (evlenmeniz haramdır.) Bunlar, Allah'ın üzerinize yazdığıdır. Bunların 

dışında kalanı iffeti koruyup fuhuşta bulunmamak üzere mallarınızla (mehir vererek) 

evliliği veya evlenecek kadın aramanız (veya istemeniz) size helal kılındı.”
17

 

“Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikâhlamayın; iman eden bir cariye, -

hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman 

edinceye kadar nikâhlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir 

erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar,(237) Allah ise kendi izniyle cennete ve 

mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.”
18

 

MEHMET ÖZÇELİK 

05-01-2011 

 

 

CD KOPYALAMANIN DİNİ HÜKMÜ 

 

İlim herkesin ortak malıdır.Elbette ilmi çalışarak belli bir düzenleme ve tertib edenin de 

bir ücreti olacaktır.Bunu da illa maddi olarak düşünmemeli.Materyalist gözle 

bakmamalıdır.Manevi yönden dua ve sevabı da düşünmelidir. 

Uygun fiatla satılan bir CD-yi kopyalamadan aslını almak güzeldir. 

 Ancak o CD-ye ulaşamayanlar,bulamayanlar elbette bunu kopyalama yoluyla 

elde edeceklerdir.Bunda da  bir beis yoktur. 

                                                           
17

 Nisa.24. 
18

 Bakara.221. 



Ancak CD kopyalamada mesela biri bir kitap alsa,ona bu kitabı başkalarına 

okutmayacaksın,sadece bir kişilik bir okunmadır,denilebilir mi?CD’yi de okumak 

amaçlı olarak alınmasında da bir beis yoktur.Ancak yanlış olan o CD’nin ticari amaçlı 

olarak çoğaltılarak satılmasıdır. 

 Olayı sadece CD’yi kopyalayan için değil,birde satan için yanlış olan noktaya 

bakmalı.Mesela piyasada satılan bir CD,üzerine de kopyalanması halinde, hakkımızı 

helal etmeyeceğiz diyenler,taneyle çarşıdan 250 ytl-ye aldığımız boş bir CD’ye 

kopyalayarak piyasaya 30 ytl-ye kadar sattılar.Burada hangi esnaf ahlakı 

yatmakta,hangi vicdan konuşmakta,hangi insafla hareket edilmektedir.Bu adamlar 

toptan belki de 100 ytl-ye mal olan bir CD-yi 300 katına satmaktalar.Buda toplumda 

yanlışlara kapı açmış olmaktadır. 

 İnsaflı ve vicdanlı bir fiat insanları bu duruma sevketmeyecektir. 

 İnsanların alabilirliliği,alınabilirliliği göz önüne alınmalıdır. 

 Bazılarının doğrudan böyle bir şeyin haram olduğunu söylemesi,hissi olmaktan 

öte değildir. 

 Bir de üretilen CD-R ile çoğaltma makine ve proğramlarına bir para verip alan 

kişi onu yine kendi meşru yoldan aldığı bir makine ile çoğaltmaktadır. 

 Eğer Cd kopyalamak yanlış bir iş ise,önce CD yazıcılarının yasaklanması gerekir. 

 Olaya ne helal deyip kapıyı tamamen açarak,ne de haram deyip kapıyı 

tamamıyla kapayarak düşünmemeli. 

 İnsanların istifadesi birinci derecede önem arzetmektedir. 

 Kişi kendisi için şöyle bir muhakeme yapmalı; 

 Kendisine bir arkadaşı geldi.Bu kişi çok sevdiği de olmayabilir.Gördü,duydu ve 

bu sebeble arkadaşından bu CD-yi istedi.Hayır ben bunu vermem sözü ne kadar 

nazikane ve insaflı,hakperestçe bir görüş olur. 

 Eğer o kişi ben bunu sana şu kadara veririm deyip ticaret yaparsa,burada 

düşünülebilinir.Ancak sadece CD parası veya çok cüz-i bir para veya en iyisi kendinde 

olan bir CD ile çoğaltıp vermesi neden yanlış olsun.Tıpkı bu evimde olan bir kitabı 

başkasının faydalanması için vermem gibidir. 

 Bu konuda bazı şartların konularak cevazı (ticari amaçlı olmama gibi),hem 

insani,hem dini,hem ilmi,hem ekonomik açıdan akla daha yakın ve yatkındır. 

 Şu okunmadığından şikayet ettiğimiz bir zamanda,engel koyma yerine insanların 

istifadesine çalışılmalıdır. 

 



Mehmet  özçelik 

23-10-2006 

 

 

*SORU:bundan bir süre önce bir arkadaşım' kendine saygı duymaya  

başladığında,öğrendiğinde yükseleceksin' demişti.benim etrafımda insanın  

kendine saygı duyması gibi konularda güzel bir açıklama yapacak eğitimli  

kültürlü bir kişi yok.ayrıca kendine saygı dinimizin de konuları  

arasında, bunu bana açıklar mısınız? ALLAH'IN selamı hepinizin üzerine  

olsun. 

 

CEVAB: 

Kişinin kendisine saygı duyması,kendisinin kendisi üzerindeki hakkının gözetilmesidir. 

Şahsına aid vazifelerini yerine getirmesidir. 

Bu vücudun bizim üzerimizde bir hakkı vardır.Bunun gereklerini yapmaktır. 

Vermiş olduğu sözü tutmasıdır. 

Hak ile yapmış olduğu sözleşmeyi hatırlaması ve gereğini yapmasıdır. 

Yaratılıştan getirdiği kişiliğini ve şahsiyetini korumasıdır.Saygı,kişilik oluşumudur. 

Özünü kaybetmeyerek,kendisi olmaya çalışmasıdır. 

Bu aynı zamanda hadisde buyurulan;”Nefsini bilen Rabbini de bilir.”hakikatıdır. 

Kişinin kendisini bilmesi,değerini anlaması ve kendisine kendisini yaratan yaratıcının ne 

kadar ehemmiyet verdiğinin bilincinde olmasıdır. 

Zira insan saygı duyan ve saygı duyulan bir varlıktır. 

İnsan kâinatta ve tüm varlıklar içerisindeki farklılığını ve değerini bilirse,kendine olan 

saygısı da artacaktır. 

Saygısı artanın güven duygusu da paralel olarak gelişecektir. 

İnsan için her ne kadar değişiminde çevrenin büyük bir etkisi söz konusu olsa da ancak 

yaratılıştan getirdiği İslam fıtratı ve modeli üzerine yaratılmış ve bir çok donanımlarla 

donatılmış olarak gönderildiği için en azından onların korunmasına sahib olmasıdır. 

İçki içerek sefalet içerisinde yaşayan,çamura bulanan bir insan;kendisine olan saygısını 

yitirdiği gibi,başkasının da kendisine bir saygı göstermesini bekleyemez. 

Saygı duymak ve saygı duyulmak,seviye kazanmaktır.Saygının kendisi bir seviyedir. 

Saygı istenilmez,verilir.Saygı saygıyı çeker. 



 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

HAMİLELERDE MEMELERDEN SIVI GELMESİ ABDESTİ BOZAR MI, BU 

KIYAFETLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ TEŞEKKÜRLER. 

 

CEVAB: Süt irin gibi necis olmadığından abdesti bozmaz. 

Tıpkı benzer şu fetvada olduğu gibi; 

Bir anne, abdestli iken evladını emzirse abdesti bozulur mu? 

Cevap: Bozulmaz. Zira süt, necis bir mayi olmadığı için onun çıkması abdesti bozan 

sebep değildir.
19

 

 

Sütlü olan bir elbiseyle de namazın kılınması caizdir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

*AYET: "BİR DE PEYGAMBER KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEDİĞİ 

TAKDİRDE,  

KENDİSİNİ PEYGAMBERE HİBE EDEN MÜMİN KADINI, DİĞER MÜMİNLERE 

DEĞİL, SIRF SANA MAHSUS OLMAK ÜZERE (HELÂL KILDIK). (AHZAB 50) BU 

AYETİN EVRENSEL OLMADIĞINI İDDİA EDENLER VAR. BURADA 

PEYGAMBERİMİZE  ÖZEL OLARAK HELAL KILINAN BİR DURUM SÖZ 

KONUSU. BUNUN DİĞER MÜSLÜMANLARLA İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ, YANİ 

EVRENSELLİK GEREĞİ HER MÜSLÜMANA BAKAN BİR VECHESİ NASIL 

MÜMKÜN OLUR? 

 

CEVAB: Burada bir hususiyet vardır. 

Peygambere, layık ve faziletli olan hanımlar zikredilmiş olmaktadır. 
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Efendimizin evlilik ve aile hayatıyla ilgili birtakım hükümler üzerinde durulmuş ve ona 

aid konular zikredilmiştir. 

“Ebu Talib’in kızı Ümmühanî şöyle demiştir: “Resulullah (s.a.v.) önceleri, benimle 

evlenmek istemişti, ben özür diledim; o da 16enfa16 kabul etti. Sonra da Allah Teâlâ bu 

âyeti indirdi; ben ona helal olmadım. Çünkü ben onunla h icret etmemiştim. Ben 

Tuleka’dan, yani serbest bırakılanlardandım.” Bunun gibi Ve kendisini Peygambere 

hibe eden mümin bir kadın, yani kendisinin mehirsiz olarak Peygambere 

nikahlanmasına razı olan kadın, fakat bu mutlak değil, Peygamber O’nu nikah etmek 

istediği takdirde, böyle mehirsiz olarak nikah da Peygamberin özelliklerindendir. 

Bazıları Meymune binti Haris, Zeyneb binti Huzeymetel-Ensariye, Ümmü Şerike binti 

Câbir ve Havle binti Hakîm, bu şekilde kendilerini bağışlamışlardı demiş ise de, İbn ü 

Abbas bunun gerçekten meydana gelmediğini, yani Peygamberin bu şekilde hiçbir 

kadın ile evlenmediğini söylemiştir. Bütün bunlar sırf sana mahsus olmak üzere helal 

kılındı müminlere değil, çünkü zikrolunan kayıtlarla hepsinin helal olması diğer mü m 

inler hakkında gerçekleşmiş değildir. Sayıca da, şekilce de fark vardır. Onlara 

hanımları ve “mülk-i yeminleri” olan cariyeleri hakkında farz kıldığımız, takdir 

buyurup karara bağladığımız hükümleri gerçekten bilmişizdir. Yani onlara layık olanı 

16enfa t ve yararlarını bilerek takdir etmişiz ve bildirmişizdir ki, Nisa Sûresi’nde geçtiği 

üzere dörde kadardır, onun için bu beyan olunanları diğer müminlere değil, sadece sana 

helal kıldık. Şunun için ki,sana hiçbir zorluk, bir darlık olmasın. Olmasın da kalbin 

huzur içinde ilahî vahyin ortaya çıktığı yer olsun.”
20

  

Âyetin bütününde bir evlilik hukuku anlatılmakta,kimlerle evlenileceği zikredildikten 

sonra,Peygambere özel ve has olanı da zikretmektedir. 

Nitekim bizlere Teheccüd namazı sünnet iken,Rasulullaha farz kılınmıştır. 

“Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus, fazla (bir ibadet) olmak üzere namaz kıl. 

Muhakkak Rabbin seni öğülmüş bir makama erdirecektir”
21

 buyurulmuştur. 

MEHMET ÖZÇELİK 
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 Hak Dini Kur’an Dili.E.H.Yazır.Ahzab suresi. 
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 el-İsra, 17/79. 



*SORU: 

Namazda tekbirin sırrı,kıyamın sırrı,rükunun-secdenin-oturmanın sırrı,selam vermenin 

sırrı,birkaç rekat olmasının sırrı,rüku ve secdenin 2 defa olmasının sırrı,Allahuekber 

demelerin sırrı,rükuda söylenenlerin sırrı. 

Ayrı ayrı örneklerle açıklar mısınız.. 

 

Cevab: 

Bir şeyin yapılmasında illet yani asıl birinci sebeb emredilmesidir,hikmet ve sırlar ikinci 

ve sonraki sıralarda gelir. 

Bizler namazın hallerinde yapılan tavırları ya Kur’an-ı Kerim bahsettiği veya 

Rasulullah uyguladığı için yapmaktayız. 

Asıl illet de budur. 

Kur’an-ı Kerim namaz gibi emirleri kısaca bahsederken,onun tevil ve uygulayıcısı olan 

Efendimiz ise tatbikatlarıyla bunu uygulamaya koyardı.Bütün namazdaki tatbikatlar 

O’nun uygulamalarından alınmıştır. 

Esas olan Allah tarafından emredilmesi,Peygamber Efendimiz tarafından uygulanmış 

olmasıdır. 

 

*Namazın her bir hareketinde bir çok hikmetler vardır. 

Bazı melekler vardır ki,yaratıldıkları andan itibaren,bir kısmı sürekli kıyamda,bir 

kısmı rükuda,bir kısmı secde de ve bir kısmı da sürekli teşehhüd halinde olarak ibadet 

ederler. 

İnsan ise bu hareketleriyle onların ibadetlerini temsil etmektedir. 

Namaz külli ve bütün mahlukatın ibadetlerini içerisinde cemetmektedir. 

Varlıklar dünyasında da ağaçlar kıyamı,dört ayaklı hayvanlar rükuu ve sürüngenler ve 

otlar secde halini simgelemektedirler. 

Bir mü’min kılmış olduğu namazıyla da külli olarak bütün varlıkların ibadetlerini 

temsil edip,Allah’a sunmaktadır. 

Ettehiyyatu bunun en kapsamlı mi’raçda,Allah ile Rasulü arasında geçen kapsamlı 

hamd ve şükrün takdimini ifade etmektedir.
22
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 Bak.Şualar.6.şua.B.Said Nursi. 



Teşehhüdde okuduğumuz Ettehiyyatu duası bütün varlıkların kendi lisanlarıyla 

yaptıkları ibadetlerini,Abidin topyekun tüm mahlukat adına ve namına Allah’a 

sunmasıdır. 

Ancak akıl da bu işlerin hikmet cihetini anlamak istiyor.Bazıların hikmetine genel 

olarak baktığımızda şu sır ve hikmetler görülmektedir: 

 

Mesela rüku ve secde de kanın beyni beslemesine sebeb olması. 

* Uzman Dr. Abdullah Muhammed Nusret  namaz hareketlerinin beynin kan 

dolaşımına olan olumlu etkisi konusunda yaptığı araştırma ve deneylerde şu sonuçlara 

ulaştığını kaydediyor: “Secde esnasında  kanın beyne akışı artıyor. Rükû ve secdede 

başı peş peşe öne eğmek  rükû ve secdeden kalkarken başı kaldırmak  otomatik olarak 

beynin kan dolaşımını düzenler ve dengede tutar. İleriki yaşlarda bu hareketler  sağlık 

için daha da önem arz eder.” 

 

 

* Dr. Nusret  araştırmasının sonunda  Hz. Peygamber’in (sas) ilmî mucizelerine dikkat 

çekiyor. Beynin kan dolaşımı dengesi için  rükû ve secdede yapılan hareketler yavaş 

olmalı ve hareketlerde bir miktar beklemek lazım ki fayda sağlansın. Burada  

Efendimiz’in (sas) namazda rükû  secde ve kıyamda beklemeyi  namazı yavaş ve 

sükûnet içinde kılmayı emretmiş olmasının sırları ortaya çıkıyor.
23

 

 

* Yapılan araştırmalar namazın varise karşı insanı koruduğu belirlendi. Mısır 

İskenderiye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Avlan  kıyam  rükû  secde ve oturma 

gibi namaz hareketleri arasında insicam  yardımlaşma ve dayanışmada şaşırtıcı 

sonuçlara ulaşıldığını söylüyor. Prof. Avlan  bilimsel ölçümlere dayanarak  rükû 

esnasında  ayağın topuk bölgesinde  kanın damar iç çeperine yaptığı basıncın yarı 

yarıya düştüğünü tespit ettiğini belirtiyor. Dr. Avlan’a göre  secde durumunda uzun 

süre ayakta duran kan damarları tam bir istirahat ve dinlenme fırsatı buluyor.”
24

 

Allah Resulu(as) ,vücutta 360 adet eklem ve kemiğin bulunduğunu  ( bu sayı bilimsel 

olarak ancak 1994 yılında kesinleşmiştir. ) ve her kemik için her gün bir sadaka 

gerektiğini ,namazdaki tesbih tekbir ve tahmidin birer sadaka olduğunu ifade eden 

hadisleri bulunmaktadır. 
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 www.55a.net/firas/english 
24 Tıbbi faydaları için bak.http://feryalim.blogcu.com/namazin-tibb-sirlari-yeterince-
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“Namaz kılmaktaki izometrik hareketler ,midedeki gıdaların karışmasına ,,safranın 

kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına ,pankreastaki 

enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olmaktadır. Böbreğin ve idrar yollarının iyice 

hareketinden ,böbrekte taş oluşumunun önlenmesinde ve mesanenin boşalmasına da 

yardımcı olur.” 

http://namazim.blogspot.com/2007/09/namazn-tbb-srlar-yeterince-bilinmiyor_28.html 

 

*Mesela 5 vakte tahsisi ile ilgili olarak; 

 

“Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u 

İlâhînin aynası ve o tasarruf içinde ihsanât-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma'kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyâde tesbih ve tâzim ve hadsiz 

nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan 

namaza emredilmiştir. 

…tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, 

namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem, ondandır 

ki, namazdan sonra, namazın mânâsını te'kid ve takviye için şu kelimât-ı mübâreke, 

otuz üç defa tekrar edilir. Namazın mânâsı, şu mücmel hulâsalarla te'kid edilir. 

….Meselâ fecir zamanı-tulûa kadar-evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı 

mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe 

benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder.  

Zuhr zamanı ise yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki 

hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyüzât-

ı nimeti hatırlatır.  

Asr zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem âhirzaman Peygamberinin 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) Asr-ı Saadetine benzer. Ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ve 

in'âmât-ı Rahmâniyeyi ihtar eder.  

Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pekçok mahlûkatın gurûbunu, hem insanın 

vefâtını, hem dünyanın Kıyâmet ibtidâsındaki harâbiyetini ihtar ile, tecelliyât-ı 

Celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder.  

İşâ vakti ise, âlem-i zulümât, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini, 

hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefât etmiş insanın 

bakıye-i âsârı dahi vefât edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dâr-ı imtihan olan 

dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile, Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufâtını 

ilân eder.  

http://namazim.blogspot.com/2007/09/namazn-tbb-srlar-yeterince-bilinmiyor_28.html


Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı ifham ile, ruh-u beşer rahmet-i 

Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir 

gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. 

Ve bütün bu inkılâbât içinde, Cenâb-ı Mün'im-i Hakikînin nihayetsiz nimetlerini ihtar 

ile, ne derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder.  

İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne 

kadar mâkul ve lâzım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir.  

Demek bu beş vaktin herbiri, bir mühim inkılâb başında olduğu ve büyük inkılâbları 

ihtar ettiği gibi, kudret-i Samedâniyenin tasarrufât-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle hem 

senevî, hem asrî, hem dehrî Kudretin mu'cizâtını ve Rahmetin hedâyâsını hatırlatır. 

Demek asıl vazife-i fıtrat ve esâs-ı ubûdiyet ve kat'î borç olan farz namaz, şu vakitlerde 

lâyıktır ve ensebdir.  

….u fânîlerin üstünde "Allahu Ekber" -1- deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevlâ 

için el bağlayıp, Dâim-i Bâkînin huzurunda kıyam edip; "Elhamdulillah" -2- demekle 

kusursuz kemâline, misilsiz cemâline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd ü 

senâ….(etmek)”
25

 

 

*Böylece tekbir ile fani mevcudatı geriye atmayı ifade etmektedir. 

Rüku ve secdedeki tesbihler ile yüceliğini ve kusursuzluğunu ifade etmiş oluyoruz. 

 

*Ravi : İbnu Mes`ud Hadis : Resulullah (sav) bana, avucum avuçlarının içinde olduğu 

halde, Kur`an`dan sure öğretir gibi teşehhüd`ü öğretti. "Tahiyyat, tayyibat ve salavat 

Allah içindir. Ey Nebi, selam, Allah`ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam 

bizim üzerimize ve Allah`ın salih kulları üzerine de olsun. Şehadet ederim ki Allah`tan 

başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed Allah`ın Resulüdür." (Bir 

rivayette "Allah`ın salih kulları" ibaresinden sonra şöyle denmiştir: "Siz bu teşehhüdü 

yaptınız mı sema ve arzdaki bütün salih kullara selam vermiş olursunuz.") HadisNo : 

2622 

 

*Kütübü Sitte adlı Hadis Külliyatında Efendimizden naklen bunlar anlatılmaktadır. 

 

*2304 - Ma'dan Ibnu Ebi Talha el-Ya'meri (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah 

(aleyhissalatu vesselam)'in azadlisi Sevban (radiyallahu anh)'a rastladim. Kendisine:  

                                                           
25 Genişçe bilgi için bakn.Sözler.9.söz.B.Said Nursi. 
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"Bana bir amel soyle de onu yapayim. Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun" 

dedim. -Veya soyle demisti: "Dedim ki: "..Allah nezdinde en hayirli ameli bana bildir."- 

Sevban sukut etti. Sonra ben tekrar ayni seyi sordum. O yine sukut etti. Ben ucuncu 

sefer sordum. Sonunda dedi ki:  

"Ayni seyleri ben de Resulullah (aleyhissalatu vesselam)a sormustum. Bana su cevabi 

vermisti:  

Cokca secde yapman gerekir. Zira sen secde ettikce, her secden sebebiyle Allah dereceni 

artirir, onun sebebiyle gunahini doker." Ma'dan der ki: "Sonra Ebu'd-Derda'ya geldim. 

Ayni seyi ona da sordum. O da Sevban'in bana soylediginin aynisini soyledi." 
26

 

 

*2458 - İbnu Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

namaza kalktığı zaman, ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır sonra tekbir 

getirirdi. Rükü yapmak isteyince de (ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle) 

aynı şeyi yapardı. Rüküdan başını kaldırınca da aynı şeyi yapardı. Ancak bunu, 

secdeden  

başını kaldırırken yapmazdı."  

Bir başka rivayette: "Bunu, secde ederken yapmazdı" denmiştir. 

 

*2459 - Bir diğer rivayette: "Başını rüküdan kaldırınca, ellerini aynı şekilde kaldırır ve: 

"Semi allâhu li-men hamideh, Rabbenâ ve leke'l-hamd. (Allah kendine hamdedeni işitir. 

Rabbimiz, hamd sanadır)" derdi" şeklinde gelmiştir. Bu ibarenin elfazı Sahiheyn'e 

aittir. 

 

*2468 - Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh)'den yapılan rivayete göre, halka namaz 

kıldırdığı zaman, her eğilip doğrulmada tekbir getirirdi. Kendisine:  

"Bu tekbirler de ne?" dendiği vakit:  

"Bu, Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)'ın namazıdır!" diye cevap verirdi."  

Bu hadis, Sahiheyn'in rivayetine lafzen uygundur. Ebü Dâvud ve Tirmizi'nin bir 

rivayetinde: "(Ebü Hüreyre) tekbir getirince parmaklarını açardı" denmiştir.  

Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde "O eğilirken tekbir getirirdi" denmiştir. 
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 Muslim, Salat 225, 226, (488, 489). Nesai, Tatbik 81; Tirmizi, Salat 169, (388); Ibnu Mace, Ikamet 
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*2469 - Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Şayet Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'in ön cihetinde olsaydım koltuk altlarını görürdüm (kollarını öylesine yüksek 

kaldırırdı)." 

 

*2471 - Vail İbnu Hucr (radıyallâhu anh)'un anlattığına göre, Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ı, namaza girdiği sırada ellerini kaldırıp tekbir getirirken görmüştür.  

Râvilerden Hemmâm Resülullah'ın ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırdığını 

gösterdi.Sonra elbisesine gömüldü, sonra sağ elini sol elinin üstüne koydu. Rüküya 

gitmek isteyince, ellerini elbiseden çıkardı. Sonra onları kaldırdı, sonra tekbir getirdi ve 

rüküya gitti, semi'allâhu li-men hamideh dediği zaman ellerini kaldırdı, secdeye 

gittiğinde ellerinin arasına secde etti."
27

 

 

*2477 - Mutarrif İbnu Abdillah (rahimehullah) anlatıyor: "Ali İbnu Ebî Tâlib 

(radıyallâhu anh)'in arkasında ben ve İmrân İbnu Husayn beraber namaz kıldık. Ali 

(radıyallâhu anh) secde edince tekbir getiriyor, başını kaldırınca tekbir getiriyor, 

iki(nci) rek'atten kalkınca yine tekbir getiriyordu."
28

 

Nesâî'nin rivayetinde şöyle denmiştir: "Her eğilme ve her kalkmada tekbir getirir, 

rüküyu tamamlardı." 

 

*2559 - es-Sa'dî babasından veya amcasından naklediyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'a namazını kılarken dikkatle baktım, rüku ve secdelerinde üçer kere 

subhânallâhi ve bi-hamdihi diyecek kadar duruyordu." 

Ebü Dâvud, Salât 154, (885). 

 

*2585 - Bir diğer rivayette şöyle demiştir: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Alın, -ve eliyle 

burnunu işaret etti- eller, diz kapakları, ayakların etrafları. Ne elbiseleri ne de saçı 

(secde sırasında) toplamayız."
29
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*2615 - İbnuz-Zübeyr (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) namazda oturunca, sol ayağını (sağ) uyluğunun ve bacağının altına koyar, sağ 

ayağını da yere döşerdi." 

 

2616 - Yine İbnu'z-Zübeyr (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) (namazda oturur vaziyette iken), duâ edince, hareket ettirmeksizin 

parmağıyla işaret yapar, bu vaziyette duâ (teşehhüd) okurdu. Sol eliyle de sol uyluğunun 

üzerine dayanırdı."  

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Gözü de işaretinden ayrılmazdı."
30

 

 

*2632 - Ebü Humeyd es-Saidî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Kendisi, Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselam)'ın Ashâbından on kişilik bir grupla oturuyor idi. Resülullah'ın 

namazını zikrettiler. Bunun üzerine:  

"Ben içinizde Aleyhissalâtu vesselâm'ın namazını en iyi bilen kimseyim!" "Nasıl olur. 

Allah'a yemin olsun, sen O'na bizden daha çok tâbi olmuş bizden önce onun sohbetine 

katılmış değilsin!" dediler. O:  

"Herşeye rağmen!" deyip (ısrar edince):  

"Peki (Efendimizin nasıl namaz kıldığını) arzet görelim" dediler. 0 da anlattı:  

"Aleyhissalâtu vesselâm, namaza kalkınca kollarını omuzları hizasına kadar kaldırırdı. 

Bütün kemikleri mütedil şekilde yerlerinde istikrarını bulunca tekbir getirir, sonra 

kırâatte bulunur, sonra tekrar tekbir getirir, ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, 

sonra rüküya gider ve el ayalarını dizlerinin üzerine koyar, sonra o durumda mütedil 

bir vaziyet alır, başını ne aşağı kırar ne de yukarı kaldırır, sonra başını kaldırıp:  

"Semi'allâhu li-men hamideh (Allah kendisine hamdedeni işitir)!" der, sonra ellerini 

tekrar omuzlarının hizasına kadar mutedil şekilde kaldırır, sonra: "Allahu ekber!" 

deyip yere eğilir, ellerini yanlarına açar, sonra başını kaldırır, sol ayağını büker, üzerine 

oturur, secde edince ayaklarının parmaklarını açar, sonra secde eder, sonra: "Allahu 

ekber!" der, başını kaldırır, sol ayağını büker, her kemik yerine gelinceye kadar sol 

ayağının üzerine oturur. Sonra aynı şeyleri diğer (rek'at)de yapardı.  

Sonra iki rek'ati (tamamlayıp) kalkınca, iftitah tekbirinde olduğu gibi tekbir getirir, 

ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Sonra aynı şeyleri namazın geri kalan 

kısmında da yapardı.  

                                                           
30 Ebü Dâvud, Salât 186, (988, 989, 990); Nesâî, İftitah 189, (2, 237); Sehv 35, 39, (3, 37, 39). 



Selam vereceği son rek'atin secdesi olunca sol ayağını (mak'adının altından sağ tarafına) 

çıkarır ve sol tarafı üzerine yere çökerek otururdu."  

(Onun bu açıklamasını dinleyince yanındakiler:) "Doğru söyledin,) Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) böyle namaz kılardı!" dediler."
31

 

 

*2635 - Ebü Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın 

öğle ve ikindi namazındaki kıyamlarını(n uzunluğunu tahmin ve) takdir ederdik. 

Öğledeki ilk iki rek'atin uzunluğunu Elif lâm-mîm Tenzîlü's-Secde süresi(ni okuyacak) 

kadar tahmin ettik. Sonra iki rek'atin uzunluğunu da bunun yarısı kadar takdir ettik.  

İkindinin ilk iki rek'atinin kıyamının uzunluğunu, öğlenin son iki rek'atinin uzunluğu 

kadar takdir ettik. İkindinin son iki rek'atinin uzunluğunu da bunun yarısı kadar."
32

 

 

*2638 - Fadl İbnu'l-Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Namaz ikişer ikişer kılınır. Her iki rek'atte bir teşehhüd 

vardır. Namazda huşü duyulur (tazarrüda bulunulur), temeskün (tezellül) izhâr edilir. 

Ellerini kaldırırsın." Şöyle de dedi: "Ellerini, içleri kendi yüzüne dönük olarak Rabbine 

kaldırır; isteklerini (ısrarla tekrarla söyleyerek) istersin:  

"Ya Rabbi! ya Rabbi! ya Rabbi!.." Kim bunu yapmazsa namazı eksiktir."
33

 

 

*Namazda sağa selam verirken enbiyaları,sola selam verirken evliyaları düşünmek 

müstehabdır. 
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31 Ebü Davud, Salât 117, (730-735); Tirmizî, Salât 227, (304, 305). Hadis Buhârî'de muhtasar olarak 

gelmiştir. Ezân 145). 

32 Müslim, Salât 156, (452); Ebü Dâvud, Salât 130, (804); Nesâî, Salât 16, (1, 237). 

 
33 Tirmizî, Salât 283, (385). 

 



*SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ SAV MUTE SAVAŞINDA NEDEN KENDİSİ ORDU 

KOMUTANI OLARAK ORDUNUN BASINDA GİTMEMİŞTİR DE SAHABİLERİ 

GÖNDERMİŞTİR,KENDİSİ DE GİTSEYDİ SAVAŞA,GİBİ ART NİYETLE 

SORULMUŞ BİR SORUYA NASIL CEVAP VEREBİLİRİZ.. 

 

CEVAB: Askerde sevk-ul ceyş diye bir kavram vardır;Komutanın askeri organize 

ederek,gitmesi ve yapması gereken yerlere sevketmesidir. 

Nitekim;Hz. Peygamber (S.A.) kara yoluyla Mu’ta’ya göndermiş olduğu orduya, deniz 

yoluyla da bir yardımcı kuvvet yetiştirmiş bulunmaktadır. 

Onları hem karadan ve hem de denizden takviye ederek bu sevki yapmıştır. 

Zaten en tehlikeli dönemlerde,üç büyük savaşta hep hem de en ön safta olarak 

Peygamberimiz savaşmıştır. 

“Şecaat kahramanı Hazret-i Ali, mükerreren diyordu: “Harbin dehşetlendiği vakit, biz 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk.”
34

 

 

Burada önemli bir noktada dikkat çekmektedir:Peygamberimiz 3000 kişilik ordunun 

başına kendisi Peygamberimizin hizmetçisi olan Zeyd Bin Harise-yi yüz bin kişilik 

Bizans ordusunun karşısında kumandan olarak seçmesidir. 

Ve buyurmaktadır:” «Sayet Zeyd b. Hârise sehid olursa yerine Ca’fer bin Ebu Tâlib ve o 

da sehid olursa yerine Abdullah bin Revaha kumandan olsun, o da sehid olursa ehl-i Islam 

içlerinden birini seçsin»buyurmuştur. 

Ve Peygamberimiz Medine-den tüm savaş sahnelerini arkadaşlarına aynen aktarıyordu. 

Yedi gün süren savaşta verilen şehid sayısı 15 kişiden ibaretti. 

Bu savaş sırf bir sahabenin 25enfa (simdiki Havran) denilen yerde elçi olarak Haris b. 

Umeyr el-Ezdî gönderilmişken öldürülmesi neticesinde yapılmıştır. 

Buda Peygamberimizin ashabına olan düşkünlüğünü ve korumasını göstermektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

                                                           
34 Mektubat | On Dokuzuncu Mektup |B.Said Nursi. 179 



*2. Ahir zaman da şeytan evin bacasından içeri girer başköşeye oturur herkes 

ona bakar.  Böyle bir hadis var mı? Varsa sahih midir, nasıl anlamak gerekir? 

 

Cevab-2- 

Bu meyanda bir hadisin kaynağını tesbit edemedim.Ancak imkânsız değildir. 

Bu asrın en önemli bir meselesi olan televizyona Süleyman Peygamberin Belkısın 

tahtını getirmesiyle örnek verildiği gibi,kaynağını Kur’an-dan alan hadislerde de bu 

manada bir ifade olabilir. 

Ancak şöyle bir ifadeye rastladım: 

O günün alameti: Semadan (gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona 

bakacak ve göreceklerdir. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 53 ) 

 

            “O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp 

durduğu bir el'dir. “(Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 69) 

 

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/muslumanlik-islamiyet/15650-kiyamet-

alametleri.html#ixzz1ZzzZPIn4 

 

Soru:*Madem Mekke ve Medinede kılınan bir namaz,başka yerde kılınan bin ve 

yüz namaza denk geliyor.O halde orda bir günlük kılınan namaz bin günlük kaza yerine 

geçer mi? 

Cevap:Sevapların ziyadeliği kendi içerisindeki artışladır.Katlanma ile değildir. 

Her bir namaz ve sevabı kendi içerisinde değerlendirilir. 

 Tıpkı bazı söz vardır ki,köle azad etmek gibidir.Yani öyle bir fayda verir. 

 Gıybet etmek adam öldürmek gibidir.Yani gıybette öyle bir durum vardır ki, 

adam öldürmeye sebep olur. 

 Cemaatla kılınan bir namazın 27 derece olması,27 vaktin yerine geçmesi demek 

değildir. 

 İbadetlerin ferdiliği esastır. 

 Yoksa bunca sevap,diğer namazların sakıt olmasına sebeb değildir. 

 Tıpkı bazı dua vardır ki,Hz.Musa ve Haruna kadar sevab verilmesi,bizim ihata 

ettiğimiz nisbetindedir.Yoksa peygamberlik derecesinin verilmesi demek değildir. 

http://www.msxlabs.org/forum/muslumanlik-islamiyet/15650-kiyamet-alametleri.html#ixzz1ZzzZPIn4
http://www.msxlabs.org/forum/muslumanlik-islamiyet/15650-kiyamet-alametleri.html#ixzz1ZzzZPIn4


 -Bir amir memurlarına,bir patron işçilerine;şu işi yapın,bitirin size bir ay 

çalışmış gibi ikramiye veya prim vereceğim hatta altı aylık maaş vereceğim,dese;o iş 

yapıldıktan sonra altı ay çalışmamaları anlamına gelmez. 

 Sadece o işin ücretinin kendi içinde katlanıp alınması demektir. 

Altı ay boyunca işi bırakmak demek değildir. 

Sevaplarda böylece kendi içlerinde katlanarak verilir,başka sevapların veya 

görevlerin yapılmasını engellemez.Sorumluluğu kaldırmaz. 

 Tıpkı terğib ve terhib ile ilgili hadislerde tüm ibadetler için ve hele hele farz olan 

ibadetler için yapılan bu gibi teşvikler,ibadetlerin diğer zamanlarda yapılmasını 

üzerinden sakıt kılmaz.Sorumluluktan kurtarmaz. 

24-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

*Soru:Hristiyan ve yahudilere islam dininin hak din olduğunu nasıl anlatabiliriz? 

İslam ve Kur'an yalnızca size göre hak ve gerçek, öbür dinler yalnız size göre 

batıl olarak değerlendiriyorsunuz.  

Böyle nasıl karar verebiliyorsunuz. Diye soruluyor. Nasıl cevap verebiliriz  

Cevap:Kur’an-ın hitabı ve tarzıyla hitap etmek lazım. 

Kur’an-ı Kerim-de 30 yerde hristiyan ve Yahudilerden ‘ehli kitap’ 
35

olarak 

bahsedilmektedir.Bu şekilde onlara davette bulunulmaktadır. 

Âyette: “De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız 

Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz 

kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz 

müslümanlarız.”
36

 

                                                           
35

 Âl-i İmran.64-65,69-70-71-72,75,98-

99,110,113,199,Nisa.123,153,159,171,Maide.15,19,47,59,65,68,77,Ankebut.46,Ahzab.26,Hadid.29,Haşr.2,11

,Beyyine.1,6. 
36

 Âl-i İmran.64. 



Tevhid ortak noktadır.Zira hristiyanlar Hz.İsa’ya ‘İbnullah –Allahın oğlu-

derken,Yahudilerde  meleklere ‘ Allahın kızlarıdır’ derler. 

Her sonraki gelen hüküm,kanun,kitap,bir öncekinin hükmünü ya ortadan 

kaldırır veya tasdik eder. 

En son gelen Kur’an,peygamber ve din de öncekilerin hükmünü geçersiz 

kılmaktadır. 

1924 anayasası,1960  anayasası da anayasadır lakin 1982 anayasası onların 

hükmünü geçersiz kılmakta ve uygulamada devre dışı bırakmaktadır. 

Diğer kitaplarda da yani Hristiyanlık ve Yahudilikte de Kur’an ve Peygamber 

Efendimizden söz edilmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-01-2011 

  

 

 

*Soru: Kadınların hayız olmasının hikmeti nedir? Tamam temizleniyorlar,  

pislikleri atıyorlar ama nedir bunun hikmeti? Öyle olmasa daha iyi olmaz  

mıydı? Rabbimizin işine karışılmaz o ayrı mesele.. 

 

Cevap:Âyette:” Sana bir de hayız zamanını soruyorlar. De ki: o bir rahatsızlıktır. 

Bu yüzden hayız yeri hususunda kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar da 

onlara yaklaşmayın! Ancak arındıklarında, işte o zaman Allâh’ın size emrettiği biçimde 

onlara varın. Kuşkusuz ki Allâh, çokça tövbe edenleri seviyor; çokça arınanları da 

seviyor.”
37

 

 Âyette ilk nazara verilen husus,hayzın bir eziyet olmasıdır ancak pislik 

değildir.Hayız bir arızadır. 

 Adet normal bir durum olup,kadını erkekten ayıran bir özellik ve göstergedir. 

Sağlıklı olmanın ifadesidir. 

 Adet vücudun resetlenmesi ve yenilenmesidir.Kadın adet ile kendi kendini 

yenilemektedir. 

 Ay hali , rahminde biriken ve döllenmeyen yumurtaları dışarıya atmak,hastalığa 

sebep olacak olan durumlardan temizlenmektir. 

 Ay hali bir temizlenme işlemidir. 

                                                           
37

 Bakara.222. 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=99:hristiyanlk&Itemid=27&layout=default
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=100:yahudilik&Itemid=27&layout=default
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=2
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=62:hzmuhammed&Itemid=27&layout=default
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=62:hzmuhammed&Itemid=27&layout=default
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=39:allaha-man&Itemid=27&layout=default


“Besair-ul Kur’an-da şöyle izah edilir:” Hazreti Havva'yı Cenab-ı Hak hayızla 

mübtelâ kılmış ve kızlarında bu hal kıyâmet gününe kadar devam etmek üzere 

kalmıştır. Bazıları: “Hayız ilk defa İsrâil oğullarına gönderilmiştir.” demişlerse de bu 

sözü Buhâri: “Peygamber (s.a.v.)'in hadîsi daha büyüktür.” diyerek reddetmiştir. Hadîsi 

Buhârî, Hazreti Âişe (r.a.)'dan şu lâfızla rivayet etmiştir: “Rasulullah (s.a.v.) hayız 

hakkında: Bu, Allah'ın Adem kızlarına takdir buyurduğu bir şeydir, buyurdular.”
38

  

Erkeğin ihtilam olması erkekliğe atılan ilk adım olduğu gibi,normal olarak dokuz 

yaşında adet gören kız çocuğunun bu durumu da kızlığa atılan ilk adımın 

göstergesidir,ortalama bu durum 55 yaşına kadar da devam eder. 

“Günümüz tıp bilimine göre, âdet; kadının ilk âdet kanaması (menarche) ile 

başlayıp, âdetten kesilene kadar (menepouse) her ay belirli süre devam eden kanamadır. 

Bu; âdet kanaması, aybaşı, kirlenme, meneses, regl gibi' kelimelerle de ifade edilir. 

Türkiye'de ilk â-det görme yaşı 12-14 yaşlarıdır. Daha erken de görülebilir. En erken 

görme yaşı dokuz olarak kabul edilir. Âdetten kesilme yaşı ise kırk beş ellidir. Ancak en 

son altmış yaşına kadar devam edebilir. Âdetin başlama, bitme ve düzenine etki yapan 

faktörler şunlardır: Şiddetli geçen hastalıklar, kronik (müzmin) hastalıklar, iklim ve 

çevre değişiklikleri, korku ve heyecan, aşırı bedensel faaliyet, dengesiz zayıflama 

rejimleri, aşırı gebe kalma isteği veya gebe kalma korkusu.”
39

 

Durum Tevratta denildiği gibi değildir:” «Kadınlardan kan gelmesinde, kadının 

yedi gün mundar sayılması lâzımdır. Bu sırada ona dokunanlar da bütün gün için 

mundar olurlar, Böyle bir kadının yattığı yatak, üzerinde oturduğu her şey mundardır. 

Bunlara dokunanlar da bütün gün için mundar olur, ancak yıkanarak ve elbiselerini 

yıkayarak temizlenebilirler. Böyle bir kadınla yatan erkek mundar olur ve onun da 

üzerinde yattığı her şey mundar sayılır. (Kanı kesilen kadın da İki kumru ya da 

güvercin palazını kurban olarak sunmak zorundadır. Ama bundan önce o da yıkanacak 

ve elbisesini yıkayacaktır.»
4041

 

Ayetin nüzul sebebi hakkında Enes b. Malik (r.a)'den şöyle bir rivayet vardır:  

“Yahudiler hayız oldukları zaman temizleninceye kadar kadınlarıyla birlikte 

yemek yemez, su içmez, yanlarına yaklaşmaz, yanlarında yatmaz ve hatta aynı evde 

bulunmazlardı. Bu durum Rasulullah (s.a.s)'e sorulunca yukarıdaki ayet nazil oldu.  

Bu ayet inince Rasulullah (s.a.s) hayızlı kadınlarla yemek yemeyi, su içmeyi, 

onlarla beraber aynı evde bulunmayı ve cima dışında herşeyi yapmayı caiz kıldı. 

Yahudiler bunu duyunca dediler ki:  

“Muhammed her konuda olduğu gibi ay hali konusunda da bize muhalefet 

ediyor.” Yahudilerin bu sözlerini Abbad b. Bişr ve Useyd b. Hudayr duydular. Hemen 

gelip bunu Rasulullah (s.a.s)'e haber verdiler ve dediler ki:  

                                                           
38 Buhârî, Hayz, 1,7, Müslim, Hacc,119,120,age.Ali Küçük.Bakara.222.ayetin tefsiri. 

39 Age.Ali Küçük. 

 

41 Leviler:   15/19-24. 



“Ya Rasulallah! Kadınlarımız hayızlı iken onlarla cima yapalım mı?” Bunun 

üzerine Rasulullah (s.a.s) yüzünü astı. Bu iki sahabe şöyle demişlerdir:  

“Rasulullah (s.a.s) yüzünü o kadar astı ki onun bu halinden bize kızdığını sandık 

ve oradan ayrıldık. Biz Rasulullah (s.a.s)'in yanından ayrılırken Rasulullah'a hediye 

olarak süt gelmişti.” 

Rasulullah (s.a.s)in yanından ayrıldıktan sonra bizi çağırttı. Hediye olarak gelen 

sütten ikram etti. Anladık ki; Rasulullah (s.a.s) o sütten içirdiğine göre bize kızgın 

değildir”(Müslim, Tirmizi)
42
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AZİMET   -   RUHSAT   -   ZARÛRET 

  

 Azimet;kesin karar ve niyet. 

 Fıkıh terimi olarak;Kulların özürleri göz önüne alınmaksızın üzerlerine önceden 

farz kılınan fiil”
43 

lere verilen addır. 

 Yani asıl ve genel olan bir hüküm olup umumu ilgilendiren,her mükellefin 

uymak zorunda kaldığı esastır.
44

 

 Zira Allah-ın hükmü asıldır. 

 Âyette:” Rabbinin sözü,doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun 

sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir,bilendir.”
45

 

 Azimet ve ruhsat konusunda İmam-ı Şa’rani:”Dine muhatab olan insanlar 

bedenen ve îmânen ya güçlü veya zayıftırlar. Din,güçlü olanlara azimet,zayıf olanlara ise 
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 Davetçinin tefsiri.Bakara.222.ayetin tefsiri. 
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İslam Hukuku Metodolojisi. Fıkıh Usulü. Prof. M. Ebu Zehra. Çevr. Doç. A. Şener.Sh.354. 
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 Age.49,Bkn. Azimet ve Ruhsat için. İlmihal. İSAM. 1 / 178. 
45

 En’am.115. 



ruhsatla hükmeder. Mesela,ezanın abdestli okunmasıyla ilgili rivayet,azimeti,abdestsiz 

okunabileceği şeklindeki rivayet ise ruhsatı bildirir.” 

 “Allah’u Taala azimetlerini yapanı sevdiği gibi,ruhsatlarını işleyeni de sever.”
46

 

 Takva ve üstünlük azimettedir. 

 Nitekim hak ve hakikatı söylemek her zaman için geçerli olan bir azimettir. 

Ancak tehlike gibi bir duruma maruz kalınması halinde susmak ise;ruhsattır.
47

 

 Hadiste belirtildiği üzere müşrikler tarafından ölümle tehdit edilen iki kişiden 

birisinin dıştan kabul edip affedilmesine karşı,öbürünün ise reddetmesi üzerine 

öldürülmesinden dolayı Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:” O,şehitlerin en üstünü ve 

cennet de benim arkadaşımdır.”
48

 

 Bu mazhariyete azimeti tercih neticesinde ulaşmıştır. 

 Azimet takvadır,Ruhsat ise fetvadır. 

 Fetva;devamlı takvayı törpülemektedir. 

 Fetva;”Hz. Ömer-in Medine-de yedi hukukçuyu bir araya getirerek kurmuş 

olduğu heyet Medine kadısı dahil herkesin serbestçe başvurarak hukuki problemlerini 

hallettikleri bir merci idi.”
49

   

 Bir şeyi en iyi yapmayı değil de,çıkış ve yapmama,bazen bu yapamama gibi bir 

eksiklikten dolayı çıkış kapısı aramadır. 

 Netice de fetva;eksiklerin ve eksikliklerin başlangıcıdır. 

 İstenilen dışında bir tali yol,bazen bir çıkış,bazen de bir kaçış yolu açmak ve 

açmaya çalışmaktır. 

 Gedikler gediklere sebeb olur ve onları büyütür. Böylece fetvalar ve ruhsatlarla 

uğraşmaktan takvalara vakit kalmaz. Yanlışları düzeltmekten,doğrular doğru olarak 

yaşanmaz. 

 Takva da ise;”Menhiyat ve günahlardan içtinab etmek;ve amel-i salih,emir 

dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.”
50
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 Böylece takvada;istenilen bir günaha keffâret ve tevbe gibi bir çıkış yolu aramak 

değil,o günahı işlememek esas alınır. 

 Müsamaha ve ruhsatlarla değil de azimetle hareket etmek gerektiğini söyleyen 

Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:” Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! 

Umuru diniye de müsamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Çünki,aramızdaki 

dere pek derindir. Doldurup hatt-ı muvasalayı te’min edemezsiniz. Ya siz de onlara 

iltihak edersiniz,veya dalalete düşer boğulursunuz.”
51

 

 Zira nefis avukat gibi kendini savunur,nefsine fetva çıkarır. 

 “ Laubaliler azimetlerle ikaz edilir.”
52 

Bediüzzaman sebebini ise şöyle izah eder:” 

İslâmiyetin müsellematını tamamen imtisal ettiği cihetle bihakkın daire-i dahiline girmiş 

zatta;meylü-t tevsi’,meylüt tekemmüldür. Lakaydlık ile hariç de sayılan zatta,meylü-t 

tevsi (Genişletme meyli ve isteği) meylüt tahribdir. Fırtına ve zelzele zamanında;değil 

içtihad kapısını açmak,belki pencerelerini de kapatmak maslahattır. Laubaliler 

ruhsatlarla okşanılmaz;azimetlerle,şiddetle ikaz edilir.”
53

 

  

     R U H S A T 

 Ruhsat;Kolaylık,müsaade anlamınadır. 

 Usul-ü fıkıhta;kulların özürlerine binaen kendilerine kolaylık olmak üzere,ikinci 

derecede meşru kılınan şey.”
54

 

 Yapılması caiz yani müsaade edilip,zorluğu kaldırmayı amaçlar. 

 Ruhsat hususidir. Fertlere bakıp,umumu bağlamaz. 

 Bunun bir çok sebebleri olup,mesela,zaruret,meşakkat,güçlük,özürlü 

olmak,tehlike gibi durumlar bunlardandır. 

 Âyet-de:” kim iman ettikten sonra Allah-ı inkar ederse –Kalbi iman ile dolu 

olduğu halde (inkara)zorlanan başka- fakat kim kalbini kafirliğe açarsa,Allah-ın gazabı 

bunlaradır.;onlar için büyük bir azap vardır.”
55

 

 “Rivayet olunduğuna göre Kureyş kafirleri,Ammar ile babası Yâsir ve anası 

Sümeyye-yi,zorla dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Onlar bunu kabul 
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etmeyince,Sümeyye-nin iki ayağını iki deveye bağlayıp ters istikamette çektirerek 

parçaladılar. Yâsir-ide şehit ettiler. İslam da ilk şehitler bunlardır. Ammar ise,onların 

işkencelerine dayanamıyarak,diliyle onların istedikleri şekilde inkar etti. Durum 

Rasulullah-a (S.A.M) bildirilince “ Ammar başından ayağına kadar imanla doludur. 

İman onun etine,kanına karışmıştır.” buyurduktan sonra Ammar’a:”Seni yine 

zorlarlarsa,istediklerini söyle.”dedi. Bu durum,zorlama karşısında sadece dille inkar 

etmenin caiz olduğuna bir delildir.”
56

 

 Yâsir ve Sümeyye-nin durumu azimet,Ammar-ın durumu ise bir ruhsattır. 

 Mezheblerin ortaya çıkmasının bir hikmeti de;ruhsatın neticesidir.
57

 

 “ Evet,hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için,zaruret derecesinde olmak şartıyla 

bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer’iyye var;fakat,yalnız 

bir ihtiyaca binaen helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez,ruhsat 

yoktur. Halbuki bu asır,o damarı insaniyi o derece şırınga etmiş ki;küçük bir ihtiyaç ve 

adi bir zarar-ı dünyevi yüzünden elmas gibi umur-u diniyeyi terkeder.”
58

 

 Böylece anlaşılmaktadır ki;asıl mesele terketme,yapmama veya yapamama gibi 

bir tehlikeye karşı en asğari şartta,kişinin o ameli yapmasını sağlamaktır. 

 Ruhsat;hiç olmamaya karşı,asğari düzeydir. 

 Nitekim aç ve ihtiyaç sahibi bir kimse “zaruret bahanesiyle,dilenciliğe ve 

hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına meydan”
59 

 ve ruhsat verilemez. 

 Ramazanda yolcu olan birisinin orucu bozması bir ruhsat,tutması ise bir 

azimettir. 

 Ancak savaş durumu böyle değildir. Nitekim “Hz. Peygamber (S. A. M) 

düşmanlarına yaklaştıkları vakit sahabeye” Doğrusu düşmanınıza yaklaştınız. Orucu 

yemek size daha çok güç katar.”buyurdu. 

 Bu bir ruhsattı. 

 Sonra bir başka yere konakladılar “Doğrusu siz düşmanınıza hücum etmek 

üzeresiniz. Orucu yemek size daha çok güç katar. Orucunuzu yeyin.”buyurdu. 

 Bu ise bir azimettir. 
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 Sahabi:”Bu emir üzerine orucu bozduk.”diyor.
60

 

 Zira âyette:” Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın.”
61 

buyurulmuştur.  

 Oruçtaki hasta ve yolcu olan insana daha sonra tutmak üzere gösterilen ruhsat ve 

müsaade dinin kolaylığından ve kolaylaştırıcılığından kaynaklanmaktadır.
62

 

 Gerek oruçta,gerekse de namazların kasredilmesindeki  hikmet,bunlarda 

meşakkat bulunmasından,illeti ise seferiliktendir.
63

 

 İbn-i Mes’ud-dan rivayette:” Cariyeye cezanın yarısı uygulanır,ama ona ruhsatın 

yarısı verilmez.”denilmiştir.
64

 

 Yas tutma konusunda:” Koca için yas tutmak bir azimet (Yapılması gereken 

vazife,vacib),başkaları için yas tutmak ise bir ruhsattır.(izindir)”
65

 

 Dar-ı harpte bazı şeylere müsaade edilmiş iken,-genel olarak faiz gibi-bundan 

hareketle orada hırsızlık yapmak veya kendi memleketinde de onları uygulamaya 

kalkışmak,o işleri meşru kılmaz.
66

 

 İzzettin bin Abdisselam,maslahatları vacib,mendub ve mübah diye üçe ayırır. 

 Vacibi de kendi arasında derecelere ayırdıktan sonra;”Bir vacib-de maslahat 

kuvvetli olursa,vaciblik derecesi de yüksek ve kuvvetli olur. Mesela;şari’ oruç 

keffâretinde köle âzad etmeyi başa almıştır;çünki bundaki menfaat daha büyüktür. İki 

ay ard arda oruç tutmayı ikinci dereceye koymuştur;çünkü bu ceza olma bakımından 

daha ağır ve daha faydalıdır. Bunlara gücü yetmeyen kimse için altmış fakiri doyurma 

keffâretini üçüncü dereceye almıştır;çünkü bu,ramazanda tutulması gereken bir günlük 

oruç için yapılacak tevbenin en güzel şekli olup asıl olarak oruca itibar edilmiş 

demektir.” ve 

 “Maslahat derecesi göz önüne alınarak,bir vacibin başka bir vacib üzerine 

takdim edilişine dair şu misalleri”zikreder. 

 “ Boğulmakta olan insanları kurtarmanın namazlara tercih edildiği 

sabittir;çünkü boğulmakta olan masum insanları kurtarmak,Allah katında daha 

faziletlidir. Burada önce boğulan kimseyi kurtarmak,sonra da namazı kaza etmek gibi 
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iki maslahatı birlikte korumakda mümkündür. Namazı vaktinde kılamamış olmanın,bir 

müslümanı ölümden kurtarmaya denk olmadığı malumdur.”
67 

ve hakeza. 

 İkincisi:” Şâri’ tarafından kulların ıslahı için mendub kılınan maslahatlar.”
68

 

 Üçüncüsü ise:” Mübah olan bir şey,ya bir maslahatı celbetmekte,yahutta bir 

mefsedeti defetmektedir.”ve 

 “Mübah olan şeylerin dayandığı maslahatlar,dünyevi hususlardır ve bir kısmı 

diğer bir kısımdan daha büyük ve daha faydalı olabilir. Bunlar için bir ecir yoktur;fakat 

bir kimse,yarım hurma yiyerek nefsine dünyevi bir maslahat sağlamak suretiyle iyilik 

etmiş olabilir.” 

 “Vacib veya mendub olan hususlardaki maslahatlar şahsi değildir.” fakire 

taalluk eden zekat ve sadaka gibi... 

 Maslahat mu’teber olmalıdır. 

 Mesela;” kendi ihtiyacını gidermek için başkasının malını yiyen kimsenin ileri 

sürdüğü maslahat mu’teber değildir;çünki başkasına verdiği zarar,kendisine sağladığı 

menfaattan daha şiddetlidir.”
69

 

 “ O,din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi.”
70

 

 “ Allah,sizin için kolaylık ister,zorluk istemez.”
71

 

  

     Z A R Ù R E T 

 “ Zaruret,yasak bir şeyi yapmadığı takdirde helaki veya helake yaklaşmayı 

gerekli kılan şeydir.”
72

 

 Burada esas olan zaruretin zaruri,ciddi ve ölümü netice verecek durumda bir 

mecburiyetin olması gerekir. 

 Mesela;” Bir tabib,doktorluk noktasında bir nâ-mahremin en nâ-mahrem 

uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edeb denilmez. Belki,edeb-i 

tıb,öyle iktiza eder,denilir. Fakat o tabib,recûliyet unvaniyle yahut vâiz ismiyle yahut 
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hoca sıfatıyla o nâ-mahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edeb fetva veremez. Ve o 

cihette ona göstermek,hayasızlıktır.”
73

 

 Mecelle Madde 21-de:” Zaruretler memnu’ olan şeyleri mübah kılar.”
74

 

 Elbette buda madde 1254-de de belirtildiği gibi; ‘Mübah ile herkes intifa’ 

edebilir. fakat saire zarar vermemekle meşruttur (şartlıdır.)”
75

 

 Madde 22-de:” Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur.”
76

 

 Böylece é Zaruret,teklifin kalkmasını gerektirmektedir.”
77

 

 “Zaruret,eğer haram yoluyla olmamış ise,haramı helâl etmiye sebebiyet verir. 

Yoksa,su-i ihtiyarıyla,ğayr-i meşru sebeblerle zaruret olmuş ise,haramı helal 

edemez,ruhsatlı ahkamlara medar olamaz,özür teşkil edemez. Mesela;bir adam su-i 

ihtiyariyle,haram bir tarzda kendini sarhoş etse;tasarrufatı,ulema-i şeriatça aleyhinde 

caridir,mazur sayılmaz. Tatlik etse (boşasa),talakı vaki’ olur. Bir cinayet etse,ceza 

görür. Fakat su-i ihtiyariyle olmazsa,talak vaki’ olmaz,ceza da görmez. Hem mesela,bir 

içki mübtelası,zaruret derecesinde mübtela olsa da,diyemez ki:”zarurettir,bana 

helaldir.” 

 İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları mübtela eden bir beliyye-i 

amme suretine giren çok umurlar vardır ki;su-i ihtiyardan,gayr-ı meşru meyillerden ve 

haram muamelelerden tevellüd ettiklerinden;ruhsatlı ahkamlara medar olup,haramı 

helal etmeye medar olamazlar. Halbuki;şu zamanın ehli içtihadı,o zaruratı,ahkam-ı 

şer’iyyeye medar yaptıklarından,içtihatları arziyedir,hevesidir,felsefidir,semavi 

olamaz,şer’i değil. Halbuki;semavat ve arzın hâlıkının ahkam-ı ilahiyyesinde tasarruf ve 

ibâdının ibâdatına müdahale ve o hâlıkın izni manevisi olmazsa;o tasarruf,o müdahale 

merduttur.”
78

 

 Âyette:”Kim,gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara 

düşerse (Haram etlerden yiyebilir.) Çünki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”
79

 

 Burada darda kalma şartı esas olub,kişi muztar durumda olmalıdır. 

 Muztarlık şartını ayet:”Kimseye saldırmamak ve haddi geçmemek.” şartına 

bağlamaktadır.”
80
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 Yani kişi hayatını kurtaracak ve doymayacak kadar yiyebilir.
81

 

 Nitekim Ahmed bin Hanbel ve Şafii-de zaruret halinde maslahatı da göz önünde 

bulunduraraktan  hüküm de vermişlerdir.
82

 

 İnsanların bazı şeyleri kendilerine mübah saymaya çalışmaları,haram olan o 

şeye-içki gibi- başka ad takmalarındandır ki; Hadis-de:” Ümmetimden bir takım 

türediler,şarabı içerlerde ona şarabtan başka bir ad takarlar.”buyurulduğu gibi..
83

 

 Bir şeydeki Helal ve Haramiyet o şeyin kendisinden ziyade emir ve nehye bakar. 

Emirle ibâhe,nehiyle harâmiyet tahakkuk eder.
84

 Zaruret de ara devrede haramı helal 

eder. Helal haram olurken,haramda helal olmaktadır. 

 Bazı maslahatlardan dolayı yalana verilen ruhsat gibi ki,bu konuda Bediüzzaman 

Hazretleri:” Evet,kat’i ve zaruri bir maslahat için bir mesağ-ı şer’i vardır. Fakat 

hakikate bakılırsa,maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-ü şeriatta 

takarrur ettiği vechile,mazbut ve miktarı muayyen olmıyan bir şey hükümlere illet ve 

medar olamaz;çünkü miktarı bir had altına alınmadığından su-i istimale uğrar. 

maahaza bir şeyin zararı menfaatına galebe ederse,o şey mensuh ve gayr-ı muteber olur. 

Maslahat,o şeyi terketmekte olur.Evet,alemde görünen bu kadar inkilablar ve 

karışıklıklar,zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat 

kinaye veya ta’riz suretiyle yani gayr-i sarih bir kelime ile söylenilen yalan,kizbden 

sayılmaz.”
85

 

 Her doğruyu söylemenin doğru olmadığına delil,Hadisde de belirtildiği üzere Hz. 

İbrahim-in üç yerde söylediği yalan: 

 1)Ben hastayım.
86 

diyerek diğerleriyle beraber kıra çıkmaması,geri kalması. 

 2)Putları kimin kırdığını kendisine sorduklarında putların içerisindeki büyük 

putu göstererek;”Hayır,bu işi onların şu büyüğü yaptı.”demesi.. 

 3)Sâre için Mısır kralına:”Bu kız kardeşimdir.”deyişi.”
87

  

 İslâmiyet de hüküm değişmez. Değişen şahıslar ve onların halleridir. Seferde 

namazın kasredilmesi,zararlı olmasına rağmen ölmeyecek kadar domuz eti yenmesidir 

müreccih,muztar olan şahsa bırakılmış bir tercih hakkıdır.
88
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 “Şimdi,malda ve rızıkta hileler ile,su-i istimal ile,rüşvetle çok haram karıştığı”
89 

için kaçınılması gerekir. 

 Bazı insanların Hutbenin Türkçe okunması zaruretine karşı Bediüzzaman şu 

izahı getirmektedir:”Cum’ada hutbe-i arabiye,zaruriyat-ı ihtar,müsellematı tezkir,maal 

kifâye olur onun tarzı tezkiri.”
90

 Yani her kes anlar ki:”Herkese ve bana ma’lum olan 

imanın rükünlerini ve İslâmiyetin umdelerini hatib ve hafız ihtar ediyor ve ders 

veriyor,okuyor.”der;kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba kainatta hangi 

tabirat var ki,arş-ı azamdan gelen Kur’an-ı Hakimin İ’cazkarane ,müfehhimane 

ihtarlarına,tezkirlerine,teşviklerine mukabil gelebilsin!”
91

 

 Namaz ve ezan için de durum böyledir. Yani kişi zaruret deyip,namazını Türkçe 

veya başka dille okuyamaz. Çünki:”Namazda insanların kelamından hiçbir şey uygun 

olmaz. Çünki namaz ancak tesbih,tekbir ve Kur’an okumadan ibarettir.”
92

 

 O ulvi ve mukaddes manaların yerini beşerin kelamı tutamaz ve ifade edemez. 

 Ve “ Kendine müslüman diyen bir adam,dünyanın bir menfaatı için,bir günde 

elli kelime Frengi lugatından taallüm ettiği halde;elli sene de ve her günde elli defa 

tekrar ettiği Sübhanallah,Elhamdülillah ve Lâilâhe İllallah ve Allah-u Ekber gibi 

mukaddes kelimeleri öğrenmezse,elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle 

hayvanlar için,bu kelimâtı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler! 

Onları tehcir ve tağyir etmek,bütün mezar taşlarını hakketmektir;bu tahkire karşı 

titreyen mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhlerine döndürmektir.”
93

 

 Ve ayrıca:” Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebinden bir kavle göre;zaruret 

olmadığı halde birkaç yerde Cuma namazı kılınırsa ilk Cuma namazı sahih,diğerleri ise 

sahih değildir.”denilmiştir.
94

 

 Zuhr-u ahir konusunda;gerek Peygamberimizin döneminde,gerekse ilk 

dönemlerde bu namaz bulunmayıp,gelişmeler ve bir çok farklı yerlerde Cuma 

namazının kılınma zaruretinden,birisinin sahih olup,diğerlerininkinin batıl olma 

tehlikesine karşı ihtiyaten kılınmış olmaktadır. Ancak İmam Muhammed-e göre farklı 

yerlerde kılınması caiz görülmüştür. Fetva da bu merkezdedir. 

 Ferdi anlamda;Zuhr-u ahir nafile nevinden düşünülür ve 

değerlendirilirken,diğer taraftanda;yerine geçip kılınabilecek olan kaza namazlarının 

kılınabilmesi de uygulanacak güzel uygulamalardandır. 
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 Ayriyeten;cepheden kaçmak büyük günahlardan sayıldığı halde;zaruret durumu 

bunu mübah kılmaktadır.
95

 

 Şa’rani-nin ifadesiyle:Peygamberimiz Kur’an-ın icmallerini,müçtehidlerde 

sünnetin icmallerini tafsil etmişlerdir. Aksi takdirde mücmel olarak kalacaklardı.”der.
96

 

 Özetle;azimet esas olup,takva ve rızayı ilahiye muvafık harekettir. 

 Ruhsat ise;özürlü amel olup,geriden takib eden,eksik iştir. 

 Zaruret ise;tercih edici birisinin ilk ikisinden birisini seçme durumunda olan 

şahsın durumudur ki;daha tehlikeli durumdan kurtulmak amacıyla serbest bırakılma 

durumudur. 

 “Allah kolaylık diler,zorluk dilemez.” Meâlen hadiste ki mana da konuyu 

özetlemektedir:”Ümmetimden yanılma,unutma ve zor altında yapmanın hükmü 

kaldırılmıştır.
97

 

 Cebri,zoraki yaptırılan şeyler ve unutma neticesinde hasıl olan 

işler,iğlak,zorlama neticesindeki boşamalarda geçerli değildir. 

  

     28-12-1998    MEHMET   ÖZÇELİK 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

 Bkn. Kur’an-ı Kerimin ahkam Tefsiri. age. 40-41. 
96

 Bak.İçtihad nedir.M.kırkıncı.sh.8. 
97

 İslam Hukuku.age. 2 / 111, Bkn. İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk. A. Udeh. terc. A. Nuri. 4 / 253. 



KUR’AN-I  KERİME ABDESTSİZ EL SÜRME CAİZ DEĞİLDİR. 

  

Bir konu hakkında herkes,bazı şeyler söyleyebilir. Ancak bu her söylenenin doğru 

olduğunu veya kabul göstermesi gerekeceğini gerektirmez. 

Bir şey ki;kabulü ammeye mazhar ise;o şey mu’teberdir. 

Efendimiz(SAM):”Ümmetim dalalet üzerine birleşmez.”hakikatıyla bunu izah eder. 

Şer’i delillerden olan icma’da dinin temel delillerinden biridir. Mesela mecliste 

bir mesele tartışılırken o görüş ekseriyet tarafından kabul edilirse,artık o görüş tüm 

Türkiye’ye malolmuş ve kabul görmüş demektir. Hükmü de onun üzerinedir. Diğerlerin 

ortaya attıkları görüşler,bir görüşten öte bir mana ifade etmemektedir. 

Aynen bunun gibi de;Vakı’a suresinin 79. ayeti de bu kabildendir. Âyette:”Ona 

tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez.” Bu hüküm islam 

alimlerinin;milyonda biri hariç olsa bile,umumunca:”Kur’an-a abdestsiz ve cünüb 

halinde iken el süremez.”hakikatı zahirdir. 

Konunun daha iyi anlaşılması için bu konuda yapılan rivayetleri zikredelim: 

“Hasan Basri Çantay tefsirinde:”Levh-i mahfuza cismani bulaşıklardan 

temizlenmiş olanlardan başkası muttali’ olamaz. Ona muttali’ olan yalnız meleklerdir. 

Yahud Kur’an-a hadeslerden tamamen temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. Bu 

tefsire göre”La yemessühü” nehy manasına bir nefiydir. Yani”El sürmesin.” demektir. 

Yahud mana şudur.”Kur’an-ı küfürden temizlenmemiş olanlar istemezler.”98 

“Âyet mana itibariyle bir şeyi yasaklamaktadır. 

-Bir çok alimler;Bu Kur’an-a abdestli olmayan kişiler el süremez,derken;diğer 

bazı alimler de:”Kitaptan maksad levhi mahfuzdur. Buna göre de ayetin manası:”Levhi 

mahfuza temiz olanlardan başkası el süremez.”olur. Buradaki temiz olanlar ise 

meleklerdir. 

Delil olarak da:”O (Allah indinde) çok şerefli,kadri yüce,tertemiz sahifelerdedir. 

Kıymetli,sevgili,takva sahibi katiblerin elleriyle (yazılmıştır)99 Buna göre temiz olanlar 

meleklerdir.  

Kur’an hürmet ve tazim gereği abdestsiz ele alınmaz. Bu fukahanın icmaıyla 

sabittir. 

Bir de bir kısım alimler,yalnız öğretmek ve öğrenmek kasdıyla ele alınmasında 

bir beis görmemişler. Ancak gerek fetva,gerek takva abdestsiz ele alınmamasını 

gerektirir. 
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Böylece abdestsiz,cünüb kimselerle ay hali gören ve loğusa kadınların Kur’an-ı 

ellerine alması haramdır. Hüküm budur. 

Kur’an-a göre;mademki kitabı temiz olan meleklerin tutabildiğini haber 

verdiğine göre;bizdeki Kur’an-da,levhi mahfuzda yazılan kitabın aynısı olduğuna göre 

onu tutanların da mutlaka abdestli olmaları farzdır. 

Bu ayet hakkında farklı farklı görüşlerin olması Kur’an-ın ve ayetlerinin 

zenginliğini gösterir. 

Bazı alimlerde,bunun âyetle değil de,Peygamberimizin (SAM) sünnetiyle sabit 

olduğunu söylerler. Bu konuda şöyle akli ve nakli deliller getirirler: 

1)Bu ayet Mekke’de nazil olduğundan fıkhi meselelerle ilgili olmayıp,iman ve 

itikadla alakalıdır. 

2)Âyet de emir değil,bir şeyi haber vermektedir. Kur’an-a- abdestsiz temas 

edilemiyeceği haberini bildirmektedir. 

Özetle;Rasulullahın sünneti de Kur’an-ı abdestli olarak ele almanın farz 

olduğunu bildirir. 

İbni Hibban ashabı sünenin tesbit ve rivayet ettiklerine göre 

Rasulullah(SAM),Yemen halkına yazdığı mektubda:”Kur’an-ı ancak abdestli kimseler 

eline alabilir.”buyurmuştur. 

Fukahanın cumhuru (Ebu Hanife-Malik-Şafii) da böyle hükmetmişlerdir. 

Sahabilerin çoğu da çocuklarına Kur’an-ı ellerine alacakları zaman abdest almalarını 

emrederlerdi. 

Kur’an-a abdestsiz dokunulamaz,hükmü,itiraz kabul etmeyen hükümlerdendir. 

Kur’an,Sünnet ve İcma’ ile sabittir. Çünkü;Edille-i Şer’iyye,dini delil ve kaynaklar dört 

olup,burada üçüyle sabit olmuştur. Oysa biriyle bile sabit olsa hakikattır.100  

Hz. Rasulullahın Amr ibnu Hazm’a yazdığı mektub da:”Kur’an-a sadece temiz 

olanlar dokunsun-emri de vardı. Buradaki bu mektub sahabeye yazılıyor,onlara 

söyleniyor,müşrikler dokunmasın,demiyor. 

Hz. Ömer’in müslüman oluşuyla ilgili rivayette:”Hz. Ömer kız kardeşine:”Şu 

okumakta olduğunuz yazıyı bana verin”dediği zaman kız kardeşi:”sen kirlisin,ona 

sadece temizler dokunur,kalk yıkan,der. Oda kalkar yıkanır ve sonrada Kur’an 

parçasını alır.101 

                                                           
100

 Bak.Tefsir-u Ayatil Ahkam Minel Kur’an.M.A.Sabuni.(Arapça) 2 / 506-507. 
101

 Bak. Kütüb-ü Sitte Muhtasarı.Prof.İ.Canan. 4 / 288-289. 



Bu âyetteki:”Nefy,Nehy (yasaklama) manasındadır. Yani taharetsiz kirli eller 

ona dokunmasın,ancak maddi ve manevi pislikten;hubüsü hadesten taharetle 

temizlenmiş imanlı,abdestli kimseler temas etsin.”102 

Bazı alimlerin bir beis olmayıp,kılıflı bir halde bile tutmayı mekruh görmesiyle 

beraber,fıkhen mushafa dokunmak yani temas cünüb için,abdestsiz için caiz değildir. 

Cünüb için ayriyeten Kur’an-ı okuması caiz değildir. Bu konuda 

Peygamberimiz:”Cünüb ve hayızlı Kur’an-dan bir şey okumasın.”(Tirmizi-Ebu Davud) 

Tahavi ise bazı âyetlerin okunmasının ise caiz olduğunu söyler. 

Özetle söyleyecek olursak:Besmele,Hamdele çekmekte bir sakınca yoktur. 

Zikir,tesbih ve dua o kişi için caizdir. Buradaki men olayı Kur’an içindir. Yoksa 

diğerleri için değildir.103 

İslamiyet her hususta olduğu gibi bu hususlarda da kişinin madden ve manen 

temiz olmasını ister. Mesela;cünüb,hayızlı ve nüfesa olan birinin mescide girmesi caiz 

olmaz iken,zaruret neticesinde girmesine cevaz verilmiştir. Hiç olmasa teyemmüm 

ederek girmesini tavsiye etmiştir. 

Hatta öyle ki,mescidde uyuyan bir kimse cünüb olarak uyansa teyemmüm 

abdesti olmadan çıkmasının helal olmayacağını söyliyen alimler vardır. 

Hadiste:”Allah temizdir,temizi sever.” 

Âyette:”Muhakkak Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”104 

Kur’an-a temas konusunda abdestsiz ile cünüb müsavidir,değişmez. Hüküm ikisi 

içinde aynıdır.105 

Mesela;bir kişi parmağında bir yüzük bulunsa,yüzüğün üzerinde Kur’an-dan her 

hangi bir şey veya Allah’ın ismi bulunduğu halde abdesthaneye girmesi mekruh 

bulunmuş,zayıf bir görüşe göre de sakınca bulunmamıştır. 

Tazim ve hürmete riayet gerekir. 

Kur’an-dan bir bölüm veya Allah’ın isimlerinden her hangi bir isim olduğu halde 

cebinde bulunan bir şeyden dolayı sakınca yoktur. Yinede evla olan sakınmaktır.106 

Evet,cünüb ve hayızlık durumu;Kur’an-ı gerek ezberden,gerek yüzünden 

okuyup,onu her hangi bir kılıf olmaksızın tutmak haram addedilmiştir. 
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Ancak bir Kur’an ayeti dua niyetiyle okunursa onda bir beis 

görülmemektedir.107 

Zaten âyetteki –Mutahharun- dahi taharet kelimesi,hayızlı ve nüfesa,cünüb ve 

abdestsiz kimseler için kullanıldığında;bu durumlardan arınıp,gusüllü ve abdestli 

olmayı gerektirmektedir.108 

Hz. Ali anlatıyor:”Nebi (SAM) cünüblük hali dışında,her durumda bize Ku’an-ı 

okuyor (ta’lim) ediyordu.”109 

Böylece hadiste de ifade edildiği gibi:”Hayız ve cünüb Kur’an-dan her hangi bir 

şey (sure-ayet) okumasın.”derken,haramiyetini ifade etmektedir. Ancak 

yemek,içmek,bir bineğe binerken okunacak olan ayet ve duaların okunmasında bir beis 

yoktur,caizdir.”110 

İçerisinde âyetlerin bulunduğu dini kitablar abdestsiz olarak ele alınabilir. 

Kimse bu benim dediğim kayıtsız-şartsız doğrudur,diyemez.Aksi takdirde 

Allah’ın ezeli ve ebedi kelamını kendi sonlu görüşüyle sınırlamış,onu inhisar altına 

alıp,iftiraya kadar gitmiş olur. Ondandır ki eskiden yazılan kitabların sonlarında;-

Allahu A’lemu bissavab-(Allah en doğru olanını bilir.)denilirdi. 

Denize dalan dalgıçların elerine geçirdikleri hazinenin bir parçasının 

diğerlerinden farklı olmasıyla inkar edemeyeceği gibi... 

Veya körlerin ayrı ayrı yerlerinden tuttukları fili tarif etmeleri gibi,Kur’an-ın 

meseleleri tahrif edilmemeli,gözü açık olarak yorumlar ve tarifler yapılmalıdır. 

  

       MEHMET   ÖZÇELİK 
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CENNETTEN ÇIKARILIŞ VE KADER 

  

Din bir imtihandır.Dinin mahiyeti,imtihanın neticesinde altın ve kömür ruhlu 

insanları Temyiz ve Tefrik etmektedir. 

İnsanlar bu dünyaya imtihan ve istidatlarını geliştirmek için gelmişlerdir. 

Günah işlemeye meyilli olması bunun bir sebebi ve hikmetidir. 

Ebu Hureyreden rivayet edilen hadisde:"Nefsim yedi kudretinde olan Allaha 

kasem ederimki;Eğer siz günah işlemeseniz,Allah sizi götürür,günah işleyen bir kavmi 

getirir.Onlar istiğfar eder,Allahda onları affeder."[1] 

Allah bu uyarıyı baştan yapmıştır.    

Özellikle Allah,İblisten Hz.Âdem-i sakındırıp uyandırmak için önceden:”O,sakın 

sizi cennetten çıkarmasın.”[2]buyurur.İşte kader.Ve özellikle cennetten çıkarılmaları 

yönünde uyarı yapılmaktadır.O kadar ağaç içerisinde özellikle yasaklanan bir ağaca 

yaklaşmamaları ve yararlanmamaları için yasaklanması da ibretlidir.İşte İmtihan…. 

Hz.Âdem cennette 130 yıl kalmıştır. 

            “Sahîh haberde bize geldi ki, Âdem “aleyhisselâm” Mûsâ “aleyhisselâm” ile 

buluşdu. Mûsâ “aleyhisselâm” ona dedi ki: (Sen o kimsesin ki, Allahü teâlâ seni 

kudretiyle yaratdı ve sana rûh verdi.Seni Cennetine koydu. Niçin Ona isyân etdin?) 

Âdem “aleyhisselâm” da dedi ki: (Yâ Mûsâ! Allahü teâlâ seninle konuşdu ve sana 

Tevrâtı indirdi. Tevrâtda görmedin mi ki, (Âdem, Rabbine karşı kendisinden zelle sâdır 

oldu). Mûsâ “aleyhisselâm” (Evet,gördüm) dedi. Hazret-i Âdem (Ben bunu işlemeden 

kaç sene önce takdîr olundu) dedi. Mûsâ “aleyhisselâm”, (Sen işlemeden ellibin sene 

evvel takdîr olundu) deyince, yine hazret-i Âdem: (Öyle ise yâ Mûsâ, benim üzerime, 

işlemeden ellibin sene evvel takdîr olunan bir günâh ile mi beni ayıblıyor ve kınıyorsun) 

dedi.” 

            Tevvab yani tevbeleri kabul eden Allah,işlenilen günahlarla kullarını 

reddetmemiş,tevbe ve dönüş kapısını son nefese kadar açık bırakmıştır. 

            Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: "Beni İsrail'de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı: Biri 

günahkardı, diğeri de ibadette gayret gösteriyordu. Abid olan diğerine günah işlerken 

rastlardı da: "Vazgeç!"derdi. Bir gün, yine onu günah üzerinde yakaladı. Yine, 

"vazgeç" dedi. Öbürü:"Beni Allah'la başbaşa bırak. Sen benim başıma müfettiş misin?" 

dedi. Öbürü: "Vallahi Allah seni mağfiret etmez. Veya: "Allah seni cennetine koymaz!" 

dedi. Bunun üzerine Allah ikisinin de ruhlarını kabzetti. Bunlar Rabülâleminin 

huzurunda bir araya geldiler. Allah Teâla Hazretleri ibadette gayret edene: "Sen benim 

elimdekine kadir misin?" dedi. Günahkara da dönerek: "Git, rahmetimle cennete gir!" 

buyurdu. Diğeri için de: "Bunu ateşe götürün!" emretti."Ebu Hüreyre radıyallahu anh 

der ki: "(Adamcağız Allah'ın gadabına dokunan münasebetsiz) bir kelime konuştu, bu 

kelime dünyasını da, ahiretini de heba etti." [3] 
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            Kader ise ilimdir,ilim maluma tabidir.Yani Allah yazdığı için biz yapıyor veya 

günah işliyor değiliz,belki bizim öyle yapıp günah işleyeceğimizi ezeli ve ebedi ilmiyle 

bildiği için yazmaktadır. 

            - Said İbnu Cübeyr anlatıyor:"İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'a dedim ki: 

"Nevf el-Bekkâli, İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. Musa (aleyhisselam), Hızır'ın 

arkadaşı olan Musa olmadığını zannediyor."Bana şu cevabı verdi: "Allah'ın düşmanı 

yalan söylüyor. Ben Übeyy İbnu Ka'b (radıyallahu anh)'ı dinledim. Demişti ki: "Ben 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan işittim, şunu anlattı:     "Musa (aleyhisselam) 

Beni İsrail'e hutbe irad etmek üzere ayağa kalktı. Kendisine, "insanların en bilgini 

kimdir?" diye soruldu: I: "Benim" diye cevap verdi. Cenab-ı Hak, "Allahu a'lem (yani 

en iyi bilen Allah'tır)" demediği için Musa'yı azarladı. Ve: "İki denizin birleştiği yerde 

bulunan bir kulum senden daha alimdir" diye ona vahyetti.Hz. Musa (aleyhisselam):     -

"Ey Rabbim ben onu nasıl bulabilirim? diye sordu. Kendisine:-"Bir zenbile bir balık 

koy, onu sırtına al. Balığı nerede yitirirsen o zat oradadır" dendi.Dendiği gibi yaparak 

yola çıktı. Kendisiyle beraber, hizmetçisi olan Yuşa İbnu Nûn da yola çıktı. Beraberce 

yürüyerek bir kayanın yanına geldiler. Hz. Musa ve hizmetçisi dinlenmek üzere orada 

yattılar. Balık kımıldayarak zenbilden çıkıp denize kaydı. Allah ondan suyun akıntısını 

tuttu. Öyle ki su kemer gibi oldu. Balık için bir kanal meydana gelmişti. Hz. Musa 

(aleyhisselam) ve hizmetçisi (balık için olduğunu bilmeksizin) bu manzaraya şaşırdılar. 

Günlerinin geri kalan kısmı ile o gece boyu da yürüdüler. Musa'nın arkadaşı ona, 

balığın gitmesini haber vermeyi unutmuştu. Sabah olunca Hz. Musa (aleyhisselam) 

hizmetcisine: "Hele sabah kahvaltımızı getir. Biz bu yolculukta yorulduk" dedi. Ama 

emrolunduğu yere gelinceye kadar yorulmamıştı. Hizmetçi:-"Hani bir kayanın yanına 

gelmiş yatmıştık ya! Ben balığı orada unuttum. Onu hatırlatmayı, bana mutlaka şeytan 

unutturdu. Balık denize şaşılacak şekilde sıvışıp gitmişti" dedi.     Musa (aleyhisselam): 

"Bizim aradığımız orasıydı" dedi ve hemen izlerinin üzerine geri döndüler.İzlerini 

takiben yürüyerek kayaya kadar geldiler. Musa (aleyhisselam) orada örtüsüne 

bürünmüş bir adam gördü ve ona selam verdi. Hızır aleyhisselam ona: -"Senin bu 

yerinde selâm ne gezer!"-"Ben Musa'yım." -"Benû İsrail'in Musa'sı mı?" 

-"Evet." -"Sen, Allah'ın sana öğrettiği bir ilmi bilmektesin ki ben onu bilmem. 

Ben de Allah'ın bana öğrettiği bir ilmi bilmekteyim ki, onu da sen bilemezsin."-Allah'ın 

sana öğrettiği hakkı bana öğretmen şartıyla sana uymamı kabul eder misin?"-"Sen 

benimle beraber olmak sabrını gösteremezsin. Mahiyet ve hikmetini bilmediğin şeye 

nasıl sabredeceksin ki?"-"İnşallah sen beni çok sabırlı bulacaksın. Hem ben senin hiç 

bir emrine karşı gelmeyeceğim." -"Öyleyse gel. Ancak, madem bana tabi olacaksın, ben 

sana haber vermedikçe bana hiç bir şey sormayacaksın!" dedi. Hz. Musa 

(aleyhisselam):      -"Tamam!" dedi.Hz. Musa ve Hz. Hızır (aleyhisselam) beraberce 

gittiler. Deniz kıyısında yürüyorlardı. Bir gemiye rastladılar. Kendilerin gemiye 

almalarını söylediler. Gemi sahipleri Hızır (aleyhisselam)'ı tanıdılar. Ve ücret 

istemeksizin onları gemiye aldılar. 

Hızır (aleyhisselam), gidip, geminin tahtalarından birini deldi. Hz. Musa 

(aleyhisselam) ona:-"Bak, bunlar bizi bedava gemilerine aldılar, sen gidip gemilerini 

deldin, adamları boğacaksın. Hiç de yakışık almayan bir iş yaptın!" dedi.Hızır:-"Ben 

sana, "benimle bulunmaya sabredemezsin" demedim mi?"dedi.Hz. Musa:     -

"Unuttuğum şey sebebiyle beni sigaya çekme. Bu iş sebebiyle bana zorluk çıkarma!" 

ricasında bulundu.Sonra bunlar gemiden indiler. Sahil boyu yürürken, çocuklarla 

oynayan bir yavrucak gördüler. Hızır (aleyhisselam) yavrucağı yakaladığı gibi eliyle 



başını kopararak çocuğu öldürdü. Musa (aleyhisselam):-"Masum bir çocuğu kısas 

hakkın olmaksızın niye öldürdün. Bu çok yadırganacak bir iş!" dedi.     -"Ben sana 

demedim mi, sen benim beraberliğime sabredemezsin!" diye Hızır (aleyhisselam), 

Musa'ya çıkıştı. Hz. Musa:     -"Ama bu birinciden de şiddetli idi" dedi ve ilave etti: 

"Bundan sonra sana bir şey sorarsam, beni arkadaş etme, nazarımda bu hususta haklı 

sayılacaksın" dedi.     Yola devam ettiler. Bir köye geldiler. Halktan yiyecek birşeyler 

istediler. Ama kimse onları ağırlamadı. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvara 

rastladılar. Hızır (aleyhisselam) eliyle şöyle göstererek: "Eğilmiş" diyordu. Onu 

doğrulttu. Hz. Musa (aleyhisselam) ona:-"Bir cemaat ki, kendilerine geliyoruz, bize ilgi 

gösterip, ağırlamıyorlar, yiyecek vermiyorlar. Sen onlara bedava iş yapıyorsun, dilesen 

ücret alabilirdin!" dedi. 

Hızır (aleyhisselam), Hz. Musa'ya: -"Artık birbirimizden ayrılma zamanı geldi. 

Şimdi sana sabredemediğin şeylerin te'vilini haber vereceğim" dedi. 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu ara ilave etti:-"Allah Musa'ya rahmet 

buyursun. Keşke, Hz. Hızır'la beraberliğe sabretseydi de maceralarını bize nakletseydi, 

bunu ne kadar isterdim!" 

Ravi devam ediyor:Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Birinci 

(soru)su Musa'nın bir unutması idi. Bir serçe gelerek geminin kenarına kondu. Sonra 

denizden gagasıyla su aldı. Hz. Hızır bunu göstererek Hz. Musa'ya, "Bak, dedi. Benim 

ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi, Allah'ın ilminden, şu kuşun denizden eksilttiği 

kadar eksiltir."  

“Eğer o acele etmemiş olsaydı,muhakkak daha bir çok şaşılacak şeyler 

görecekti.Fakat onu arakadaşı tarafından bir kınama tuttuda,utandı,buyurdu.[4]  

            Beşer zulmeder,kader adalet eder.Kaderin her şeyinde bir adalet vardır.[5] 

            Her şey kaderle takdir edilmiştir,insana düşen ise kesb ve çalışmadır. 

-“Adem oğlu ecelinden kaçtığı gibi rızkından da kaçsa,ecel her nerede olsa onu 

bulduğu gibi,rızkı da onu arar,bulur.” 

            -“Facir ve günahkar da olsa,mazlumun duası müstecabdır.” 

-“Müslüman bir kişinin verdiği bir sadaka ömrün artmasına sebeb olduğu 

gibi,kötü akibetten de korur.” 

-“Muhakkak ki rızık,insanı ecelinden daha ziyade arar ve nerede olursa olsun 

sahibini bulur.” 

-“Rızık ecelinden ziyade sahibini arar,nerede olsa bulur.” 

-Peygamberimiz;Sılayı rahimin rızkın genişliğine ve ömrün uzamasına neden 

olduğunu söylemektedir.[6]  

İnsanlar nedense kaderin verdiği cezayı kabullenmemektedirler,red ve inkâra 

gitmektedirler.Ancak ödüllendirildiklerinde kabullenip,inkâr etmemektedirler. 
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[1] Mecmuat-üt 

Tefasir.(Arapça)1/591. 

[2] Taha.117. 

[3] Ebu Davud, Edeb 51, 

(4901).Mürşid.2.0. 

[4] Peygamberler 

tarihi.A.Köksal.2/107, 

Age.2/114-115,Buhari, 

Tefsir, Kehf 2, 3, 4, İlm 

16, 19, 44, İcare 7, Şurût 

12, Bed'u'l-Halk 11, 

Enbiya 27, Tevhid 31; 

Müslim, Fedail 170, 

(2380); Tirmizi, Tefsir, 

Kehf, (3148); Ebu 

Davud, Sünnet 17, 

(4705, 4706, 4707). 

mürşid.2.0[5] Örnek için 

bakınız. Kaderin hükmü 

ve adaleti.Mehmet 

Kırkıncı -Hayatım-

Hatıralarım-232.[6] 

Mecmuat-

üt.Tefasir.(Arapça).2/70

). 

 

  

 

CEHENNEM  VAZİFELERİ 

 Cehennemin yakması binlerce vazifesinden bir vazifesidir.Cehennem sadece kâfir ve 

zalimleri yakmakla ilgili vazifesinin dışında;Ehli iman için bir temizlenme ve arınma 

yeridir..bir mahzen..ehli şirkin döküldüğü bir yer..gibi çok vazifeleri vardır. 

Kelime anlamı itibariyle zahir manası ateş,nar-ı cahim,cehennem ateşi,kuyu 

anlamlarına gelmektedir. 

İnsanlar orada farklı surette cezalandırılırlar. 

            -Cehennem-i Kübra'yı elektrik lâmbalarının fabrikasının kazanı hükmüne 

getirip âhirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş'al etsin; hararet ve kuvvet versin. 

Yani, âlem-i nur olan Cennet'ten yıldızlara nur verip, Cehennem'den nâr ve hararet 

göndersin. Aynı halde o Cehennem'in bir kısmını ehl-i azaba mesken ve mahbes yapsın. 

            Bir yandan bir kalorifer kazanı mesabesinde,bir yandan bir elektrik sisteminin 

dağıtım yeri ve şebekesi durumundadır. 

            “-Evet Cehennem ise, hayr-ı mahz olan daire-i vücudun Hâkim-i Zülcelalinin 

hakîmane ve âdilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcud 

ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve 
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pek çok hikmetleri ve âlem-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zîhayatın 

celaldarane meskenleridir.”[1] 

            “Nasılki Cennet bütün vücud âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın 

yetiştirdiği tohumları bâkiyane sünbüllendiriyor, öyle de; Cehennem dahi, hadsiz 

dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için o adem 

mahsulâtlarını kavuruyor ve o dehşetli Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i 

vücud kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor.”[2] 

            -Şu Cehennem-i Suğra, Cehennem-i Kübra'ya ait çok vezaifi, dünyada ve Âlem-i 

Berzah'ta görmüş ve ehadîslerle işaret edilmiştir. Âlem-i Âhiret'te, Küre-i Arz nasılki 

sekenesini medar-ı senevîsindeki meydan-ı haşre döker; öyle de içindeki Cehennem-i 

Suğra'yı dahi Cehennem-i Kübra'ya emr-i İlahî ile teslim eder. 

-Bazı rivayatın işaratıyla, âhiretteki Cehennem, bu dünyamızla münasebetdardır. 

Yaz'ın şiddet-i hararetine «min feyhi cehennem”denilmiştir. Demek bu dünyevî 

küçücük ve sönük akıl gözüyle, o büyük Cehennem görülmez. Fakat ism-i Hakîm'in 

nuruyla bakabiliriz. 

Hadisde ifade edildiği üzere,cehennem öyle yandırılır ki,yılda iki nefes 

verdirilir.Birinde kış,diğerinde yaz olur. 

Böylece cehennem sadece yakmaya ve cezaya yönelik bir yer olmayıp,en önemlisi 

Allahın Kahhar ve Cebbar gibi isimlerinin de tecelli ettiği yer olmaktadır. 

            En önemli bir görevi de cennetin lezzetini arttırması iledir.Cennet olmazsa belki 

Cehennem tazib etmez. 

            -Cehennem'siz Cennet'in pek çok lezzetleri gizli kalır.Bilinmez,görülmez ve 

anlaşılmaz. 

            -Dünyadaki küfür başlı başına manevi bir cehennem olup,sahibini yakmaktadır. 

-Ateşin bütün derecatına ve umum enva'ına câmi' olan Cehennem içinde, elbette 

"Zemherir"in bulunması zarurîdir. 

-Cehennem gibi bir ebedi hapis korkusu sahibi için yeterlidir. 

-Bir vakit huzur-u Nebevîde derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etti ki: "Bu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp tâ ancak bu dakika 

Cehennem'in dibine düşen bir taşın gürültüsüdür." İşte bu hadîsi işiten, hakikata vâsıl 

olmayan inkâra sapar. Halbuki yirmi dakika o hadîsten sonra kat'iyyen sabittir ki; biri 

geldi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a dedi ki: "Meşhur münafık, yirmi dakika 

evvel öldü." Yetmiş yaşına giren o münafık Cehennem'in bir taşı olarak bütün müddet-i 

ömrü tedennide, esfel-i safilîne küfre sukuttan ibaret olduğunu gayet beliğane bir 

surette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beyan etmiştir. Cenab-ı Hak o vefat 

dakikasında o sesi işittirip, ona alâmet etmiştir. 

Ve o münafık dünya hayatındaki yolculuğunu,akibeti olan cehennemle 

sonuçlandırmış oldu.Yoksa cehennemin derinliği anlamına söylenmemiştir. 
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-Yüzünde saldıran cehennem  azabı ayn-ı adalettir. 

*Onların oradaki gıdaları,şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan Zakkumdur. 

*Cehennemin vücuduna sebeb küfürdür. 

“Küfür dahi, manevî bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasılki küfür, 

Cehennem'in bir çekirdeğidir. Öyle de; Cehennem, onun bir meyvesidir. Nasıl küfür, 

Cehennem'e duhûlüne sebebdir; öyle de Cehennem'in vücuduna ve icadına dahi 

sebebdir. 

-Evet Cennet-Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden 

dalının iki meyvesidir ve şu silsile-i kâinatın iki neticesidir ve şu seyl-i şuunatın iki 

mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır ve lütuf 

ve kahrın iki tecelligâhıdır ki; dest-i kudret bir hareket-i şedide ile kâinatı çalkaladığı 

vakit, o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır. 

-Cehennem lüzumsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Yaşasın 

Cehennem!" der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. 

-Şirk öyle bir cürümdür ki, herbir mahlukun hakkına ve şerefine ve haysiyetine 

bir tecavüzdür. Ancak onu Cehennem temizler. 

-"Cehennem de olsa beka isterim" dedi. 

Allahın günahkârları cehenneme atması yine rahmet ve adaletinin bir 

tecellisidir.Zira onları en büyük cehennem olan yok olmaktan kurtarmış,idan 

etmemiş,müebbet hapse çarptırmıştır. 

-Cehennem,kâfir ve münafık zındıklar için Cehennem çukurundan yılan ve 

akreplerle dolu bir çukur olup,onları azaplandıracaktır. 

-Cehennem'in bir anbarı ise, şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer 

olan ademden gelen ve hayır olan vücud âlemlerini telvis eden pis maddeler, taifeler; ve 

yıldızların hararet mahzeni Cehennem ve nurlar hazinesi bir Cennet'tir 

Âhirette bütün zıtlıkların birbirlerinden ayrıştırılarak,tüm çirkinlikliklerin 

cehennem suretinde tezahür edeceği bir yer olacaktır. 

-Kâfirin meskeni Cehennem'dir ve ebedî olarak orada kalacaktır. 

-Küfr-ü mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem 

var.Öyleki mü’minin maddi cehehhenimden daha ziyade olarak,kâfirin manevi 

cehennemi onu yakar. 

-Cehennemin en büyük azabı,cehennemliklerin rü’yete mazhar olamayıp,Allahı 

görememenin verdiği hasret ve kendilerine gösterilecek olan cennet ve cennetliklerin 

ulaştıkları nimetlere ulaşamamanın pişmanlığıdır. 

O gün günahkârlar ve kâfirler için bir hasret günüdür.[3] 
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O gün için bir fidye verip kurtulmakta yoktur. 

Rasulullah onu azab ile korkutunca Ebu Leheb şöyle dedi: “Eğer kardeşimin 

oğlu gerçekten hakikat ise o zaman ben malım ve çocuklarımı ondan kurtarmak için 

fidye veririm.” Allah ta şöyle buyurdu.  

"2- Malı ve kazandıkları ona hiç bir fayda vermedi”  

Çocukları.  

3- “O alevli bir ateşe atılacaktır”  

4- “Eşi de odun hamalı olarak”[4] 

  

“Kendisini dünya hayatı ile metalandırdığımız sonra da kıyamet günü getirilecek 

olan gibi midir?”[5] 

Cennete girecek olan ile cehenneme girecek olan aynı mıdır? Bu ayet Rasulullah 

ile Ebu Cehil hakkında nazil oldu.  

-Ve cehennemdeki ceza günleri,sayılı günler değil..belli bir zamanda devam edip 

de bitecek değildir.Vazifesi süreklidir.[6] 

-Orası kötü bir konak,varış,kalış ve yatış yeridir.[7] 

-O cehennem yalımlı ve alevli bir ateştir.[8] 

-Münafık,zalim ve kâfirlerin toptan toplandıkları yer olup,bir zindan 

mesabesindedir.[9] 

-O cehennem mutlaka görülecektir.[10] 

-Kur’an-da 141 yerde cehennem konusu zikredilmektedir. 

MEHMET   ÖZÇELİK 

01-01-2006 

 

  

 

[1] Şualar.B.Said 

Nursi.230. 

[2] Age.259. 

[3] Bak.Meryem.39. 

[4] Tebbet.2-4. 

[5] Kasas.61. 

[6]Bak. 

Bakara.80,217,257,275,

Âl-i İmran.116. 
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[7] Âl-i 

İmran.12,197,Nisa.93,97,

115 

[8] Nisa.55. 

[9] İsra.8. 

[10] Tekasür.6. 

 

 

KÂFİRLERİN KÜÇÜK YAŞTA ÖLEN ÇOCUKLARININ ÂHİRETTEKİ DURUMU 

NEDİR? 

  

            Hadisde:”Her doğan İslam yaratılışı üzere doğar.Ancak daha sonra anne babası 

hristiyan-yahudi-mecusi ise onuda öyle yapar.” 

            Bu hükme göre dünyaya gelen her çocuk hükmen müslümandır.İnsanların 

sorumluluk yaşları ise onbeş yaşıdır. 

            Bu duruma göre erginlik çağından önce ölen kafirin çocuğu hükmen cennetlik 

sayılmaktadır. 

            Bununla beraber farklı görüşler mevcud olup,diğer hükümlere ve kaynak ve 

yorumlara gelince; 

“Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar dolaşır. Bunların içinde 

müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur.” [Buharî] 

"Hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenemez"[1] 

Müslüman olanın küçük yaşta iken ölen çocuğu için böyle bir tartışma söz 

konusu değildir.Bu da kafir çocuklarının rahmete mazhar olacağının bir alameti 

sayılabilir. 

-“Müşriklerin büluğa ermeyen çocukları,cennet ehline hizmetçi olurlar.” 

- İbnu Abbas radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm'dan müşriklerin çocukları hakkında sorulmuştu. "Allah onları yarattığı 

zaman ne yapacaklarını iyi biliyordu!" buyurdular."[2] 

Müşriklerin çocuklarına gelince : Bu hususta üç kavil vardır. Birinci kavle göre 

babalarına tâbi olarak onlar da cehenneme gireceklerdir. İkinci kavi tevakkuftur. Yâni 

ulemadan bir taife bunların cennetlik mi, cehennemlik mi olduklarım kestirnmemiş, bu 

hususta bir şey söylememeyi tercih etmişlerdir. Üçüncü kavle göre müşriklerin 

küçükken ölen çocukları cennetliktir. Muhakkık'ın ulemânın kavilleri budur. Nevevî : 

«Sahih olan da budur.» diyor. Buna delil Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in 

cennette İbrani m (Aleyhisselâm) 'ı ve etrafında İnsanların çocuklarını gördüğünden 

bahseden hadîsidir. Mezkûr hadiste ashâhm : «Yâ Iie-sûlaîlalı! Müşriklerin çocukları da 

orada mıydı?» diye sordukları: 
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«Evet! Müşriklerin çocukları da oradaydı.» diye cevab verdiği bildirilmektedir. 

Hadîsi,    Buharı    rivayet etmiştir. Teâlâ Hazretleri de : 

«Biz Resul göndermedikçe kimseyi azab edecek değiliz.» buyurmuştur. Bir çocuk 

bulûğa ermedikçe mükellef değildir. Bu cihet ittifâkîdir,. 

Müsned-i Ahmed'de gelen bir rivayette; 

"Müslümanların çocukları cennetliktir, müşrikler ve çocukları cehennemliktir." 

Sonra şu ayeti okudu. (Mealen): "İman edip de zürriyetleri de kendilerine  tabi olanlar 

(var ya), biz onların nesillerini de kendilerine kattık"(Tur 2). İbrahim Canan, Kütüb-i 

Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/25-26.) 

- Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam 

buyurdular ki: "(Ölen) çocuklarınız için cenaze namazı kılın. Çünkü onlar (cennete 

girmede sizin öncülerinizdendir." 

- Utbe İbnu Abdi's-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu 

vesselam buyurdular ki: "Buluğa ermemiş üç çocuğu ölen hiç bir müslüman yoktur ki, o 

çocuklar onu, cennetin sekiz kapısında karşılamasınlar. O, bu kapılardan hangisinden 

dilerse cennete girer." 

Rahmeti ilahiye geniştir.Her şeyi en iyi bilen Allahtır. 

Mehmet   ÖZÇELİK 

17-07-2005 

  

  

  

  

 

  

 

[1] 6/164,17/15,35/18,39/7,53/38. [2] Buhari, Kader 3, Cenâiz 93; Müslim, 

Kader 28, (2660); Ebu Davud, Sünnet 

18, (4711); Nesai, Cenaiz 60, (4, 59). 
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İNSANLAR MAHŞERDE NASIL DİRİLTİLECEKLERDİR? 

   

            Hadisde:”nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öyle 

haşrolursunuz.”buyurulmaktadır. 

            Bediüzzaman hazretleri talebeleriyle bir kabirden geçmektedir.Talebelerine 

devam etmelerini söyleyerek kendisi bir kabrin önünde durur.Kendisinden iki yaş 

büyük olan Molla Rasul birazda nazdarlığından olsa gerek ayrılmaz.Bir müddet 

bekleyen Bediüzzaman birden tebessüm eder. 

            Molla Rasul ısrarla sebebini sorar.Bediüzzaman’da bu ısrar üzerine anlatır: 

            -“Burada 35-40 yaşlarında yeni gömülmüş bir kadın mezarı var.Kadının ölümü 

ise,ipe boncuk saplarken meydana gelmiş ve şu anda kabrinde ipe boncuk 

saplamaktadır.Öyleki,kıyamet koptuğu zaman diyecek;-Allah Allah!Kıyamet ne de 

çabuk koptu,daha ipe boncuğumu saplamamıştım.”diye müşahedesini anlatır. 

Bak müzzemmil. 

“O gün suretlere (ruh) üflenir, hemen bölük bölük Allah’a gelirsiniz. (Her bölük 

önünde imamı olduğu halde Allah’ın huzuruna varır.).”[1] 

 Muaz b. Cebel, insanların bölük bölük mahşere gelmeleri hakkında  Resulüllah’a 

soru sordu. Resulüllah (sav) buyurdular ki: “Büyük emirlerden birini sordun.” Sonra 

gözlerinden yaşlar boşanarak sözlerine devam ettiler: “Benim ümmetimin günahkârları 

on sınıf halinde mahşere gelirler: 

1.1. Maymun suretinde. 

2.2. Domuz suretinde. 

3.3. Ayakları bağlanmış, yüzüstü çekilerek. 

4.4. Kör şeklinde. 

5.5. Sağır ve dilsiz olarak. 

6.6. Ta aşağılara sarkmış dillerini çiğneyerek, ağızlarından da su akarak, (ki, 

mahşer ehli bunlardan çok tiksinirler.). 
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7.7. Elleri ve ayakları kesilmiş, kötürüm şeklinde. 

8.8. Ateşten darağacına asıl bir şekilde. 

9.9. Bedenleri leşten daha kokmuş bir şekilde. 

10.10. Giydikleri katrandan elbiseleri vücutlarına yapışarak, yana yakıla mahşere 

gelirler. 

Maymun sûretinde olanlar insanlar arasında söz taşıyanlardır. Domuz sûretinde 

olanlar, insanların malını haram yollarlarla haksız yere alıp yiyenlerdir. Yüzüstü 

sürtünerek mahşere gelenler, faiz yiyenlerdir. Kör olanlar, halkın başına geçip taraf 

tutarak haksızlık yapan reislerdir. Sağır ve dilsiz olanlar ucbe girenler (kendini 

beğenmişler) dir. Aşağılara sarkmış dillerini çiğneyenler, ilmi ile amel etmeyen 

alimlerdir ki, insanlara iyiliği emreder kendileri tam bunun zıddını yaparlar. El ve 

ayakları kesilmiş kötürüm olarak haşredilenler ise, komşularına haksızlık yapıp onlarla 

iyi geçinmeyenlerdir. Ateşten darağacına asılı olarak haşredilenler ise, hiç yok yere 

insanları hükümetin gözünde asi gösterip  onların hapsedilmelerine ve işkence 

yapılmalarına sebep olanlardır. Bedenleri leşten daha kokmuş olanlar ise her bir kötü 

işi işleyip Allah’ın koyduğu vacip olan bir hakkı (mallarının zekât gibi) vermeyenlerdir. 

Katrandan elbiseleri üzerlerine yapışmış olarak haşredilenler ise insanlara karşı kibir 

ve gurur taslayanlardır.” [2] 

Yahudilerin meshinde maymun ve domuza çevrilme olduğu gibi,rivayetlerde 

onların;fare,keler,kertenkele ve daha başka canlılara da dönüştürülmüş olduklarından 

hadislerde haber verilmektedir.Hadisde,Hz Peygamber,kertenkele yiyen birini 

gördüğünde,Allah’ın israiloğullarından bir nesle lanet ettiğini ve onları yeryüzünde 

debelenen hayvan kılığına soktuğunu,bu kertenkelenin de onlardan olabileceğini,bu 

sebeble onu yemiyeceğini,fakat yemeyi yasaklamayacağını söylemiş[3],ayrıca,”Allah 

hayvana dönüşen bir ümmet için soy sop bırakmamıştır.”[4] 

Maymun ve domuzların Allah’ın meshettiği insanlardan olup olmadığı 

sorulduğunda,”QAllah taala bir kavmi helak etti mi ona nesil vermez.Maymun ve 

domuzlar daha önce de vardı.”demiştir. 

Ümmetinden günah işleyen bir kısmını Allahın geceleyin dağı üzerlerine indirmek 

suretiyle helak edeceğini,bir kısmını da ahirzamanda,maymun ve domuza 

dönüştüreceğini ifade etmiştir.”[5] 

            İnsanlar mahşerde doğdukları şekliyle çıplak olarak haşrolacaklardır. 

            Hz.Âişe bu durumda insanların birbirlerine bakma durumları söz konusu olma 

sorusu üzerine Efendimiz;İnsanların kendi meşguliyet ve sıkıntılarından dolayı 

birbirlerini görme durumunun söz konusu olmayacağını beyan buyurmuşlardır. 

  

Mehmet ÖZÇELİK 

17-07-2005 
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[1] 

Kehf.99,Mürselat.38,Âl-i 

İmran.25, 

[2] Zemahşerî, Tef., VI, 

208.keşful hakayık 

tefsiri.c.3.Nebe.suresi. 

  

[3] Müslim.Sayd.51. 

[4] Müsnet-I/390. 

[5] Buhari,eşribe.6,İbni 

hacer el 

Askalani,XI,175-

181)İslam Ans.29/303. 

 

 

 

CENNETTE ÇOCUK OLACAK MI? 

  

“Cennetteki cimada evlad olmaz.”[1] Cennette de dünya hayatında olduğu gibi 

aile hayatı var ve hayat aile hayatı ile devam edecektir.Cennette cima vardır.Ancak 

dünyadaki gibi evladın olup geçirdiği devreler ve imtihan olayı yoktur.Çünki cennet 

imtihan yeri değil mükâfat yeridir.İnsanların dereceleri ve yerleri cennette oluşlarıyla 

değerlendirilmeyecektir.Dünyada kazandığı derece ile seviyelendirilecektir. 

            Bundan dolayı cennet teklif yeri olmadığından,çocukta olmayacaktır. 

            Doğum aynı zamanda bir eziyettir.Cennet ise eziyet yeri değildir. 

  

Mehmet ÖZÇELİK  

17-07-2005 

 

  

 

[1] Mecmuat-üt .Tefasir.1/86) 
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CENNET VE CEHENNEM EL’AN MEVCUT MUDUR ? 

             Cennet ve cehennem el’an mevcuttur. 

            Arapça gramer kuralları gereği,meçhul olarak zikredilen bir fiilin önceden olan 

bir şeyi anlatmak için kullanıldığı bilinmektedir. 

            Âyetlerde cennet ve cehennemin -hazırlandırılmış- ifadesiyle,vuku bulan bir 

şeyden haber verilmektedir.Âyetlerde: 

“Fakat yapamazsınız -ki hiç bir zaman yapamayacaksınız- o halde kafirler için 

hazırlanan -çırası insanlarla taşlar olan- o ateşten sakının!”
[1]

 

“O kafirler için hazırlanmış ateşten sakının!”
[2]

 

            “Ve koşuşun Rabbinizden bir bağışlanmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış 

eni gökler ve yer genişliğinde olan cennete.”
[3]

 

“Siz Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni yerle göğün eni gibi bir cennete yarışın 

ki bu, Allah'a ve Peygamberine (inananlar için hazırlanmıştır. O Allah'ın lütfudur, onu 

dilediği kimselere verir ve Allah çok büyük lütuf sahibidir!”
[4]

 

Peygamber Efendimiz Mi’raca çıktığında,cennet ve cehennemi gördüklerini ve 

oranın ehillerinin oradaki durumlarını tafsilatlı olarak zikretmektedir. 

Ve yine Hadisde:”Kabir,ya cennet bahçesinden bir bahçedir veya cehennem 

çukurlarından bir çukurdur.”buyurularak kişi kabirde cennet ve cehennemin küçük bir 

örneğini görmektedir. 

Tıpkı mahkemeye çıkarılmadan önceki kişinin nezarethanede alacağı ve göreceği 

pozisyon gibi… 

Ancak Bediüzzaman Hazretleri mevcud olan cennet ve cehennemin Matvi yani 

açılmamış âdeta çekirdek suretinde var olduğunu ifade eder. 
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Çekirdek nasılki temsil ettiği ağaca delalet ederse,son şeklini almamış ancak 

mevcut olan cennet ve cehennemde bir çekirdek mesabesindedir. 

Nitekim bir ilim ehlinin çekirdeği inceliyerek tüm özelliklerini tesbit ettiği,bir 

doktorun daha sperm halde olup,tamamen insan haline gelmemiş olan bir nutfenin 

özelliklerini keşfetmesi ve bilmesi gibi. 

Bu durum ona açık iken,başkalarına kapalıdır.Maddi olarakta yapılan 

tesbitte:”Cehennem ikidir. Biri suğrâ, biri kübrâdır. İleride, suğrâ kübrâya inkılâp 

edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur.Cehennem-i 

Suğrâ, yerin altında, yani merkezindedir. Kürenin altı, merkezidir. İlm-i tabakatü'l-

arzca malûmdur ki, ekseriya her otuz üç metre hafriyatta, bir derece-i hararet tezayüd 

eder. Demek, merkeze kadar nısf-ı kutr-u arz, altı bin küsûr kilometre olduğundan, iki 

yüz bin derece-i harareti câmi, yani iki yüz defa ateş-i dünyevîden şedit ve rivayet-i 

hadise muvafık bir ateş bulunuyor. 

…Hem perde-i gayb içindeki âlem-i âhirete ait menzilleri dünya gözümüzle 

görmek ve göstermek için, ya kâinatı küçültüp iki vilâyet derecesine getirmeli, veyahut 

gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki, yerlerini görüp tayin edelim. Ve'l-

ilmü indallah, âhiret âlemine ait menziller bu dünyevî gözümüzle görülmez. Fakat, bazı 

rivâyâtın işârâtıyla, âhiretteki Cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddet-

i hararetine "min feyh-i Cehennem"4 denilmiştir.”
[5]

 

  

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

22-07-2005 

 

  

 
[1]

 Bakara.24. 
[2]

 Âl-i İmran.131. 

[3]
 Âl-i İmran.133. 

[4]
 Hadid.21. 

[5]
 Mektubat.1.Mektub. 

 

 

 

*İki namazı cem etmek için 
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05 Temmuz 2005 Salı-Tercüman 

Sual: Bir zaruret veya harac [zorluk] sebebiyle bir mezhebi, bir hususta taklit ederken, 

o husustaki o mezhebin bütün şartlarına da riayet etmek gerektiğini, şartlarına riayet 

etmeden bir mezhebin bir hükmünü almanın veya mezheplerin kolay olan hükümleri ile 

amel etmenin “Telfîk” olup haram olduğunu biliyoruz. Ancak taklit ettiğimiz bir 

mezhebin bir veya birkaç şartına elde olmadan uyamazsak, taklidimiz sahih olmaz mı? 

Mesela ağzında dolgusu olan Hanbeli’yi taklit edemez. Ama ibadeti kaçırmamak için, 

Hanbeli’yi taklit ederek iki namazı cem etmesi sahih olur mu? 

CEVAP: Evet sahih olur. O zaman uyabildiği kadar bütün şartlarına uyar, 

uyamadıkları affolur. Çünkü başka çare kalmamıştır. Mesela mukim iken şu kimseler, 

ihtiyaç halinde Hanbeli’yi taklit ederek iki namazı yani ya öğle ile ikindiyi veya akşamla 

yatsıyı cem edebilirler: 

1-Doktor ameliyatta, ebe doğumda ise,  

2- Boğulacak olan birini kurtarırken namaz vakti çıkacaksa, 

3-Öğrenci sınavda ise, memur kaçırılmaması gereken bir toplantıda ise, 

4-Hasta veya yaşlı, abdest almakta veya namaz kılmakta zorluk çekiyorsa, 

5- Abdesti bozan özrü var ise, mesela ishalini veya idrarını tutamıyorsa, çıbanından 

veya yarasından kan akıyorsa, basurdan kan, fistüllerden, göbekten akıntı çıkıyorsa, 

elde olmadan gaz kaçırıyorsa, ağız dolusu kusuyorsa, bunlar gibi abdesti bozan bir özrü 

varsa,kadın istihazalı ise, 

6- Abdest alacak veya namaz kılacak yer bulunmazsa, 

7- Abdest ve teyemmüm için zorluk çekiliyorsa,  

8-Âmâ veya yer altında çalışıp da, namaz vaktini anlamakta aciz ise, 

9- Namaz kılarken, canına, malına veya namusuna zarar gelme ihtimali varsa, 

10-Namaz kıldığı takdirde, maişetine zarar gelecek ise, 

11-Güvenlik görevlisi veya nöbetçi olup da namaz kılma imkanı yoksa, 

12-Dağda, çölde, gurbette, kışta kalıp vakitleri anlamak zor ise, 

13-Yağmur, çamur, fırtına gibi sebeplerle namaz kaçacaksa, 

14-Namazı tuvalette bile kılma imkanı yoksa, 

15-Uçakta abdest alması ve namaz kılması zor ise, 

16-Şehirlerarası yolculuklarda, otobüs durmayacaksa, 

17-Şehir içinde özel arabası ile giderken trafik sıkışıp namaz kazaya kalacaksa. 

Bunlara benzer başka durumlar da olabilir. Böyle durumlarda iki namazı cem etmek, 

yani birleştirip bir vakitte kılmak caiz olur. Bunlar namaz kılmanın ne kadar önemli bir 

ibadet olduğunu ve namazı kaçırmanın ise, ne büyük günah olduğunu göstermektedir. 

(Düşman karşısında savaşırken bir farz namazı kılmak mümkün iken kılmamanın 

cezası, 700 büyük günaha bedeldir.)[Cami-ül fetava] 

Bir hadis-i şerif meali: (Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur.)[Beyheki] 

 

Takdim ve tehir 

Not: Öğle ile ikindi cem edilirken, ikindiyi öğle vaktinde, öğle ile birlikte kılmaya 

takdim ederek cem etmek, öğleyi ikindi vaktinde ikindi ile birlikte kılmaya tehir ederek 



cem etmek denir. Akşamı yatsı vaktinde, yatsı ile birlikte kılmaya da tehir ederek cem 

etmek, yatsıyı akşam ile birlikte akşam vaktinde kılmaya takdim ederek cem etmek 

denir. İki namazı birleştirirken öğleyi ikindiden, akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci 

namaza dururken ceme niyet etmek, ikisini peş peşe kılmak gerekir. Kılarken, 

Hanbeli’ye uymaya niyet edilir. İki farz arasında sünnet kılınmaz. Sabah namazı cem 

edilmez.  

  

 

 

CEM’İ TAKDİM VE TE’HİR 

  

            Namazın dışındaki 6 şarttan biride,namazı vaktinde kılmaktır.Vakit esastır. 

            Hanefi mezhebine göre ancak arefe günü Arafat ve Müzdelifede kılınması 

caizdir.Onun dışında caiz değildir. 

            Esas ve gaye namazın her hal-ü kârda kılınmasıdır.İster ima,oturarak, 

yatarak,savaşta da olsa kılınması gerekir.Namaz bir yerde terk edilir;musalla 

taşında.Oda kendisi değil,kendisinin namazı kılınır,ehli ise kendiside namazında 

bulunabilir.Ölümün dışında namazı kılmayı engelleyici bir durum yoktur. 

            Zaruretler haramı helal ederler.Ancak bu zaruretin de ölümcül veya imkânsız 

bir hal almasında devreye girer. 

            Cem-i takdim ve tehir konusunda münferid fetvalar verilmektedir.Buna da 

islamın kolaylık dini oluşu açısından bakılabilir. 

            Zira buna rahatlıkla fetva verenlerin dayandıkları nokta;Kazaya 

kalkmaktansa,kılınmamaktansa,madem özelde olsa bir uygulama alanı mevcuttur,o 

halde neden başka yerlerde de geçerli olmasın,denilir. 

            Ancak bu hükmün münferid ve kişisel görüşten çıkarak ehil olan İslam 

alimlerinin delillere müstenid icma olarak çıkması daha bağlayıcı ve müessir olur. 

            Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri her ne kadar kendisi Şafii de olsa,dört 

mezhebde de ehil olduğundan bunun yapılmasını uygun görmüş ve tavsiye etmişlerdir. 

            Sonuç olarak diyebiliriz ki;Namazın ister yolculuk isterse buna mümasil 

durumlarda,kazaya kalma gibi ciddi bir durum söz konusu olduğunda,bu cem-i takdim 

ve tehiri yapmaktır. 
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            Peygamber Efendimiz bazen kendisine sorulan sorulara cevab vermez,kalbindeki 

müftüye danış derdi.Sağlıklı bir düşünce ve bilgi ile bu konuda kendinizin tatmin 

olacağı durumda önemlidir. 

            Cem-i takdim ve tehir yapılırken;ikindi öğlenle beraber,akşam da yatsı ile 

beraber kılınır ve her bir farz için kamet getiriler,sünnetler terk edilir.  

           Hadisde:"1523. Bize Ebû Ali el-Hanefi haber verip (dedi ki), bize Malik b. Enes, 

Ebu'z-Zübeyr el-Mekkî'den rivayet etti ki; Ebu't-Tufeyl Amir b. Vasile O'na haber 

vermiş ki, Muâz b. Cebel şöyle demiş: Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile 

beraber, Tebük Gazvesi yılında (sefere) çıkmıştık. O, (bu sefer esnasında) namazları 

cem'ediyordu da (bir yerde) öğle ile ikindiyi birlikte kıldırmış, sonra (çadırına) girmişti. 

Daha sonra (vakit gelince çadırından) çıkmış ve akşam ile yatsıyı birlikte kıldırmıştı. 

         1524. Bize Yahya b. Hassan rivayet edip (dedi ki), bize Hammâd b. Zeyd, Yahya b. 

Sa'id'den, (O) Adiyy b. Sâbit'ten, (O) Abdullah b. Yezîd el-Hatmfden,  (O da) Ebû 

Eyyûb el-Ensâri'den (naklen) rivayet etti ki; Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve   Sellem)   

akşam   ve   yatsıyı   Müzdelife'de   kılmıştı   da   onları cem'etmişti. 

         1525. Bize Muhammed b. Yûsuf rivayet edip (dedi ki), bize İbn Uyeyne, ez-

Zührî'den, (O) Salim'den, (O da) Abdullah b. Ömer'den (naklen) rivayet etti ki; 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), gitmekte acele ettiğinde akşam ile yatsıyı cem1 

ederdi."(Sünen-i Darimi) 

  

Mehmet  ÖZÇELİK 

17-07-2005 

 

ŞÜPHE DURUMUNDA NE YAPALIM ? 

  

Niza kazadan iyidir.Kaza olup yaralanmaktansa,niza olsun tartışmalı kalsın daha 

iyidir.Deydi mi deymedi mi olması,deydiydi den veya kaza olmuş olmaktan daha iyidir. 

Münakaşalı olarak kalması,kaza olarak kalmasından daha önemlidir,tercih 

edilir. 

Sabah ve ikindi namazında;güneş doğdu mu,battı mı,kesin bilgisi yoksa,kılıp da, 

oldu mu olmadı mı durumuna düşüpte olmadıdan daha iyidir. 

Hadislerde;kılınan bir namazın mesela bir sabah namazının,güneşin üzerine 

doğduğu her şeyden daha efdal olduğu bildirilmektedir. 



İşte böyle bir kârı kaçırmamak için aksi bir durum zuhur etmedikçe kılmak 

evladır. 

  

 

 

 

ÂHİRETTE KABİLİYET VE DERECELER OLACAK MI ? 

  

Ahirette farklı kabiliyetler olacak mı?Evet olacaktır. 

Cennetin 8 tabaka,cehennemin 7 tabaka olması bu farklı kabiliyetlerin 

farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim dünyada insanlar farklı derecelerdeki emekliliklerine göre,farklı 

derecelerde emekli maaşı almaktadırlar. 

Cennette cehennemde ebedidir.İnsanlar bu dünyadan emekli oldukları derece 

ölçüsünde gelişmiş bir kabiliyete sahib olacaklardır. 

Nasılki tüm cennetin tabakalarında bulunanlar Rasulullaha misafir olsalar.O 

zatda kendine ve makamına yakışır bir sofra kursa veya kurulsa,sofra bir olmasına 

rağmen o farklı katlardakilerin alacakları lezzetlerde farklı olacaktır. 

Mesela sağlıklı bir insan ile ağzının tadı yerinde olmayan,gözü iyi görmeyen 

kısaca organlarında farklı zafiyetleri olanların aynı oranla istifadeleri olmayacağı 

gibi,cennette de farklı farklı kabiliyetler bulunacaktır. 

Oradaki şekillenme ve her şey dünya odaklı ve dünya eksenli olacaktır. 

Cehennemde de durum böyledir.Farklılık orada da geçerlidir. 

  

Mehmet  ÖZÇELİK 

17-07-2005  

  

         

 



 

 

 

 

 

 

 RİSALE-İ NUR’DA KERAMET VARMIDIR? 

  

Risale-i Nur kerametten ziyade istikameti vermektedir.En büyük 

keramet,istikamettir. 

Keramet bir ikramdır,istikamet ise bir ihsan ve bir hidayettir.Peygamber yolu ve 

mesleğidir. 

Risale-i Nur’da keramet ve ikramlar gayet çok olmakla beraber,ön plana 

çıkmamakta,ihlası muhafaza için gösterilmemektedir. 

Keramet meyve,marifet gıdadır. 

Risale-i Nur kişinin marifetini arttırmakla en büyük ikrama mazhar kılmaktadır. 

Özellikle –Son Şahidler-adlı eserde kerametin yüzlerce örneğini görmek ve 

okumak mümkündür. 

İslamda keramet mektebi,ibtida-i ve ilkokul seviyesinde bir mertebedir.Marifetin 

arttırılması ise en üst makamdır. 

Denizde yüzmek,gökte uçmak hayvanlara da verilmiş bir ikram olup,balıklarda 

yüzmekte,kuşlarda boşlukta uçmaktadırlar. 

Mu’cize kerametten kat kat üstün olduğu halde,Peygamberimizin binlerce 

mu’cizelerini gören müşrikler iman etmemişlerdir. 

  

ZİNA YAPAN KİMLE EVLENEBİLİR ? 

  

            Zina dinin yasakladığı yedi büyük günahtan birisidir.[1] 

            Nesillerin bozulmasına ve kopmasına neden olay gayr-ı meşru bir fiildir. 
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            Bütün dinlerce de yasaklanmıştır. 

            Uhrevi cezasının yanında dünyevi cezası hapis ve aids gibi musibetlerdir. 

            Cezaları konusunda âyette:”Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine 

yüz sopa vurun;Allaha ve âhiret gününe inanıyorsanız.Allahın dinini tatbik hususunda 

sizi sakın acıma duygusu kaplamasın!Mü’minlerden bir grupta onlara uygulanan 

cezaya şahid olsun.”[2] 

            Buradaki cezanın uygulanmasında İslam hukukuna göre zina yapan bekar ise 

ona Hadd denilen yüz sopa uygulaması yapılırken,evli olanlar için peygamberimiz 

zamanında da uygulanmış olan Recm cezası uygulanır. 

            “Zina eden erkek,zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile 

evlenemez;zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek 

evlenebilir.Bu,mü’minlere haram kılınmıştır.”[3] 

            İslam dini erkeğin ehli kitap bir kadınla evlenmesine müsaade ederken,bir 

kadının ehli kitap da olsa bir erkekle veya her ikisinin bir müşrikle evlenmesine 

müsaade etmemekte ve yasaklamaktadır.[4] 

            Burada ise,zina suçunun büyük bir cürüm olmasından dolayı,karşılığı da kendi 

cinsinden olan bir ceza ile yerine getirilmektedir. 

Cezalar,yapılan amelin cinsindendir. 

  

Mehmet  ÖZÇELİK 

18-07-2005 

 

  

 

[1] Bak.Nur.2-9,23-

26,,30-

31,İsra.32,Furkan.68,Nis

a.15. 

[2] Nur.2. 

[3] Nur.3. 

[4] 

Bakara.221,Tahrim.10-

11. 

 

 

ÖLÜLERİMİZİ NEREYE GÖMELİM? 
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“Ölülerinizi Salih kimselerin komşuluğunda defnediniz.Zira diriler fena 

komşudan eziyet duydukları gibi,ölüler de fenaların komşuluğundan eziyet duyup 

rahatsız olurlar.” 

Ağaçlıklı,sulu,kısaca hayattar bir yerde gömülü olan bir mü’min;”Her şey Allahı 

tesbih eder.”hakikatınca,onların yaptıkları tesbihlerden istifade edip,o nisbette azabında 

hafifleme olur. 

Ölüler için okunan Kur’anlar veya onlar için yapılan hayırlar,sadaka-i cariye, 

kabirlerinin cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmesine vesile olur. 

  

BOŞ DURANA VEYA ÇALIŞANA SELAM VERİLİR Mİ? 

  

            Rasulullah bir gün bir sahabinin önünden geçerken,o kişinin boş oturmasından 

dolayı ona selam vermemiştir. 

            Döndüklerinde ise aynı kişi eline almış olduğu bir çubukla rast gele de olsa yeri 

eşelemiş olmasından dolayı peygamberimiz ona selam vermiştir.             

Yani Rasulullah boş durana selam vermezken,aynı adamın çubukla yeri 

eşelemesinden dolayı çalışana selam vermektedir.Bu da gösterirki,çalışana selam verilir. 

Toplumda çalışana selam verilmemesi yönündeki söz ise,Selam vermek 

sünnet,almak ise vacib olduğundan,selam verilen kimsenin duymama veya duyamama 

gibi meşguliyetinden dolayı bir vacibi terk etme durumuna düşmesini engellemek 

içindir. 

Böyle bir durum söz konusu değil,genel olarak verilecek selamın bir kişi 

tarafından da olsa alınacak ise,çalışanlara verilmesi evladır. 

Hadislerde selam ısrarla teşvik edilmekte,yaygınlaştırılması tavsiye edilmektedir. 

  

Mehmet  ÖZÇELİK 

17-07-2005 

  

 

NEMA-TAKSİT VE FAİZ KREDİLERİNİN DİNDEKİ YERİ NEDİR ? 

  



            Faiz Kur’anın ifadesiyle Riba sarih hüküm gereği haramdır.[1] 

            Bir şeyin faiz olabilmesi için Cinsi cinsine,Misli misline olan şeylerdeki artışla 

gerçekleşir. 

            Faiz aynı benzer ve cinsden şeyler üzerindeki artıştır. 

            Mesela aynı cinsden borç alınan bir buğday üzerine yapılacak en küçük bir 

arttırma faiz olurken, kaliteli bir teneke buğday verip,iki teneke normal buğdaydan 

almak faiz değildir.Çünki cins farklılığı ve kalite durumu söz konusudur.Bu her şey 

içinde söz konusu olabilir. 

            Türk lirası,Dolar,Euro gibi paralardaki farklılıkta bunun gibidir.Mesela;Borç 

veya anlaşılıp satın alınan bir şey olarak,Türk lirasıyla 1.400 binden alınan 

doları,öderken 1.500 bine ulaşıpta onun üzerinden ödemek faiz değildir. 

            Ancak 100 dolara 101 dolar ödemek otomatikman faize girmiş oluyor. 

            Faizin toplum ve fertlerin ekonomik hayatta açmış olduğu zararı söylemek ve 

göstermek için o kadar bilgili olmaya gerek yoktur.Zira 2001 yılında düşmüş olduğumuz 

ekonomik kriz bunun en güzel örneğidir.Devletin yıllık bütçesi ödemeye kâfi 

gelmiyor.250 milyar dolardan fazla ödüyor,dakikada milyarları borç olarak faiz 

sebebiyle ödemek durumunda kalıyorduk. 

            Ferdi bazda kişi ve esnaflarda devletten geri değildi. 

            Faiz kişilerin hem dünya hemde ahiret hayatını bitirmektedir. 

             

-Taksitli alış verişler faize girmemektedir.Çünki buradaki artış para üzerinden 

olmayıp mal üzerinden ve alternatif sunularak yapılmaktadır.Burada iki taraflı koruma 

söz konusudur.Hem satan hemde alan gözetilmektedir. 

Faizde ise,her ne olursa olsun tek taraflı kâr ve menfaat söz konusu olmaktadır. 

  

Faizli ev veya taksi kredisi olarak alınan –adı üzerinde- krediler ise elbette faiz 

olmaktadır.Bunun miktarının azı ile çoğu arasında fark yoktur.Bir şey pis ise azı ile 

çoğu arasında,azlık ve çokluk olarak fark olur,yoksa onu temiz kılmaz. 

İslâm aleminde 2 veya 3 kişi münferit olarak bunu zarurete bağlayarak,alınması 

yönünde bir kapı aralamışlardır.Ancak buradaki zaruretin hudutlarının belirtilmesi 

gerekmektedir.O halde zaruret olmayan bir şey gösterilsin denildiğinde,zaruri olmayan 

bir şey bulunmayacaktır. 

1970-lerden beri ferdi çıkışlarıyla dikkat çeken Değerli ilim adamımız Hayrettin 

Karaman şöyle der:” 
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“Soru:İhtiyaç halinde enflasyon altında konut kredisi almak caiz midir? 

Cevap:Arkadaşlar!Müslümanın faizci bankalarla elinden geliyorsa yani hacet 

zaruret mertebesinde muhtaç değilse hiçbir muamele yapmaması gerekir.Aslı 

budur.Yani bu işin temeli,esası budur.Çünkü faizci bankanın işi faizciliktir.Faizci banka 

reel enflasyonun üstünde faizcilik yaparak para kazanmak üzere kurulmuş bir 

kurumdur.Hacet-zaruret varsa alabilir.”[2] 

Burada aslını söyleyen değerli hocamız,onu delerek su-i istimale kapı açmış 

oldu.Piyasada duyduğum bir çok kimse;Düşük enflasyon veya zaruret diyerek adeta 

mutlak olarak zikredilen bu ifadeyi kendiyle kayıtlandırarak cevazına kapı 

açmakta,meşrulaştırmaktadırlar. 

Hocamız burada bunun çevresini ve çerçevesini belirlemesi,mutlak olarak 

zikretmemesi gerekir.Kendisi her ne kadar tasvib etmesede,açılan bu kapıdan girenlerce 

zamanla tasvib edilir hale gelecektir.Nitekim öylede olmaktadır. 

Son cümlesi olan:”Hacet-Zaruret varsa alabilir.” 

Burada dinin;”Zaruretler haramı helal kılar.”hükmündeki zaruretin,ölümcül bir 

hal alındığında,hayati bir durum söz konusu olduğunda yani ya o haram işi yapacaksın 

veya öleceksin,durumunda yapılan tercihtir.Ki,burada da o haramı işlemip de ölmek bir 

azimet ve takvayı gerektirmektedir.Hatta sahibini şehadet mertebesine kadar 

ulaştırmaktadır. 

  

-Nemalar tek taraflı bir anlaşma ile,devletin adeta zoraki olarak tek taraflı 

imzalayıp hayata geçirdiği bir uygulamadır. 

Şu durumda genel olarak alınmasında bir beis yoktur. 

Ancak devlet 1997 yılında ayrılmak isteyenlere ana paralarını alıp ayrılabilirler 

diye bir uygulama getirmişti.Bizde o zaman birikmiş paramızı almış ve şimdiye kadarda 

kafamız rahat etmişti. 

Fakat ayrılmayıp da devam edenler,alabilirler.Takvayı göz önünde 

bulundurup,vicdanen rahatsız olduklarından rahat etmek istiyorlarsa,farklı tercihler 

yapabilirler. 

Bunlar;Çocuklarının eğitimine kullanmaktan,yakıt gibi doğrudan mideye 

gitmeyen yollarda tercih sebebi olabilir.Tercih kişiye aittir. 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 
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[1] Bakara.188,275-276,278-279,Âl-i İmran.130,Nisa.29-31,160-161,Rum.39. 

[2] İmam Hatiplik şuuru.Prof.H.Karaman.149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDEŞ KATLİ MESELESİ 

  

            Hayat kutsaldır.Hiç bir surette kişinin kendi rızası olmadan feda edilemez. 

            Hukukda da;-imkanat ayrıdır,vukuat ayrıdır- 

            Kişiler yapabilir,edebilir düşüncesinden hareketle cezalandırılamazlar,ortada bir 

vakıa olmadıkça,fiiliyata geçmedikçe… 

“Kardeş katli meselesi ile alâkalı şu maddedir: “Ve her kimesneye evlâdımdan 

saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem içün katletmek münâsibdir. Ekseri 

ulemâ dahi tecviz etmiştir. Anınla âmil olalar” 

Bunun şu anda üç nüshası tam olarak bulunmaktadır.kısmi olanlardan ise bir 

çok örnekleri bulunmaktadır. 

Bu İslam hukukundaki devlete karşı girişilen her türlü isyan (bağy) cezasına 

matufen verilmiştir.Yavuzun Şiilere karşı,Kanuninin oğlu şehzade Mustafaya  olan tavrı 

da bu kabildendir. 

“Ehl-i bağyin kıtâlı şer'an sahihdir. Nass-ı şerr ile sâbittir. Hilâfına kavl yokdur 

ve muâvenet edenler müfsidlerdir; cezaları hapis ve katldir.” 

Adalet-i izafiyedir.[1]Adaleti hakikiye olmayıp,zayıf ve düşük bir adalettir. 

Prof.A.Akgündüz’ün genişçe işlediği bu konu ile ilgili olarak:” Osmanlı 

Devletinde devlete isyân suçunun cezası olarak ortaya çıkan öldürme vak’alarından 

bazıları şunlardır:  

I. Murad’ın oğlu Savcı Bey. 

II. I. Murad’ın kardeşleri Halil Ve İbrahim. 

III. II. Murad’ın kardeşi Mustafa. 

IV. II. Murad’ın amcası Düzme Mustafa. 

V. Yavuz Sultân Selim’in kardeşleri Korkut ve Ahmed. 

VI. Kanunî Sultân Süleyman’ın oğlu Bâyezid ve bunun beş oğlu.” 

“1.Murad döneminden itibaren babadan oğla padişahlık geçmiş ancak bu da 

kardeşler arasında kavgaya neden olmuş,bu sebeble Bayezid döneminde başlayıp Fatih 

döneminde kardeş katli kanunlaşmış,1.Ahmet döneminde kaldırılıp yerine en büyük ve 
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en reşid olanın gelme şartı konulmuştur.1.Ahmed kardeşi Mustafayı öldürmemiş 14 yıl 

mahpus tutmuş ancak daha sonra en büyük olması sebebiyle tahta geçmiştir. 

Bu arada daha sonra Valide sultanlar da kendi evlatlarının başa geçmesinde 

gayret göstermekte idiler. 

Buna bir sebebde hırs idi.Herkes padişah olma sevdasıyla yanarken,bir valilikle 

yetinmemekteydi. 

” Kanunname-i Âli Osman'da en dikkat çekici nokta kardeş katli kanunu...  

- Nizam-ı alem için padişahın kardeşini katli caizdir...  

Nizam-ı alem için, devletin daimiyyeti için...  

Emir katledin değildir... 'Gerekirse katledilebilir'dir.[2]   

            Osmanlı devletinde babanın oğlunu öldürdüğü 4,kardeşin kardeşi öldürdüğü 35 

olayı mevcuttur. 

            Olaya bir noktadan değil;hikmet,kader,ibret ve zaman şartları içerisinde 

bakmalıdır.Ancak adaleti hakikiye mümkün ise,adalet-i izafiyeye gidilemez. 

Yavuz Sultan Selim:  

Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş  

Bir veliye bende olmak cümleden evla imiş  

Kanuni Sultan Süleyman:  

Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır  

Olmaya baht-ü saadet dünyada vahdet gibi  

II.Selim Han:  

Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın  

Kâm alırsan adl ile ol dem be-câdır saltanat  

Fatih Sultan Mehmed ise:  

Nefs ü mal ile nola kılsam cihanda ictihad  

Hamdülillah var gazâya sad hezârân rağbetüm  

III. Mustafa Han’da:  

Yıkılubdur bu cihan sanmaki bizde düzele  
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Devleti çerh-i deni verdi kamu mübtezele  

Şimdi ebvâb-ı Saadet’te gezen hep hâzele  

İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lem-Yezel’e “ 

  

Mehmet ÖZÇELİK 

17-07-2005 

 

  

 

[1] 48-Adaleti izafiyenin dindeki yeri nedir?R.N.K.kaynaklarında Ehveni şer ile ilgili 

bak.sh.681.s.no.902. 

[2] Büyük Doğucu. (İstanbul, Bay, 21) 28.4.2003 22:50” 

  

 

CİNLERDEN PEYGAMBER GELMİŞ MİDİR ? 

  

“Ey insan ve cin topluluğu! Size âyetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız 

konusunda sizi uyaran içinizden resûller (elçiler) gelmedi mi? “Kendi nefislerimize şahit 

olduk.” dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kâfir olduğuna, kendileri 

şahit oldular.”
[1]

 

“Ve andolsun ki; Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde bir resûl 

beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kıldık) . Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin 

şeytanlardan) içtinap etsinler (sakınıp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kısmını, Allah 

hidayete erdirdi ve bir kısmının da üzerine dalâlet hak oldu. (Resûllere tâbî olanlar 

hidayete erdi, tâbî olmayanların ise üzerine dalâlet hak oldu.) Artık yeryüzünde gezin. 

Böylece yalanlayanların akıbetinin, nasıl olduğuna bakın (görün) “
[2]

 

“Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete 

resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından 

(helâk ettik) . Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın 

rahmetinden) uzak olsun.”
[3]
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“Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için (nefsini tezkiye ettiği için) hidayete 

erer. Öyleyse kim dalâlette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalâlette kalır. 

Yük taşıyan (günahı yüklenen) bir kimse, bir başkasının yükünü (günahını) 

yüklenmez.Ve Biz,bir resûl göndermedikçe “azap edici” olmadık.”
[4]

 

“Kâfirler, zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara geldikleri zaman kapılar 

açılır. Cehennem bekçileri, onlara derler ki: 'Size sizden (sizin aranızdan) olan resûller 

gelmedi mi ki size (üzerinize) Allah'ın âyetlerini okusun (anlatsın, izah etsin) ve sizi 

bugüne (buraya) geleceğinizi (söyleyerek) uyarsın, ikaz etsin. (Cehenneme girenler) 

dediler ki: 'Evet (geldiler) .' Fakat azap sözü, kâfirlerin üzerine hak oldu.”
[5]

 

“Her ümmetin bir resûlü vardır. Onlara, resûlleri geldiği zaman onların aralarında 

adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilmez.”
[6]

 

Elçi manasında resul geldiği kabul edilirken,peygamber manasında nebi geldiği 

kabul edilmemektedir.Oysa rasul kendisine kitap verilen kimse iken,nebi öncekinin 

şeriat ve esaslarıyla hareket edendir. 

“Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi 

işitendir, en iyi görendir.”
[7]

 Bununla da delil getirilmektedir. 

“Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş 

olmayalım. Onlara (kendi lisanlarıyla) beyan etsin (açıklasın) diye. Öyleyse Allah, 

dilediğini (Allah’a ulaşmayı dilemeyenleri) dalâlette bırakır. Dilediğini (Allah’a 

ulaşmayı dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, hikmet sahibidir. “
[8]

 

“Onlara, onların içinde Allah’ın âyetlerini okusun, onları tezkiye etsin ve onlara 

kitap ve hikmeti öğretsin diye, ümmîler için onların aralarından resûl beas eden (vazifeli 

kılan, hayata getiren) O Allah’tır. Ondan evvel (bu resûle tâbî olmadan evvel) onlar, 

açık bir dalâlet içinde idiler. “
[9]

 

Peygamberimiz;-Rasulüs Sakaleyn-dir.Yani yeryüzünün iki ağırlığını teşkil 

eden;insanlar ve Cinlerin peygamberidir. 

Ayette: "Bir zaman cinlerden bir topluluğu, Kur'an dinlemek üzere sana 

yöneltmiştik. O'na gittiklerinde birbirlerine "susun" dediler. (Okuma) Bitince de 

uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler."
[10]

 

                                                                                              

“De ki: «Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana 

vahyolundu: «İnan olsun biz acaip bir Kuran 

dinledik.”
[11]

                                                                             

İbn Mes'ud (ra) şöyle demiştir: "Bir gece Resul-i Ekrem (sav) ile beraberdik. Derken 

aramızdan kayboldu. Vadilerde, dağlarda aradık bulamadık. O geceyi hep endişe içinde 
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geçirdik. Nihayet sabah olunca bir baktık ki Hira tarafından geliyor. 'Ya Rasulallah 

dedik, sizi kaybettik. Aradık bulamadık. Bu yüzden bütün gecemiz endişe içinde geçti.' 

Bunun üzerine şöyle buyurdu: Bana cin(ler)den bir davetçi geldi. Onunla beraber 

gittim. Onlara Kur'an okudum."                                                                                      

Resul-i Ekrem (sav), ashabıyla Ukaz panayırına giderken "Nahle" denilen yerde 

sabah namazını kıldırmış, bir grup cin gelip Kur'an dinlemiş ve Müslüman olmuştur.  

İbn Abbas'tan bir rivayete göre Efendimiz (sav), "Başka alemlerde sizin Adem'iniz 

gibi Adem, Nuh'unuz gibi Nuh, Musa'nız gibi Musa, İsa'nız gibi İsa 

vardır"
[12]

buyurmuşlardır.  

Tüm Yukarıdaki Âyet ve Hadislerden anlaşılmaktadır ki;Cinlerde insanlar gibi 

sorumlu varlıklardır.Sorumluluğun şartı ise,nelerden sorumlu olunacağını bildiren bir 

belge yani kitap ve bunu diğerlerine anlatacak aradaki elçi. 

İnsandan önceki durumları ve helak olmaları göstermektedir ki,onlar 

sorumluluklarının gereğini yapmamadan dolayı cezalandırılmışlardır.Eğer peygamber 

olmasaydı,neden ve neye dayandırılarak cezalandırılmış ve helak edilmiş olurlardı. 

İlk insan ve ilk peygamber Hz.Âdemdir.Beşerin babasıdır. 

Bediüzzaman kendisine sorulan:“Ey insan ve cin topluluğu! Size âyetlerimi anlatan 

ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resûller (elçiler) gelmedi 

mi? “
[13]

 “âyet-i celîleleri mûcibince cinlerden de peygamber geldiği bildiriliyorsa da, bu 

husustaki müşkülün halli için vâki suale üstadımızın verdiği cevaptır. 

Aziz kardeşim, 

Hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var. Fakat Risale-i Nur'un en ehemmiyetli 

vazifesi beşeri dalâletten ve küfr-ü mutlaktan kurtarmak olmasından, bu çeşit 

meselelere sıra gelmiyor, onlardan bahis açmıyor. Selef-i Salihîn dahi çok 

bahsetmemişler. Çünkü öyle gaybî ve görünmeyen işlerde, su-i istimal düşer. Hem 

şarlatanlar, hodfuruşluklarını bir vesile yapabilirler. Nasılki şimdi ispritizmacılar 

"cinlerle muhabere" namıyla şarlatanlık yapıyorlar; dinin zararına âlet ederler diye 

çokça medar-ı bahis edilmez. Hem Hâtemü'l-Enbiyadan sonra, cinlerde peygamber 

gelmemiş. Hem Risale-i Nur, bu zamanda bir tâun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini 

iptal etmek için, cinnî ve ruhanîlerin vücutlarını kat'î hüccetlerle ispat etmeye çalışmış, 

bu meseleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşaallah 

Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sûre-i Rahmân'ı tefsir edip bu meseleyi de halleder.”
[14]

 

            Özetle Cinlerden de elçi,peygamber,tebliğci gelmiş ve o millete,topluluğa,halka 

dini,Allahın emir ve yasaklarını duyurmuştur. 

            Yeryüzünün iki sorumlu varlığı olan İnsan ve cinler cennet ve cehennem neticesi 

ile karşı karşıyadırlar.Onlar içinde cennet ve onlar içinde cehennem vardır.Buda onlara 
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elçilerin ve peygamberlerin gelmesini gerektirir.Aksi takdirde öğretmen gönderilmeyen 

bir sınıf ne ile ve nasıl sorumlu tutulacaklardır? 

 

 

  

Mehmet   ÖZÇELİK 

11-08-2005 

 

  

 
[1] En’am.130. 

[2] Nahl.36. 

[3] Müminun.44. 

[4] İsra.15. 

[5] Zümer.71. 

[6] Yunus.47. 

[7] Hac.75. 

[8] İbrahim.4. 
[9]

 

Cuma.2,bak.bakara.151. 
[10]

 Ahkâf,29. 
[11]

 Cin.1. 

[12]
 Münâvi, Feyzü'l-

Kadir, 3/365. 
[13]

 En’am.130. 
[14]

 Şualar.13.Şua. 

 

 

D   E   M   O   K   R   A   S   İ 

  

 Milletin vücuduna göre,şu zamanda dikilen terziliğin diğer bir adıdır Demokrasi. 

Büyümekte olan çocuğa biçilip,dikilmeye çalışılan bir elbisedir Demokrasi. Ancak çocuk 

aynı kalmamakta,büyümektedir. Elbise o endama ne kadar,o bünyeye ne derece uygun 

gelecektir? Bu millete çok elbise giydirilmiş ve giymiştir.! Daha doğrusu uydurulmuş! 

Bir arayış içerisinde olan dünyada aynı durumdadır. 

 İstikbal karanlıktan ve tünelden nura çıkmaktadır. Nesil ise nurlu bir nesil. 

Âsım’ın nesli. Bir çok hakikata hamiledir. 

 Beşer eliyle yapılan ve kurulan esas ve kanunlar,en fazla beşer kadar bir ömre 

sahiptir. Bütün istibdadı uygulamasına rağmen Rusya bunun örneğidir. Ancak yetmiş 

yıl ayakta durabilmiş ve sonuç da yıkılmıştır. 

  Türkiye. Evet,Türkiye. Kurulduğundan bu yana dört defa ihtilal geçirmiş. Bu 

bir memnuniyetsizliğin ifadesi değil midir? Bu idare herkesi memnun ediyorsa,bu ihtilal 

neyin nesi? İhtilal milleti memnun etmek ise,millet neden memnun edilmiyor? Eksiklik 

millet de mi,yoksa idarede mi? Millet feryad ediyor ve ettiriliyor. Kimse kendisini sıkan 
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bir şey olmadan feryad etmez. Çünkü bu millete giydirilen elbise bu bünyeye uygun 

değildir. 

 1925’den 1950’ye kadar tek parti sisteminin çarkları işlemiştir. Tek şefin dediği 

olmuş,sıkıştığı anda orduyu davet etmiştir. Ama hayret! Bir gün önce kanlar 

akarken,ihtilalle bir gün sonra memleket gül gülistana dönmüş. Masumların canını 

yakan südü bozuk süt dökmüşler,kediye dönmüşler. Memleket ise,70 yıl boyunca 

yerinde saymış. 

 Nihayet bir çok bocalama,düşüp kalkmalardan sonra,millet iki koltuk değneğiyle 

ayakta. Bunların adı demokrasi ve insan hakları.  

 1961 darbesini CHP-Ordu iş birliğiyle gerçekleştirirken;Doğan Avcıoğluna 

kapılarak 12- Mart-1971 Muhtırasının mimarı olan Muhsin Batur Paşa bunun çözüm 

olmadığını söylese de,kendi önünü açmış,1974-80 yılları arasında Cumhurbaşkanı 

Cevdet Sunay tarafından kontenjan adayı seçilmiş,12-Eylül-1980’de CHP’den 

cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş ancak kazanamamıştır. 

 12- Martın aktörlerinden sola allerji duyan Turgut Sunalp Paşa,Cumhurbaşkanı 

Fahri Korutürk için;-Deli-diye bahseder,bunu te’yiden;-İnan inan doktor raporu bile 

var:Deli bir adam yıllarca bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı”der.
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 Yani;Adnan Menderes’in 1950-54,Süleyman Demirel’in 1965-69,Turgut Özal’ın 

1983-87 dönemleri kesikliğe uğramadan devam etseydi,Türkiye’nin şekli çok değişirdi. 

Ya ihtilal,yada laiklik ve İrtica senaryolarıyla hep sekteye uğratılmıştır.  

 Çünkü demokrasi var. 

 1859’dan 1997’ye kadar 250 parti kurulmuştur,Demokrasi uğruna. 

 Demokrasi umuma serbestiyet ve hürriyet. Yani daha önce yoktu. Bundan sonra 

yasaklar yasaklanacak. Kimler yasaklayacak? Elbette yasakları koyanlar. Onların 

devamları,hatta onların aynı düşüncedeki çocukları. Öyleyse bu demokraside de yine 

onlar gibi düşünmeye ve onlar gibi yaşamaya mecbur ve mahkumuz. 

 Sakın,demokrasi uyanan,kendine gelen,İslâmiyetin emirleri doğrultusunda 

yaşamak isteyen bir neslin önüne konulan bir barikat olmasın? 

 Eğer demokraside halkın,çoğunluğun idaresi söz konusu ise;bizdeki dini 

ihtiyaçları temine vurulan engel ve çengeller neyin nesi? Cezayir’deki çoğunluğun 

seçtiği partiye yapılan ihtilal neden kaynaklanıyor? Buna karşı demokrasiye yönelen 

devletler buna karşı neden sessiz ve suskun? 
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 Yoksa buna karşı susup tasdik etmekle,kendileri için de aynı şeyin geçerli 

olduğunu mu söylemektedirler? Eğer öyleyse,demokrasi de kimdir söz sahibi? 

Azınlıklar mı,çoğunluklar mı? İdare edenler mi,idare edilenler mi? Yani kanunlar mı 

milletler için,yoksa milletler mi kanunlar içindir? Eğer kanunlar milletlere göre 

biçimlendirilmeyecekse,bunun adına demokrasi değil,kişilerin keyfi hakimiyeti,despot 

ve istibdat denilir. Bu ise başta Rusya olmak üzere bir çok devletlere dar geldi ve yırtıldı 

ve yırtılmaya da mahkumdur. 

 Eğer böyle değilse;demokrasi nedir? Gerçek fazilet midir? Elbette hayır. Ayrı 

ayrı özelliklerde olan insanları memnun etmekten acizdir. Zira kaynayan dünyada 

herkes feryat etmektedir. Demokrasinin hepsini susturmaya ne sesi,ne de nefesi yetmez. 

Ancak buda bir hevestir. Geçene kadar. 

 Demokrasi;geciktirilmeli olarak fazilete ve hakikate giden bir vasıta ve köprü 

olabilir. Aç ve susuz  bir millete memedir. Müzmin hastalıklara giriftar olmuş insanlığa 

bir ağrı kesici ve teskin edicidir. Yani susturucudur. Meşru gösterilen kılıflar içerisinde 

susturma yöntemidir. Karanlıkta kalmış toplumlara güneş çıkıncaya kadar mum 

ışığıyla iktifa etme usulüdür. Kendini ve her şeyini kaybetmiş beşere geçici bir tesellidir. 

 Hakiki fazilet ve hidayet ancak İslâmiyettedir. Ve İslâmiyetle olabilir. Bir kişinin 

hakkını dahi umuma feda etmez. Zira Cenâb-ı Hakkın yanında hak 

haktır,küçüğüne,büyüğüne bakılmaz. Kur’an-ın ifadesiyle:”Hiçbir suçlu başkasının 

suçunu yüklenmez.”
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 Hakkın hatırı alidir,hiçbir hatıra feda edilmez. Asrı saadet bunun en güzel bir 

örneğidir. İnsanlar saadeti İslâmiyette bulmuşlardır. 

 İslamiyet,Cenâb-ı Hak tarafından insanların beden,ruh,kalb ve vicdanlarına göre 

ölçülmüş ve biçilmiş bir esas,bir kaftandır. Demokrasi ise,aciz ve nakıs beşerin kendi 

kapasite ve marifetlerince diktiği,yırtılmaya ve çürümeye mahkum bir elbisedir. 

Düzdükleri bir düzmecedir. 

 “İslâmiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir,göz yummakla gece 

olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar.” 

  

         16-2-1992 

        MEHMET   ÖZÇELİK 
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HUKUKÇU   MU ? 

  

 Hukukçu olsaydım;vurup almaz,hak sahibinin hakkını bile alırken vurmazdım. 

Hisle değil mantıkla hareket ederdim. 

 Kimseye savaş açmaz,savaşa girmez,savaşı körüklemez,sulhu ve ıslahı tercih 

ederdim. Avcı değil,savcı olurdum. 

 Vurmayı amaçlamaz,meselelerin üzerinde durmayı,doğruları bulmayı 

hedeflerdim. 

 Babamda olsa hukuktaki tarafsızlığımı haktan tarafa kullanır,onu 

bayraklaştırırdım. 

 Kanun..mantık..vicdan...üçgeni içerisinde hakkı korur,haksızı korkuturdum. 

 Haksızlık haksızlıktır. Kim ve kimden olursa olsun,her ne şekilde bulunursa 

bulunsun. 

 Hukuku illa bir yanlışı bulmak –tabiri caizse;öküz altında buzağı aramak-

amacıyla değil,doğruyu korumak,onu zedelememek yönünde ele alırdım. 

 Zira her insan masumdur,suçu sabit olmadıkça. Başta suçlu kabul 

edilip,soruşturma yoluna gidilirse doğruyu bulmak değil,yanlışları bulmak yönünde 

yönlenilmiş,kendi haklılığını başkalarının yanlışını ortaya çıkarmada göstermiş olur. 

 Yaa.. ben size dememiş miydim! Haklıymışım değil mi! aslında belliydi! 

 O halde şimdiye kadar neredeydin? Ne yapıyordun? 

 Duyuna kalmış,hak iddia edilemese de ben yapacağım! demek de hukuku zedeler. 



 Hukuk çökerse meydanı haksızlık ve haksızlar almış olur. 

 Hukuk metne göre hukuktur,yoruma göre değildir. Ben böyle anlıyorum,bana 

göre bu budur,ifadeleri hukuk değil yorumdur,geçerli değildir. 

 Aslına bakarsanız,haksız mıyım yani? 

 -Hiçbir kanun milletin yaşayışını ve düşüncesini kısıtlama yönünde çıkarılamaz. 

Yani,acaba bu insanlar neleri yapmamalı değil de,daha neleri yapabilecekleri yönünde 

kanunlar çıkarılmalı. Yaptıktan sonra cezalandırmaktansa,yapmadan önce tedbirleri 

alınmalıdır. 

 Kanunlar insanlar için vardır. İnsanlar kanunlar için değil... 

 Kanunlar insanlara göre düzenlenir,yaşamamalarını yasaklayıcı olarak 

değil,belki yaşamalarını sağlayıcı yönde çıkarılmalı... 

 Milletleri cezalandırma yönünde değil,onları faydalandırma yönünde hürriyet 

alanını gayra zarar vermedikçe genişletmeli,daraltmamalıdır. 

 Milletin bütün istek ve yaşayışları göz önünde bulundurularak,bunun teminat 

altına alınması sağlanmalı. 

 Kanunlar suç arama,cezalandırma yönünde lastik gibi kullanılmaya 

çalışılırsa,despot ve zulümlü bir uygulamaya kapı açılmış olur. 

 O halde insanların ne yapmamaları yönünde değil,neleri yapacakları yönünde 

millete taraf olarak hareket edilmeli,cephe alınmamalıdır.  

Suç sabit olmadıkça kimse -cürmü meşhud- değildir... 

Etin kokma durumu olursa tuzla önlem alınabilir.Ya tuzda kokarsa? 

          30-07-1999    

         MEHMET     ÖZÇELİK 



 

 

 

İRTİCA YAYGARASININ ALTINDAKİLER 

  

İrtica,kötü bir simge,menfur bir maske olarak ortada dolaşmaktadır. Canı 

sıkılan belli birkaç kesim,temcid pilavı gibi kızdırıp kızdırıp milletin önüne 

sunmaktadır. Hem taşlamak,hem haşlamak,hem de bazı şeyleri tasarlayıp yapmak için.. 

Harp taktiklerinden birisi de düşmanın nazarını başka yöne çevirip,diğer 

taraftan kaçma ve kaçırma senaryolarındandır. Türkiyede de belli başlı aşağıdaki 

işlerin yapımında irtica,nazarı çevirtmek için bir çok defa kullanılmıştır. 

Kumarhanelerin kapanması gündeme geldiğinde hemen irtica hort diye 

hortlatılmakta,meçhul bir hedef tahtası gösterilmektedir. 

Susurluk,çeteler meselesi ve dosyaları gündeme geldiğinde köşesinde bekletilen 

irtica gün yüzüne çıkarılır ve yine malum olan hedef,meçhulleşir. 

Sol kadrolaşmaların gerçekleşmesini ört-bas etmek için-bak işte 

geliyor,gelmekte,gelecek-yaygaralarıyla,çocuğu öcü korkusuyla korkutma misali,bu 

gürültüde köşeyi dönme gürültü koparmacasının sahne oyunudur irtica. 

Büyük sermaye patronlarının –içte de,dışta da-menfaatlerini zedeleyici hareket 

ve uygulamaların kalkanıdır irtica. 

Ellerinden alınacak ve çıkacak olan ve imkanın ve susturmanın susturucu 

suçlayıcısı,dokunulmazlığına bürünme unsurunun bir parçasıdır irtica. 

Aman cıs,yanar haa. 

Dış ve iç karıştırmaların bir düğmesidir. Ortam hazırlandığında,irtica düğmesine 

basılarak sinyal verilir,faaliyete geçilir,daha doğrusu geçirilir. 

Eroin ve esrar kaçakçılığında da paravana olarak kullanılır. Dayak atan bir 

insanın masum rolüne bürünüp suçsuz görünmek amacıyla bağırması,ağlayıp sızlaması 

gibi. Ancak bunu yapanlar gülmektedirler,oda kıs kıs.. Zira insaflı ve haklı adam 

toplumun menfaatını kendi menfaatına tercih edip,öyle oyunlara girmez. Bu oyunu 

seçen ve bu yolla kavşağı dönmeye çalışan,bir yavşak oyunudur. 



PKK-mı?elbet. Oda devlet ile milleti karşı karşıya getirip,özellikle milletin 

içerisinden dindar olan saf doğu insanının içerisinden eleman bulma oyun ve 

senaryolarıdır. Bütünü koparamayan çakalların,parçalara ayırarak parçalama 

taktikleridir. Doğrudan ve açıkça oynanamayan hile ve dalavere yolu ile dolaylı 

oynanan oyunun adıdır irtica. 

Ancak işin garip tarafı,PKK-nın kendi lehine çevirip kullandığı bu 

durumu,idareci durumunda olanların kendi lehine kullanıp çevirmek bir yana,kendi 

aleyhine onların lehine ve kucağına atıcı kısır bir uygulama ve politikanın adıdır irtica.. 

Adam düşünüyordu,nasıl dalavere yapabilirim diye? Dayak oğlanı var ya? İşte 

sana irtica! Her şeyi yap! Adını irtica koyarsın! Zaten bahane hazır! İrtica her şeyi 

bastıracak hınçta! 

Öbürüde düşünüyordu,nasıl yardım edebilirim,kurtarabilirim diye. Onun için bu 

suç oluyor,hapse atılıyordu. Çünki irtica olabilirdi,onun kokusuna benziyordu! 

Oysa toplum bu hınç ve stresten irtica ile değil,irtica toz-dumanını sindirerek 

kardeşlik,iman-inanç-Kur’an-Din birliği ve ortak noktaların merkez kılınması ile 

kurtulabilir. 

Mesele gemiyi batırmak değil,sağ-selamet karaya oturtturmadan sahile 

ulaştırmaktır. Gemi batarsa sadece biz değil,her şeyimiz,değerlerimiz,tarihimiz ve de 

geleceğimiz biter,batar ve kapanır. 

         31-08-1998 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUADA ELLERİN   DURUMU 

  

-Duada elleri kaldırmak esastır,aslında elleri kaldırmak bir nevi dua 

manasınadır.Dua elleri kaldırmak iledir.Hadislerde muhtelif şekillerde gelmiş,standart 

bir bağlayıcı özelliği olmamakla birlikte,kulun kendi konsantrasyonunu sağlaması ile 

gerçekleşir. 

            Hadislerde duanın keyfiyeti konusunda değişik ifadeler zikredilmiş,hale göre 

vaziyet alınmıştır. 

    Suyûtî (ö. 911/1505) “İthâmu’d-Dirâye bi şerhi’n-Nihâye”de der ki: “Duada elleri 

kaldırma hususunda gelen hadisleri bir cüz’de topladım. Duada elleri kaldırma ile ilgili 

(hadisin pek çok) geliş yolları bana gelmiş olup (bunların sayısı) 100’e ulaşmıştır.” 

            Hadislerde: 

-Ebû Mûsâ el-Eş'arî: Peygamber (S) duâ etti, sonra ellerini yukarı kaldırdı, 

demiştir. 

Yine Ebû Mûsâ:Ben Peygamberin koltuk altlarının beyazlığını gördüm, demiştir. 

Abdullah ibn Ömer de: Peygamber ellerini yukarıya kaldırdı da "Allâhumme 

innî ebreu iîeyke mimmâ sanaa Hâlidun (= Yâ Allah! Hâlid'in işlediği bu işten Sana 

sığınırım)" dedi. 

Ebû AbdiUah el-Buhârî dedi ki:Ve bana el-Uveysî söyledi: Bana Muhammed ibn 

Ca'fer, Yahya ibn Saîd'den ve Serik'ten; onlar da Enes'ten işittiler diye tahdîs etti ki, 

Enes: Peygamber ellerini kaldırdı, hattâ ben O'nun iki koltuk altı beyazlığını gördüm, 

demiştir.()Buhari 

- İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) hazretleri anlatıyor: "Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:"Duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin 

mektubuna, onun izni olmadan  bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan 

avuçlarınızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu 

yüzlerinize sürün."
[1]

 

- Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua 

ederken ellerini öyle  kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm."
[2]

 

- Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

ellerini dua ederken kaldırınca, onları yüzlerine sürmedikçe geri bırakmazlardı."
[3]

 

- Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Adamın biri iki parmağı ile dua 

ediyordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):"Birle! Birle!" diye müdâhale etti."
[4]
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- Sehl İbnu Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Ben Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ı ne minberde ne de bir başka şey üzerinde dua yaparken ellerini uzattığını 

görmedim. Bilakis şöyle gördüm" dedi ve baş ve orta parmaklarını kapayıp şehâdet 

parmağını açmış vaziyette işaret etti."
[5]

 

-  Eşaz b. Süleyman'dan Rasulullah ensardan bir adamın yanından geçti 

avuçlarını ayrı ayrı açtığı halde dua ediyordu. Rasulullah:"Avuçlarını birleştir ve tek 

yap çünkü Allah'ta tektir" dedi.  

-Ömer İbnü'I-Hattab'dan (Radiyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki: 

"Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Sellem duada ellerini kaldırdığı zaman, onları yüzüne 

sürmeden indirmezdi." 

            Rasulullah salat-ı Nariyeyi yani cehennemden korunmak için yapılan duada 

bulunduğunda,elini ters çevirerek,muhafaza edilmesini dil gibi halende ifade etmiştir. 

            Yağmur duasında da ellerini ters çevirerek duada bulunmuştur. 

            Duada makamın muktezası önemlidir.Bazen makam o keyfiyeti iktiza 

etmektedir. 

            Bu durumda kişi kendisini en güzel hangi surette hissediyorsa,en güzel hal ve 

mahviyet içerisinde duada bulunmalıdır.Adeta zorlamadan uzak,fıtri ve huşu içerisinde 

olmalıdır. 

            Dua kul ile Allah arasındaki en güzel bir irtibat anıdır. 

            Bediüzzamanın duanın manası ile ilgili olarak ifade ettiği gibi; 

Kul dua ile,hazine-i rahmet kapısını bulur. 

İhtiyacını dua lisanıyla izhar eder. 

Ubudiyet-i Ahmediyenin (A.S.M.) ruhu, duadır. Belki kâinatın harekâtı ve 

hidematı, bir nevi duadır. Meselâ: Bir çekirdeğin hareketi; Hâlıkından, bir ağaç 

olmasına bir nevi duadır. 

Peygamberimiz dua ile ibadet çekirdeğini ruhlandırmakta,neşvü nema 

vermektedir. 

Duanın şe'ni; terdad ile takrirdir.Dua tekrar ile kökleşmektedir. 

Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir 

nevi dua-i fiilî telakki ederek; müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri 

ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. 
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Fiili dua kavli duayı tekmil etmektedir.  

İnsanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır.Yaratılışının sırrında dua vardır. 

İnsanın vazife-i fıtriyesi; taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. 

İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için 

gelmiştir.Tekemmülün anahtarı duadır. 

Vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra "dua"dır. Dua ise, esas-ı ubudiyettir. 

Cenab-ı Hak dahi "Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?İnsana duası ile değer 

ve ehemmiyet verilmektedir. 

Cevab vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevab vermek var; 

fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tâbi'dir. 

Allah kendisinin rahmet kapısını çalana mutlaka buyur eder ancak kabulünün 

şartlarına göre gereğini yapar. 

Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki bazı şerait dâhilinde dua makbul olur. 

Şerait-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ezcümle: Dua edileceği 

vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi 

şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli. Çünki iki makbul duanın 

ortasında bir dua makbul olur.Dualar şarta tabidir. 

Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir.Allah ibadetin önemli sırrını duada saklamıştır. 

Üç nevi dua vardır:Birinci nevi dua: İstidad lisanıyladır ki; bütün hububat, 

tohumlar lisan-ı istidad ile Fâtır-ı Hakîm'e dua ederler ki: "Senin nukuş-u esmanı 

mufassal göstermek için, bize neşv ü nema ver, küçük hakikatımızı sünbülle ve ağacın 

büyük hakikatına çevir." 

İkinci nevi dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki; bütün zîhayatların iktidar ve 

ihtiyarları dâhilinde olmayan hacetlerini ve matlablarını ummadıkları yerden vakt-i 

münasibde onlara vermek için, Hâlık-ı Rahîm'den bir nevi duadır. 

Üçüncü nevi dua: İhtiyaç dairesinde zîşuurların duasıdır 

Duanın tesiri azîmdir. Hususan dua külliyet kesbederek devam etse; netice 

vermesi galibdir, belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki: Sebeb-i hilkat-ı âlemin birisi de 

duadır. Yani, kâinatın hilkatinden sonra, başta nev'-i beşer ve onun başında âlem-i 

İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muazzam olan 

duası, bir sebeb-i hilkat-ı âlemdir. 



Dua ile açılmaz çok kapılar açılır olur. 

Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünki dua eden adam, 

duası ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki; en küçük işlerime ıttıla'ı 

var ve bilir, en uzak maksadlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. 

Hadîste vardır ki: "Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür." 

Acziyyet anındaki dua,kabulü hızlandırmakta,acil müdahale edilmesi 

gerekenlerin sırasına alınmaktadır. 

Hastanın duasının makbuliyeti, ehemmiyetli bir mes'eledir. Ben otuz-kırk 

seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım 

ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından 

anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir;kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini 

anlayıp dergâh-ı İlahiyeye iltica eder. Onun için otuz senedir şifa duasını ettiğim halde, 

duam zahirî kabul olmadığından, duayı terketmek kalbime gelmedi. Zira hastalık, 

duanın vaktidir; şifa, duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, 

fazlından verir. Hem dua, istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. 

Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor, menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait 

dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her ne ise... 

Böylece hastalıklar duaları yaptırmakla,ibadete vesile olmaktadırlar.Böylece 

bazen duanın kabul olmaması,dua ibadetinin devamındaki sırda saklıdır. 

Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzulü, bazı hususî dualara vakittir. Bu 

vakitler bâki kaldıkça, o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde dünyevî 

maksadlar hasıl olursa, zâten nurun alâ nur. Ve illâ, icabet duaya iktiran etmedi, 

diyemezsin. Ancak, henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam lâzımdır, diyebilirsin. 

Çünki o maksadlar duaların mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın 

duaların icabetine va'detmesi ise, icabet ayn-ı kabul değildir. Yani, icabet kabulü 

istilzam etmez. Duaya her halde cevab verilir. Cevabsız bırakılmaz. Matluba olan is'af 

ise, Mucîbin hikmetine tâbidir. 

Başa gelen bazı şeylerde,dualara birer vesiledirler.Çünki o dua o zamanda ve o 

durumda yapılması gerekmektedir.Tıpkı kuraklığın,yağmur duasını yapmayı 

gerektirdiği gibi… 

Herbir dua umuma bakar.Hususa az bakar veya bakmaz.Kabulde bu durum göz 

önünde bulundurulmalıdır.Tıpkı ziraatçının aksine,inşaatçının yağmuru 

istememesi,yazın çabuk gelmesini beklemesi gibi… 

Mehmet   ÖZÇELİK 

31-12-2005 



 

  

 
[1] Kütübü sitte.1. 

(1765) [Ebû Dâvud, 

Salât 358, (1489, 1490, 

1491) 

[2] Age. (1766) [Buhârî, 

İstiska 21. 

[3] Age. (1767) [Tirmizî, 

Daavât 11, (3383) 

[4] Age. (1768) [Tirmizî, 

Daavât 117, (3552); 

Nesâî, Sehv 37, (3, 38) 

[5] (1769) [Ebû Dâvud, 

Salât 230, (1105) 

 

 

HAKİRLEME VE VİRÜSLE MÜCADELE 

  

            İslami kurala göre:”Def’i şer celb-i nef’a racihtir.”Yani kötülükleri 

defetmek,iyilikleri yapıp yerine getirmekten daha üstündür.Zira kötülüklerin def 

edilmesinde otomatikman iyiliklerin gelmesi söz konusudur.Tıpkı gecenin gelmesini 

engellemekle gündüzün varlığını sağlamış ve sürdürmüş oluyorsunuz. 

            İnsanların faydalı çalışmalarına da engel olan virüsle mücadele de tıpkı o 

insanların kazandırdıkları yararlar gibi yararlı olmak ve o sevablara bölünmeden ortak 

olmak demektir. 

            Siteleri çökertme demek olan Hakirleme ise;Burada yapılan işlemin durumuna 

göre hüküm alır. 

            Eğer yararlı ve İslami bir sitenin çökertilmesi veya kendi şahsi menfaatını ön 

plana çıkarıp bir ücret mukabilinde faydalı zararlı oluşu mevzubahis olmadan yapılan 

hakirleme kötülüğe ortak olmaktır. 

            Fuhuş siteleri,terör siteleri,islamı hedef alıp dine hücum eden siteler,kısaca 

topluma,dine zarar verici her türlü siteyi çökertme işlemi dinen caizdir. 

            Hadisde.”Bir kötülük gördüğününz zaman onu elinizle,ona gücünüz yetmezse 

dilinizle,ona da gücünüz yetmezse kalbinizle buğzedip düşmanlık gösteriniz.Bu ise 

imanın en zayıf halidir.” 

            Bir menfiliğin ortadan kaldırılması için yapılacak hakirleme hayra vesile,sevaba 

ortak olmaktır. 

 

* BİRİNCİ SUALİNİZ: Hazret-i Âdem'in (A.S.) Cennet'ten ihracı ve bir kısım benî-

âdemin Cehennem'e idhali ne hikmete mebnîdir? 

C-1-Hikmeti tavziftir.Öyle bir vazife ile vazifelendirilmiştir ki;ezeli olmayan bu insan 

ebedi duygu ve kabiliyetlerini bu sayede inkişaf ve inbisat etmekte,dumura uğramadan 
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nihayetsiz makamlara yükselebilmektedir.En önemlisi Allah'ın binbir isminin tecellisine 

bu sayede kavuşmaktadır.Eğer cennette kalsa idi makamı diğer melekler gibi sabit 

kalacak,milyarlar senede geçse değişme olmayacaktı. 

İnsan her ne kadar nihayet düşüş gibi bir risk ve yükümlülük yüklenmiş ise de,nihayet 

yükselişi hedeflemektedir.Hiç bir şirket patronları şirketlerini kayıp için değil,kazanç 

için kurar ve her türlü riskede katlanır.Hayat bir risktir.Başarmakla beraber kayıpta 

vardır.Ancak dediğimiz gibi amaç ve hedef kazanç üzerinedir. 

En kötü ihtimalle,kaybeden ise;kazanmış veya önceden sahib olduğu bir şeyi 

kaybetmiyor veya elinden alınmıyor.Ancak önüne açılan büyük kazancı elbetteki 

kaybetmiş oluyor. 

Buradaki kayıb kazanmış olduğunu kaybetmek değil,kazanma imkanını 

değerlendirememedir.Buda küçük bir olay değildir. 

Bir komutan savaşda kayıb verebilir.Ancak kaybetmek için komutan olunmaz.Komutan 

olmak bir kazançtır.Bir er ise kaybetme anında en fazla şahsını kaybeder,komutan ise 

orduyu kaybeder.Er milyarlar sene geçse rütbesiz asker olduğundan yine de erdir. 

Melekler böyle bir vazife ile vazifelendirilmedikleri için makamları sabittir. 

Böylece insan buraya imtihan için gönderilmiş olup,önünü açacak sonsuz bir imkan 

cennette işlediği yaratılışlarına da konulmuş olan bir özellik ile çıkarılmış olmaktadır. 

Böyle bir imtihan olmasaydı insanın yaratılmasına da gerek olmazdı.Zira sabit makamlı 

melekler nihayetsizdirler. 

Hadis-i Kudside:"Eğer siz günah işlemeseydiniz,sizi helak eder günah işleyen bir kavim 

yaratırdım."buyurulmaktadır. 

Günahlar;doğruyu bulup işaretlemek için Testin yanlış şıklarıdır.(Ayrıca 

bak.Mektubat.12.Mektub.B.Said Nursi) 

 

İRTİCASIZ       KEBAB 

 Bu gün döne döne başım döndü. Bir türlü irticasız bir döner,bir kebab bulamadık. 

Şeyy... Şuradan irticasız yerinden bir döner verir misin,evladım!. İrticasız 

tarafından olsun haaa... 

İsteğiniz,isteğimizdir efendim. Ancak bizim müşterilerimiz devamlı acılı yerinden 

yerler de.. Siz neden acaba acısız yerinden istersiniz? Bir rahatsızlığınız falan mı var? 

İrticasız diyorum,irticasızz. Acısız değil,ir-ti-ca-sız,oldu mu? 



Hah hah haaa.. 

..................... 

Noluyor yavv. Giderim ha!.. 

Aman efendim.. 

Ben senin nereden efendin oluyorum,ya hu .? 

Müşterilerimiz,velinimetimizdir. Lütfen arkadaşlar. Gülmeyi keser misiniz.. 

Ne dedin,ne dedin? Burda da mı veli var yoksa? Desene bu gidişle gözümüz açık 

gidecek. Bir türlü irticasız kebab  yiyemeyeceğe benziyor.. 

Yaa.. Rahmetlik böyleydi işte.. Sekerat anında  sürekli sayıklıyordu. Kulak 

verdiler; İrticasız kebab..irticasız kebab,diyordu. Allah amelince rahmet etsin. 

Cenaze namazı da  “Allah-u Ekber” denilerek kılınmıştı. 

Doğarken de,yaşarken de ve ölürken de bir türlü irticasız olamadı. Onun için 

rahmetlinin gözü hiç kapanmadı. Açık kaldı. Gözü açık gitti.    

    YALNIZ         KALDIM 

Evvelden ne kadar güzeldi. Nerde o eski günler.. Artık kimse bana iltifat etmiyor. 

Yalnız kaldım. Peyami Safa-nın “Yalnızız” larını oynuyorum. 

Ne güzel kızdırıp-kızdırıp  temcid pilavı gibi irtica,tesettür,laiklik,mürteci 

kozlarını oynuyordum. Artık oynayamıyoruz. Bu gidişle oynatacağız,gibi.. 

Şimdi sadece yılda bir gün ,irtica günlerinde davullarla,zurnalarla oynak 

havası,şeyy yani;oyun havası eşliğinde bir kere çağrılıyorum! Nasıl yani! Yeter mi hiç? 

Evvelden her gün gündemdeydim. Şimdi ise,yılda bir... 

Bunu arttırmak,arttırmanın yollarını aramak lazım. Yoksa bize yer yok,iflas 

ederiz.Başka da sermayemiz yok ki! 

Süleymancısına çürük domates atıp,onları kızdırmak,kızartmak istiyorduk. 

Böylece yollar bize açılıyordu. Onların bana attıkları sağlam domatesler,biraz kesat 

veriyordu ya neyse artık. 

Aklı kalbi dört dörtlük  çalışan nurculara laf atıyordum. Attığım dikenler gül 

olarak bana iade ediliyordu. Bu durum dikenlerin sayısını otomatikmen azaltıyordu. 

İşimize yaramıyordu. Attıklarının üstüne şöööyle güzelce bir yatıyordum. 

Tarikatçısını kötülüyordum. Beni çarptılar her halde. Kör kütürüm oldum. 



İşte yalnız başıma kaldım şimdi. Benimkiler beni ziyaret etmiyorlar. Ben 

kötülediklerimin duasını bekliyorum.                

14-3-1999 

       MEHMET ÖZÇELİK 

 

İRTİCASIZ       ET       KEBABI 

  

 (Bazı üst kesimlerin irticacı dükkanlardan,irticacı et kebapçılarından alış-veriş 

yapmayı engelleme yoluna gitme çalışmalarından dolayı bu yazı yazılmıştır. Bu senaryo 

gerçek hayat dan alınmıştır... 

 -Öfff... kaç gündür açlıktan öleceğim. Bir türlü bir etli kebap yiyemedim. Gerçi et 

kebabı lokantası piyasa da çok da,,irticasızından pek yok. 

 -Yaa beyim. Ne günlere kaldık..ne olacak benim halim? Bizim hanım 70 yaşında. 

Hep dışarıda yemek yediğimizden,bazen sabah kahvaltısını bile,evde biraz bir şeyler 

atıştırıp,bir-iki simitle geçiştirdikten sonra,öğlen yemeğini akşamla birlikte yurt 

dışında,Amerika’da falan yiyoruz. 

 Ama gel gör ki;memleketimizde bir türlü irticasız bir kebab yiyemedik,gitti. Bu 

gidişle de pek bir şey yiyemeyeceğiz her halde... 

 (Bu düşünce içerisinde dalgın dalgın yürürken,arkadaşı Ramiz’le karşılaşır. Kısa 

bir batı usulü selamsız kelamdan sonra, başlar onunla dertleşmeye...) 

 Ooo Ramiz bey!İyi ki seninle karşılaştık. Sana çok önemli bir şeyden soracağım. 

 Acaba,irticasız bir et kebabı lokantasının bulunduğu yer biliyor musun? Çünki 

kaç gündür dolana dolana ayaklarımda dolamıya çıktı,şişti. Ve her gezdiğim yerde;-

Dolana ay dolana,dolana şiş dolana-yı söyler oldum.. Aaa canım nerdeyse açlıktan 

öleceğim,nerdeyse kaçıracağım haa. bir türlü irticasız bir et lokantası bulamadım ya 

huu. 

 Hatta Ramiz bey! Şunu da söyleyeyim;bir yer iyi diye gittiğimde tam içeriye 

adımımı atacaktım ki,baktım kapının hemen üstünde irtica durmasın mı! Besmele mi 

ne? Öyle bişi işte,bir şeyler yazıyordu. Hani o Arabların kullandıkları yazıdan. 

 Ben de bilmem ya!..Çünki bilirsem,ben de irticanın içine girmiş olurum. Onun 

için böyle şeylerle hiç ilgilenmem. 



 Her ne ise.. İşte oraya girmeden çıktım.. 

 Şeyy. Ramiz bey,ne kadar ilginç değil mi?  

 Arkadaşlar arasında bile birbirimize kızdığımız da ;irticacı lokantaya 

düşesin,emi,der olduk. 

 Ayrıca bir et lokantası daha öğütlemişler,anımsatmışlardı! Oraya 

Amerikalılar,Ruslar ve Japonlar da geldiklerinde gidiyorlarmış. Elbette o dostlarımız 

oraya gidiyorlarsa,demek ki orası irticasızdır. 

 Ne bileyim yavv. Ben de kalkıp o lokantaya gitmeyeyim mi! Kapısında irtica 

yoktu. Ama içeriye girdiğimde hafifçe burnuma irtica kokusu da gelmedi değil yani! 

Bilirsin ya,ben bu konularda çok hassasımdır. 

 Neyse içeriye girmiş,oturmuştum. Merhaba,Mösyö,diye yaklaşan papyonlu, 

bıyıksız, tam olmasa da irticasız birine benziyordu. Gene de içim tam rahat değildi. 

Acaba gelecek olan kebap gerçekten tam irticasız mı idi? Gerçi o Amerikan ve rus 

yoldaşlarımız bana güven veriyordu,ancak tam da yeterli değildi. Başka konularda 

olmasa da bu konuda biz onlardan daha ileriyiz. 

 Ben bu düşünceler içerisinde iken fazla dayanamadım. Karnımın sancısından 

çok,aklımın sancısı beni rahat bırakmadı. Kalktım et yapılan yere gittim. Bir de ne 

göreyim? Aman Allahım! Şey yani... Beni de zorla irticaya sokuyorlar bu adamlar. 

Töbe,tööbe.. Neyse bi kere ağzımdan çıktı 

 Baktım,içeride yine o Arabların kullandıkları yazıdan olmasın mı? Altında da 

maşallah,gibi bir şeyler yazıyordu. Gerçi bunları ben bilmemde,babamda bir zamanlar 

irticacıymış,demek ki bana da biraz ondan bulaşmış. 

 Tabiya,daha durur muyum orda. Hemen fırladığım gibi doğru nefesi dışarıda 

aldım. Havasızlıktan boğulsam bile havasını almadım. Hiç yer miyim! Yiyeyim ki,ondan 

sonra üç gün karın sancısı mı çekeyim! 

 Hem nazar gibi bi şey değmesin diye yapacaksan,kocaman bir nal oraya tak. 

Hem benim gibide nallanmamış olur. Değil mi yani? 

 Hem müslümanlıksa ,bende müslümanım! Hem bayramlarda-bazen kaçırsam, 

akşamdan biraz çok kaçırmış olmadan dolayı gitmediğim olsa da-bayramlarda namaza 

giderim. Hem de her haltı ,şeyy yani,kafayı da çekerim. Bizde müslümanız canım! 

 Sen bakma,böylede müslümanlık mı olur,diyenlere! 



 Hem benim babamın dedesi müftüymüş. Ondan başka mahallede kimse 

olmayınca,tüm mahalle onun yanına gelirlermiş. Hep oda gelenlere bişiler söylermiş. 

Ondan dolayı orada ona müftü derlermiş. 

 Yav Ramiz bey! Bazen düşünüyorum da;irticasız bir yer bulmak için uzaya mı 

gitsem? Ama bu adamlar oraya da gelirler! Onların olmadığı yer yok ki. Bazen ölmeyi 

bile düşünüyorum! Ölümden de çok korkmuş olmama rağmen! Ancak oraya da 

geliyorlar. Toprağa koyarken bile,irticaca şeyler söylüyorlar. Bende şaşırdım kaldım. 

Oysa Mozarttan bir şeyler,İnek Şabanın filmindeki müzikten koysalar ya.  

 Bunun çaresini sen bilir misin,diyeceğim;senin isminde bile irtica kokuyor. 

Ondan dolayı onunda pek faydası olmaz. 

 Yav Ramiz bey! Bir şey daha söyliyeyim de,biliyorum seni çok beklettim,yordum. 

Ama neyliyeyim,çok dertliyim. Belki derdimi döktükçe rahatlarım diye. Her ne kadar 

irticasız kebap yiyememenin rahatsızlığı varsa da; 

 İşte yine böyle bir gün,irticasız kebap bulurum düşüncesiyle,kalktım Amerika’ya 

gittim. Onların lokantalarından birine girdim. Baktım,pek irtica yok.kokusu da pek 

yoktu diyebilirim. Ama kardeşim,dünyada da huzur yok ki... 

 Tam böyle oturmuş,kebap gibi bişiler beklerken,birde ne göreyim! Tahmin et 

bakalım? 

 (Ramiz bey)-Dayın!  

 Bilemedin. Amcan mı? 

 Bilemedin. Hoca mı? 

 Bilemedin. Oğlun mu? 

 Hiç birini de bilemedin. 

 Papaz dı,papaz. Şöyle siyah,kara çarşaf gibi bişiler başına ve üstüne 

geçirmiş,içeriye giriyordu.. Ne yapayım,birden şaşırdım işte. 

 Hemen kalkıp çıkayım dedim. Fakat bu sefer Amerika’lılar hakkımızda yanlış 

düşünürler diye kalkmadım. 

 O yemeği yiyene kadar öldüm dirildim,öldüm dirildim. Ve bir haftadır da,onun 

sancısını çekiyorum. 



 He hee,oğlun dedin de,aklıma geldi. Bizim oğlan ,benim gibi olmasa da,gününü 

gün eden cinsten. Zaten haftada bir görüşürüz kendisiyle. Oda para almak için benim 

yanıma gelir.   

 Son günlerde onda da bir değişiklik gördüm. Eve bir kaset getirmişti. Onu da 

arkadaşı vermiş. Bir çalınca,bende çanlar çalmaya başladı. Beynim zonk zonk etti. 

Kasette-Vallah,vallah,diye bişeyler söyleniyordu.    

 Ramiz bey)-Allah,Allah,bu nasıl sevmek,olmasın..    

  -Evet,evet,öyle bir şey. Demek sana da bulaşmış.    

   Bizim oğlana iyi bir kızdım,azarladım. Bir daha evde böyle kaset 

görmiyeceğim,yoksa bir daha benden para –mara isteme! 

Hatta kasedi kıracaktım,çocuklar elimi tuttu. Başkasının,geri götüreceğiz,dediler 

de bıraktım. Yoksa parçalayacaktım. 

 Ne bu yahu.. Ben irticadan kaçıyorum,irtica benim peşime düşüyor. Sanki beni 

takip ediyor. Gene de bunun çaresi nedir,Ramiz bey,sen söyle? 

Biraz sabırla içini çekip,tebessüm eden Ramiz bey söze başlar) 

-Bu konuda yapılacak en güzel şey,anlaşma yoluna gitmektir. Ortak noktalarda 

birleşmek. Tavuk gibi münakaşa yapmak,karşıyı suçlu görmek,suçlamak amacıyla 

toprağı  eşeleyip,toprağın diplerinde çıkabilecek bir taneye yapışmak 

olmamalı,görünen binlerce ortak noktalarda birleşerek 

barışmak,kucaklaşmak,anlaşmak ve anlayış göstermek olmalıdır. 

  Zira,seninde söylediğin gibi,hepimiz müslümanız. O halde 

münakaşa niye? Yüzde 99-u müslümanız,diyoruz da neden yüzde 99-da 

birleşip,anlaşmıyor,yüzde bir de taşkala ediyor,kavga çıkarıyoruz. 

-Onlar çıkarıyor,Ramiz bey. 

-Oysa hepimizin Rabbi bir..Peygamberi bir..Kitabı bir..Dini bir..Kıblesi 

bir..İnancı bir..İbadeti bir..Memleketi,vatanı bir..Tarihi-kültürü-vs-bir.bir 

yüzlerce,binlerce birlik noktalarımız mevcut. 

Birbirimizi,belki buna da irtica diyeceksin amma-cürmü meşhud- yani suçlu 

koltuğuna oturtup,başlangıçta suçlu olarak değerlendirince,sorgulamalarda hep o yönde 

olacaktır. 



-İmkanatı vukuat yerinde değerlendirip,yapabilir hesabıyla yapmış gibi 

cezalandırmaya gidecek,haksızlığa da kapı açmış olacağız. 

Sözün özü;Hürmet,Merhamet,Şefkat,Emniyet,Hak ve Adalet çerçevesi içerisinde 

hareket etmeliyiz. 

Hay ağzına sağlık Ramiz bey,aslında ben de öyle düşünüyordum. Keşke herkes 

senin gibi düşünse? 

_Aslında çoğunluk doğruyu düşünmekte,ancak yanlış yoldan gitmektedir. Oysa 

doğru hedefe yanlış yoldan varılmaz. 

Hadi eyvallah. 

Eyvallah.... 

         19-6-1997 

        MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

İRTİCA    -      LAİKLİK 

  Balık eti yemeyince kuduran ancak yeyincede yemekten kuduran bir sahil 

köyünde yaşayan bir kısım insanlar;kısa bir müddet de olsa balık yiyememenin vermiş 

olduğu kudurmuşlukla,bir türlü tek-tük yiyebildikleri balıklardan çokça avlayabilmek 

için çare düşünürler. Ve kendilerince çareyi denize zehir dökmekte bulurlar. Bu durum 

öncekine göre sayılabilir az bir farklılıkla değişiklik görülse de yeterli değildir. 

 Yeterli çareyi elde edebilme düşüncesiyle denizin içerisine sur örmeye çalışırlar. 

Bununda ilk günlerde faydasını görürler. Ancak aynı fayda  fazla olarak ve devam 

ederek görülmemektedir. Büyük dalgaların surlarda açtıkları gedikler,balıkların 

kaçmasına,surların dökülüp yıkılmasına kadar gider. Buda son ve tek çözüm yolu 

olmamıştır. 

 Kabaran iştahların vermiş olduğu doyumsuzluk onları çılgına çevirir. Gece 

rüyalarına,gündüz sohbetlerine girer. Zaten gündemlerinden de hiç çıkmaz ya... Bütün 

hayalleri,düşünceleri tek nokta üzerine teksif ve tahsis edilmiş,öyle ki adeta onun için 

yaratılmış,onun için varlar. 



 Nerdeyse çareler tükenir,iştahları tükenmez. Dışarıdan çareler umarlar,elçiler 

gönderirler,elçiler getirtirler,her türlü protokolü denerler... Öyle ki desteklerde tümüyle 

tükenmesine rağmen,istek ve hevesleri bir türlü tükenme bilmez. 

 Bu tükenmişlikte onlar için en basit ve adi bir fikir dahi aliler sırasına geçer. 

Neticede şöyle bir fikirde kabul görür;Bundan sonra deniz durulmayacak,büyük 

dalgalar oluşturacağız. Her ne vakit bize balık lazım olursa;hemen el 

birliğiyle,bulacağımız ve yapacağımız aletlerle denizi dalgalandıracağız. 

 Büyük dalgaların sahillere vurduğu büyüklü-küçüklü balık ve sâirelerle 

hayatımızı sürdüreceğiz. 

 Ve bu uygulama ilk etapta yorucuda olsa hoşlarına gider ve pekte memnun 

olurlar. 

 Bu temsil gibi de;Dalgalandırılan toplumlar da,dalgalı denizler gibidir. 

 Birilerine balık lazım olunca toplumu dalgalandırıyor;alevi-sünni,sağcı-

solcu,mürteci-laik,aşırı dinci-aşırı dinci olmayan,şeriatçı-şeriatçı olmayan gibi;avlamaya 

ve avlanmaya müsait oltalar kullanımıyla yakalanmaya çalışılıyor. 

 Tâ ki oluşturulan bu dalgaların dışarı fırlatıp attıkları kolay avlanabilsin,rahat 

alınabilsin. 

 Toplumun tümüne sahip olmak elbet güçtür. Büyük fazilet ister. Yoksa geçici 

kalır. Ancak az bir kısmına sahib olmada azda olsa bir rezalet, tahrib nevinden 

olduğundan kolaydır. 

 Yüzde doksan dokuzu müslüman dediğimiz memleketimizde de irtica yaygaraları 

ile,ayyuka çıkarılan dalgalar ile insanımız mânen etki altında bırakılarak 

boğdurulmakta,boğdurulmaya çalışılmaktadır. 

 Böyle bir yanlışlık sadece o dönemde yaşayan insanlara mahsus kalıp,toprağa 

gömülmeyecek,bu durumun tekrar depreşmesine neden olmasıyla;bir yandan 

geçmişteki bu kötü örnekler hali hazırdaki insanlara da atfedilecek,bir yandan da bu 

manevi baskı strese,stres kavgaya,kavgayı devam ettirecek tüm malzemelerde ortaya 

dökülecektir. 

 Belki de bir ömür ve bir asır;yo deydiydu,deymeduydu-larla kayıp olarak sürüp 

gidecektir. 

 Pis kokusu tüm zamanları saracak,rahatsız edecektir. asırlar sonra bile;aslında 

deymişti,yok canım deymemişti aslında-larla,ne demek deymemişti,bal gibi de 

deymişti,münakaşaları devam edecek,bir yandan da büyük yaralar açacaktır. 



 Bu gün irtica,laiklik ve başörtüsü meselesini dalgalandıranlar da;yarınki 

utanmayı,başka yanlışlıkları doğurmayı ve bunun sürdürülebileceğini de 

düşünebilmelidirler. 

 En azından provakatörlere zemin hazırlamamalıdırlar. 

 İyilik yapılmıyorsa da;hiç olmazsa kötülük yapılmamalıdır. 

 Kötülük yapılmıyorsa da;onun kadar bir fazilet,geçmişte yapılan yanlışları 

ortaya çıkarmamaktır. 

 20. yüzyılda doğrulara yanlışlar ve yanlışlıklar kullanılarak gidilmektedir. buda 

iki şekilde uygulanmaktadır. Birisi;bizatihi yanlışı doğru bilerek o hedefe doğru yönelir 

ve gayesine ulaşmak için her gayr-ı meşru şeyi meşru addederek hareket eder. Böyle bir 

hal tüyleri ürpertecek bir sonucu doğurur. 

 Diğeri ise;yanlışı yanlış bilir,ancak onu vesile bilip,onun vesileliğiyle doğru 

sonuca varmayı düşünür. Ancak bu da ve bunda da bazı yanlışlıklara kapı açar,çok 

farklılıkları da hayata getirir,hayata geçer. 

 Bunda araziye uyma durumu söz konusu olur. ne öyle olsun,ne de böyle.. Dostlar 

alış-verişte görsün. İlim adamı,fikir adamı da olsa gerçekleri söylemeyerek,etrafı 

küstürmeden,muğlak ifadelerle ya geçiştirmeye çalışır veya susar,konuşmaz. 

 Ehli olmayanların konuşmasıyla da ehliyetsiz bir toplum çıkar ki;buda 

kazaları,manen ve madden ölümleri arttırır. 

 Laikliğin Hz. İsa’nın şu sözünden alındığı söylenmektedir:”Sezarınkileri 

Sezara,Tanrınınkileri de Tanrıya verin.” 

 Bu yanlış uygulamadır ki;bu gün Kur’an bülbülleri ötmemektedir. Çünki 

kartalların,akbabaların hışmına uğradı. Allah’a havale ediyoruz. Onlar mı? şey... kına 

yaksınlar! Kına gönderenler çok olursa,her taraflarına yaksınlar o müsebbibleri. 

Eskiden nitekim dedeleri de yapmış,o da yasaklamıştı. 

 Oysa bilinmelidir ki;Allah bu dini bir fâcir adamla da  kuvvetlendirir.
113

         

 -Türkiyede siyasete bu gibi bahanelerle tüm toplum çekilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye’de bir Cezayir ve Suriye durumuna dönüştürülmesi için uğraşılmaktadır. 

 Bu ve bunun gibi noktalarda güzel olan husus;halkın böyle bir probleminin 

olmamasıdır. Birbirleriyle olan her çeşit bağlantılarını-komşu-meslektaş-esnaflık,vs-

şekliyle de geçmişten günümüze devam ettirmektedirler. 

                                                           
113

 İmam-ı rabbani ve İslam .Mevdudi.terc.H.Karaman.154,Bak.Sözler.B.Said.Nursi.442,Laiklik için 

bak.Din-Devlet ilişkileri. H.H. Ceylan. 2 / 20(Takrir-i sükun),154-200.ve devamı.    



 Öyle ki bunu asırlarca dahi gayr-ı müslimlere göstermiş,tahammül etmiş ve de 

içimizde barındırmışızdır. 

 Bu noktada onlarla bile böyle bir birlik olayı söz konusu olurken;kendimize 

sormamız gerekir;Nedir bizdeki bu durum?.. 

 -1980 öncesinin kusurlarıyla beraber bir güzel özelliği;şimdiki gereksiz 

tartışmaların yerine fikir hakimdi. Kaba kuvvetle meseleyi çözmeye çalışanlarla 

beraber,fikir erbabı,düşüncelerini ortaya koyuyor,mesleklerini fikirle savunuyordu. 

Fikri olan kazanıyor,kaba olan kaba kuvvete baş vuruyordu. Konuşan fikirdi,fikir 

konuşuyordu. 

 Düşünen,tahlil eden bir insandan kolay kolay zarar gelmez. Batılda fikir sahibi 

olup,samimi olan,hakka döndüğünde aynı fikir hareketini ve samimiyetini devam 

ettirmektedir. islâmdan önceki Ömer’in celadeti,İslâmdan sonra da adil bir şekilde 

devam etmiştir. Fikir alanındaki eski ateist ve materyalist Garoudy,İslâmı kabul 

ettikten sonrada aynı kaliteyi muhafaza etmiştir. 

 Yani müslüman olmadan önce düşünen bir kafaya sahib olan bu 

Garoudy,İslâmiyeti kabulden sonra da dünya çapında düşüncesindeki imtiyazını 

göstermiş,kendisini burada da kabul ettirmiştir. yeter ki samimiyet ve araştırma azmi 

olsun! 

 1980’den sonra ise;sular ılıdı,denizler duruldu,bazen bulandırıldı,hayat zahiren 

normal bir seyre girdi veya öyle göründü. 

 Ancak burada da insanın,had ve sınır konulmayan şu üç duygusu işlettirilmeye 

başlandı. Akıldan ziyade his ve heves yerini aldı. 

1)Şeheviye duygusu. Aşırı istek ve şehvet. Öyle ki  dünyayı yutsa tok olmayacak 

derece de bir istek,helal-haram demeyip çırpma ve çalma ve de elde etme hırsı            

  

  Ve şehveti galeyana getirilen bu insanın hevâ ve hevesini ve nefsini memnun 

etmek için,tüm gayr-ı meşru yollar denenmeye başlandı. Sefâhet ve rezalet uğruna her 

şey feda edildi. Tüm değerler rüşvet verildi. 

 Verilenlerin yerini alınanlar doldurmadığı gibi,açtığı boşluklarla da çok şeyleri 

de beraberinde götürdü ve bitirdi. 

 Dünyayı alma uğruna verilen ahiret ve düşüncesi gittiği gibi,dünyada elde 

edilemedi. Adeta Avrupa sefâheti aynıyla ve de katmerli olarak yaşanıldı ve yaşatılmaya 

çalışıldı. 



 2)Gadab ve kızma duygusu. İnsandaki sınır tanımayan kızma duygusu 

da;kin,nefret,öfke,anarşi,öldürme,fitne ve provakasyonlar ile kızıştırıldı. Bunun uğruna 

cepheler oluştu. Sun’i gündemler ihdas edildi,fırkalara ayrıldı. 

 Nefret ve kin ile şarz olan bu insanlar,stres ve şiddetlerle deşarz oldular. Gadabı 

uğruna bir nesilde böylece doldu,dolduruldu ve neticede soldu... 

3)Fikir ve düşünce duygusu. Menfilikte her yolu ve fikri  deneyen beşer,bütün 

bütün ümitsizlik içerisinde kalmamak üzere fikir sahasında da bir çok gelişime imza 

atmaya başladı.                          

Artık yapabildiğini düşünme değil,düşündüğünü yapabilme yoluna girdi. 

Fikirden mahrum olanlar geri kaldı. Fikir üretenler fikrinin ve de hayallerinin bile 

ulaştığı yere varmaya çalıştılar. 

 Dünya bu platforma girdi. Dünyayı odasına getirip,küçülttü. Bizde olan fikir ve 

onun mevcudiyetine rağmen,yol alınamaması;günlük meseleler ve gereksiz tartışmalarla 

zaman kaybedilmesine yol açıyor. 

 Silkinip kendine gelme ve hız ile çok mesafeler kat edilebilir. 

 Siyasette,idare ve idarecilikte,devlette ve de toplumda ölçü ve ölçülülük hakim 

olmalıdır. Bu da devletin halkını,halkın devletini,milletin birbirini karşısına almakla 

veya alıcı uygulamalara girerek değil de,yanına almasıyla mümkün olur. 

 Tüm İslam devletlerine bakıldığında halk ile idarecileri arasında bir farklılığın ve 

neticede bir kopukluğun olduğu görülür. 

 Buda hepsine yukarıdan inme bir rejimle,idare edenle edilenler arasında bir 

boşluğun gerçekleştirilmesindendir. 

 Üstten baskı ve susturmayla halk sindirilmiştir. 

 Asırlardır halk,inançlarına gem ve zincir vurmaya çalışanlara karşı bir tepki 

gösterme mecburiyeti ve gayreti içerisine girmiştir. 

 Ancak olayın ikinci ve en önemli aşaması ve başlangıcı bundan sonra başlamıştır. 

İşte örnekleri; 

 -Mısırda yukarıdan inmeye,yine yukarıdan karşı koymaya çalışan merhum 

Seyyid Kutup’la beraber 40 bin ihvan-ı müslimin de şehid edilmiştir. 

 -Cezayirde de aynı uygulamayı görmekteyiz. Hunharca zulümlere maruz 

bırakılan halk ve FIS teşkilatı çeşitli sinsi bahane ve ithamlarla imha edilmiştir. 

 -Suriye de ise azınlık ve azınlığın hakimiyeti olan Nuseyrilerin yani Baas 

partisinin hakimiyetini kurma uğruna 1963 ve 1966 da yaptıkları darbede orduda ve 

partide önemli noktaları ele geçirerek 1982’de“Hama Katliamı”nı gerçekleştirdi. 



Brynjar Lia “Müslüman kardeşlerin Doğuşu”adlı kitabında”Hama 40 küsur yıldan 

sonra,Modern orta doğu tarihinde İslam’a karşı en vahşi,büyük çaplı katliama sahne 

olmuştur.”der. Hama tam bir harabeye döndürülüyordu. Hafız Esad zulmü üzerine 

diğerleri gibi tahtını sabitleştirmeye çalışıyordu.       

  Emekli MİT mensubu Mahir Kaynak’ın 9-Mart cuntacıları olan; İlhan 

Selçuk,Doğan Avcıoğlu,Cemal Madanoğlu,Uğur Mumcu,Hasan Cemal,Uluç Gürkan-ın 

yapacakları Suriye tipi bir –Baas hareketi-ni önceden içlerine sızıp haber vermesi ve 

deşifre etmesi ile akim kalmıştır.
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 -Bosna-Hersek,Türk cumhuriyetleri hep aynı senaryo,plan ve uygulamaya 

konulan oyunlar içerisinde... 

 Bir yanda dövmek için ağlayan ve bahane arayanlar,diğer yandan zulme maruz 

kalan ve zulme göğüs germe çabasında olan mazlumlar... 

 Ancak Türkiye de Bediüzzamanın ölçüsünün,hizmetinin müsbet esaslar üzerine 

bina edilmesi,yukarıdan inme değil;uzlaşma,alttan ve temelden yetişme ve 

yetiştirme,köksüzlere ve köksüzlüklere karşı köklü bir gelişme içerisine girişi,birkaç 

asırdır küs olan kalb ve aklı barıştırması onu hizmette muvaffak eden sebeblerdendi. O 

da tüm baskı ve hapislere rağmen... 

 Özetle;ya her bir İslâm devletine bir Bediüzzaman gerek veyahut da Onun 

hizmet tarzı... 

 Hizmette siyaset ölçü olmadığı gibi;ihtilaf ve kopuklukları daha da 

zedeleyici,ihlas,samimiyet,tesanüd ve ittihada vesile olacak olan güzel duyguları 

kaldırıp,yerine kötü duyguların yerleşmesine sebeb olacaktır. 

 İnsanlar birbirlerini siyasetleri ile sevecek veya nefret edecektir. 

 Bediüzaman;”Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım.”,’şeytandan kaçar gibi 

siyasetten de kaçması”nın sebebi,siyaset ve politikanın meleği şeytan,şeytanı da melek 

göstermesindendir. 

 Şerif Mardin-in deyimiyle;”Türkiye de uygulanan laiklik anlayışı felsefi 

gelişmeye engeldir.” 

 Doku uyuşmazlığı vardır. Vücuda uyuşmuyor,uyuşmuyor. Vücut onu ifrağ ve 

istifrağla atıyor. 

 Devletin marksist bir kuşatma altında olduğunu söyleyen Durmuş Hocaoğlu
115

 bu 

tesbitini şöyle açıklar:”Evrensel kominizmin çöküşünden sonra işsiz kalan ve bir baltaya 

sap olamayan ‘yerli’ marksistlerin istihdamı problemi ve devletin içten zapt edilmesi.” 

 Bu problem ise,sadece kavga öğretmektedir. Yıllarını ve her şeylerini verdikleri 

ideolojilerinin çökmüş olması onlarda da bir çöküntüye sebeb olmaktadır. bunun 
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boşluğunu da kavga ve anarşi ile doldurmaya çalışacaklardır. Veya kendilerine gündelik 

sermayelerle avunulacak senaryo projeleri üretmek gerekecektir. 

 Hocaoğlu bu gün Türkiye de”Ekmek teknelerini”kaybetmiş olan marksistlerin 

“siyasi Alevilik”,”siyasi kürtçülük” ve Atatürkçülük gibi kavramlara sığınarak adeta iş 

aramakta olduklarını belirtir.
116

 

 devletin idaresinde bulunan herkesin müslüman olmasına 

rağmen,müslümanların devleti ele geçirme yaygarası,sırf hürriyetlerin kısıtlanmasıyla 

beraber,hıncını kusma ve yıpratma faaliyetidir. 

 Bediüzzamanın her konudaki üstün tesbiti burada da kendini göstermektedir. O 

devamlı İslâmı siyasetin dışında ve üstünde tutmuş,hizmetini devletle odaklaştırarak 

yapmamıştır. Onlardan tecrit edilmiş,tartışma götürmeyecek iman merkezine insanları 

çekmiştir. 

 Nitekim dini,İslâmi siyasetin içine çekenler yıllardır hem zarar görmüşler,hem de 

zarar vermişlerdir. 

 Adeta menfi insanlara kozlar verilerek,elde edilenler de kaybedilmiştir. 

 İslâma hizmet,siyasete hizmetten önce gelir. 

       24-6-2000 

      MEHMET  ÖZÇELİK 
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İ S L Â M              H U K U K U 

  

(Not:İçindekiler”sonda) 

 Allah’ın indinde hak haktır,küçüğüne ve büyüğüne bakılmaz. Tüm meselelere bu 

açıdan bakılmış ve değerlendirilmiştir.  Kuvvetlinin haklılığı değil,haklının kuvvetliliği 

esas alınmıştır. Allah’ın Hak isminin tahakkukuna ve yerleştirilmesine çalışılmıştır. 

Öyle ki; “Doğmamış çocuğun yani ceninin bile hakkı vardır. Mirası sabit 

tutulur.,düşmesine sebep olan hayattaki bir insanın ki gibi diyet öder.”
117

 

 İnsanın sadece hayatta kaldığı dönemle değil,belki;doğumdan önceki 

dönemden,ölümünden sonraya kadar ki tüm dönemleri kapsar. Yani,anne karnında 

hayat bulmasından itibaren hukuk başlar. Böylece ;”Allah’ın dinine mensub herhangi 

bir kişiyle alakalı bir şey olsunda,Allah’ın kitabı Kur’an-da,bunun çözümüne dair bir 

delil bulunmamış olsun.”
118

  

 Aleyh-de ve leh-deki tüm tasarruflar onun için câridir. Ona zarar vermek de 

aleyh-de hükmü câri kıldığı gibi,miras-dan istifadede de leh-de hüküm geçerlidir.
119

 

 “Kanunlar elbiseler gibi olmalı,hizmetine girmesi istenen kimselere uygun 

olmalı.”
120

 

 “Kanunların bittiği yerde zulüm başlar.”
121

 

 Zira” Kuvvet Kanunda olmalı,yoksa zulüm tevzi olmuş olur.”
122 

yayılır. 

 İslâmiyet Edille-i Şer’iyye ile yani Kitap,Sünnet,İcma ve Kıyas ile,hayatta 

meydana gelecek bütün meselelerin çözümüne ışık tutmuştur. Nitekim Âyette:”Biz 

Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”
123
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 Bu külli özelliğiyle de diğer dinlerin hukuku üzerinde müessir olmuştur.
124

 

 Ölçüyü de şu şekilde koymuştur. Peygamberimiz Muaz bin Cebeli Yemendeki 

Cened-e  kadı olarak gönderip ne ile hükmedeceğini sorduğunda:”Kitabullah,Sünneti 

Rasulillah ve Kendi içtihadım”demiştir.
125

 

 İslamiyet bütün asırların hukukunu cem etmiş,ileriye dönük bir düzeydedir. 

bundan dolayı getirdiği hükümler ya yeni hükümlerdir veya geçmiş-de olanları alarak 

ta’dil ettiği hükümlerdir. (Kölelik gibi)
126

 

 Davud Peygamber zamanında sürü sahibi birisinin ekinlere zarar vermesi 

üzerine  Hz. Davud şu fetvayı verir:” Tahrib edilen ekinin kıymetinin,sürülerin 

kıymetine denk gelmesinden dolayı sürülerin tarla sahibine verilmesi...Hz. Süleyman 

ise;Ekin tarlası sürü sahiplerine verilip onu eski haline getirinceye kadar tarlanın 

bakımını üstlenmeli,bu süre içerisinde de sürüdeki hayvanların sütünden,yününden ve 

kuzularından tarla sahibi istifade etmelidir. 

 Hz. Davud oğlunun bu kararını kendisininkinden daha uygun bulup,kendi 

görüşünden vazgeçer.
127

 

 İslam hukukunun ve Kur’an-ın diğer dinlerden ve hukuklardan farkı:” Eski 

zaman peygamberleri,ümmetlerine Kur’an gibi izahat vermediklerinin sebebi;o devirler 

beşeriyetin bedeviyet ve tufûliyet devirleri olmasıdır.;ibtida-i derslerde izah az olur.”
128

 

ve “ Başka dinlerin icmallerine mukabil İslâmiyet’de tam izahat verilmiş.”
129

 Yani” 

Dünya üzerinde mevcut üç hukuk branşı olan İslâm,Roma ve İngiliz”
130

 hukuklarının en 

şümullüsü,bir çok hususiyet açısından farklı ve imtiyazlı olanı şüphesiz İslâm 

hukukudur. 

 Kur’an:” Diğer dinlerle de münasebet esasını gözetmiş ve ihtimam 

göstermiştir.”
131

 

 Şer’i esasların uygulanmasında (mesela hırsızlık gibi)müslim ve gayri müslim 

fark etmemektedir. ancak Zımmiler kendi dinlerine göre bir suç işledikleri zaman 

cezalandırılmalarının patrikler hahambaşılara terk edilmektedir. Para cezalarında da 

müslümanlara uygulananın yarısı uygulanır. İşte İslâmın âdilane hukuku.
132
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 Zimmiler için geçerli olmayan zorlama;İslâm dinini kabul eden kimse için 

;”Dinin icabını yerine getirmeğe mecburdur ve bunun için dinen zorlanır. Mesela-ileride 

de ifade edeceğimiz üzere- Namaz kılmayan kimsenin –Şafii mezhebine göre tevbe 

etmezse-cezası idamdır. Hanefi mezhebine göre hapistir. Oruç tutmayan kimse her iki 

mezhebe göre hapsedilir. içki içen kimseye ceza olarak seksen değnek vurulur.”
133

 

 Bu uygulamasıyla;”İhmal,kayırma ve hukukun geciktirilmesini zulüm 

saymıştır.”
134

 

 İslâm hukukunu ağır gören Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinde bulunan önceki 

hukuklarını düşünseler acaba nasıl değerlendirirler. Mesela onlardaki hukukta: 

 “ Elli vakit namaz kılmak,mallarının dörtte birini vergi vermek,pislik bulaşan 

elbiseyi kesmek,vatanlarından sürülüp çıkarılmak,bir çok konuda hemen idam cezası 

uygulanmak,tevbe etmek için intihar ile yükümlü olmak,bir isyan üzerine hemen ceza 

verilmek,herhangi bir hata meydana gelirse,helal olan yiyeceklerden bazıları yasak 

kılınmak gibi hükümler vardı..”
135

 

 İslâm hukuku Allah ve Rasulüne bildirildiği hükümlerle tesis edilmiştir. Bir 

Roma hukukundan alınma değildir. Zira”Roma hukuku laik bir hukuktur. Hukuk 

kitapları,ilgili kanunlara göre eşhas,eşya ve kaza şeklinde bölümlere ayrılmıştır. 

 İslâm hukuku dini bir hukuktur. İbadet,muamelat ve ukubat taksimi de bu 

karakteri açıkça ortaya koymaktadır.”
136

 

 Beşerin hukukunda ise;”Beşer için bir ömrü tabii olduğu gibi,yaptığı kanunlar 

içinde bir ömrü tabii vardır;onun nihayeti olduğu gibi,bununda nihayeti vardır.”
137

 

 Bundan dolayıdır ki;”Evet,nev’i beşerin ahvaline dikkatle  bakılırsa görülür 

ki,ruhun manen terakkisini,vicdanın tekamülünü,akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini 

telkih eden,yani aşılayan,şeriatlardır;vücut veren,tekliftir;hayat veren,Peygamberlerin 

gönderilmesidir;ilham  eden dinlerdir.”
138

 

 Çünkü şeriat kanun şeklinde “Külli bir akıl”
139 

dır. 
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 Sava Paşa der:”Hukukçu geçinen bazı asrilerin öteden beri ağızlarında 

geveledikleri gibi,bende İslâm hukukunun muamelata dair kısmının Roma hukukundan 

alındığını zannederdim. Fakat sonra İslâm hukukunun kaynakları üzerinde uzun 

müddet yaptığım ilmi araştırmalar ve derin incelemeler sonucunda gördüm ki,bu büyük 

hukuk sisteminin Roma hukukundan intikal ettiği hakkındaki mütalaa,çok zayıf bir 

esasa dayanmakta ve gerçek olmaktan ziyade hayal bulunmaktadır.”
140 

der. 

 Kur’an-da bulunan hükümler: 

 a)Aile,şahıs ve miras münasebetleri ile ilgili olmak üzere yetmiş ayet,    

 b)Borçlara ve eşya hukukuna aid yetmiş ayet,  

 c)Muhakeme usulüne dair on ayet,   

 d)Ceza hukukunu ilgilendiren otuz ayet, 

 e)Esas teşkilat sahasını düzenleyen on ayet,   

 f)Devletler umumi ve hususi hukuku ile alakalı yirmi beş ayet,   

 g)Maliye ile ilgili on ayet tesbit edilmiştir.”
141

    

 Ve bu Ahkâm ayetlerinin 500 kadar olup“Muhakkik alimler,nesih edilenlerin 5-6 

kadar olduğu kanaatındadırlar.
142

 

 İslâm her yönüyle insan hak ve hukukunu gözetmiş,insanlara zulmetmeyi 

menetmiştir. Hadis-i Kudsi-de:” Kullarıma işkence yapmayınız.” Nitekim Peygamber 

Efendimiz de İslâmdan önce yapılan zulümlere engel olmak üzere kurulan cemiyete 

dahil olmuştur. Şöyle ki; İslâmdan önce Mekke’de Cürhüm kabilesinden üç Fazıl 

adındaki kişinin haksızlıklara karşı durmak maksadıyla yemin ederek kurdukları –

Fazılların Yemini-adıyla kurulan –Hılful Fudul-cemiyeti. Tarihe karışıp, daha sonra 

tekrar kurulan bu cemiyete iştirak edenler arasında Peygamberimiz de vardır. Bunun 

hakkında:” Eğer bir kimse tarafından bu gün bile  öyle bir cemiyetin kuruluşu için 

davet edilsem,davete hemen icabet ederim.”buyurur.
143

 

 Bir de eski hukuklarda uygulanan uygulamalarda;”Suç işleyenin ailesi,hatta 

kabilesi de ceza görürlerdi. Eski Roma ve Atina da vatan hainlerinin çocukları da idam 

cezasına çarptırılırdı. Bu uygulama anlayışı,Batı medeniyetinde 18. asra kadar devam 
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etmiştir. Fransız ihtilal hükümeti,18. asrın sonuna doğru hala aynı anlayışı uygulama 

halinde idi.”
144

 

 Oysa İslâmiyet-de:”Bir adamın cinayeti ile başkaları mesul olmaz. Hem,bir 

masum rızası olmadan,bütün insanlara da feda edilmez. Kendi ihtiyarı ile,kendi 

rızasıyla kendini feda etse, o fedakarlık bir şehadettir ki,o başka meseledir diye,hakiki 

adaleti beşeriyeyi te’sis ediyor.”
145

 Yani:”hiçbir günahkar diğerinin günah yükünü 

çekmez.”
146

 

 “Kur’an-ın düsturları,kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. 

Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup,ölüme mahkum değildir. 

Gençtir,kuvvetlidir.”
147

 

 Bediüzzaman Hazretleri Tanin baş yazarı Hüseyin Cahit ve dolayısıyla onun gibi 

düşünenlere verdiği cevap-da:”....Dünya yüzündeki dinler arasında münhasıran 

İslâmiyettir ki,kendi mensubları için,hayatın iki safhasında da hükümleri ebedi kıstaslar 

koymuştur. Münakehât,muamelat ve ukûbatın ihtiva ettiği esaslar haricinde,bir insanın 

dünya üzerindeki hayat safhasına giren hangi mevzular kalıyor. Bunu hiç düşündünüz 

mü? Emin olunuz ki yoktur. 

 Yalnız yapılacak olan,akıl ve irfanın yolu ve nuru ile,içtihadın vazifesinin yalnız, 

mahsus olmayan hususata münhasır olmayıp,örf ve adata da müstenid olan,ahkamı 

mahsusa da dahi,içtihadın vazifesini müdrik olmaktır. 

 Ey Hüseyin Cahid Bey! Zatı aliniz,bu şekilde zamanın tagayyürü halinde 

ahkamın tebeddülü  esasını kabul edebilmek cesaretini ve dur-endişliğini göstermiş 

zihniyet önünde,sadece şükran ve hayranlık hissetmeden nasıl oluyor da,başka dinlerin 

çaresizlik içinde tutmaya çalıştıkları bedbaht istinad-gahlar üzerinde dolaşıyorsunuz. 

Bunu izah edebilir misiniz? 

 Edemezsiniz,çünkü,sizlerin en büyük hatanız,bizimle hiçbir maddi-manevi 

münasebeti olmayan menbaları,bizim için kabili tatbik kabul etmeniz,yaşadığımız 

zamana da bu esasata göre boyanmış renkli camlarla bakmış olmanızdır."
148

 Boyalı 

kanun... 

 Burada olduğu gibi;İslam devletlerindeki ve batının şeriat deyince soğuk ve uzak 

durup,ya sükut,ya da tenkidin sebebi tıpkı İslâmın zuhuru zamanında;”Mekke 

hükümetinin (Müslümanlara) bu sert tepkisinin sebebi,devletini tehlikede görmesinden 

ileri geliyordu. Çünkü Hazret-i Muhammed-in (SAM)tebliğ ettikleri kabul edilse,Mekke 

devletini idare eden ve insanlar tarafından yapılmış olan kanunların yerini ilahi 
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kanunlar alacaktı ki bu,onların işine gelmiyordu. Zira Hazreti Muhammed 

(SAM),onların devletinin meşru görüp teşvik ettiği içkiyi,fuhuşu,kumarı,v.s-yi 

yasaklayacaktı kendi kuracağı devlette...”
149

 

 Türklerin hukuk tarihine baktığımızda görürüz ki;”Türkler İslâmiyeti kabul 

ettikten sonra İslâmı,bir din,bir hukuk sistemi ve hayat tarzı olarak benimsemişlerdir. 

bu sebeble İslâm hukuku,ahalisinin hemen hemen tümü İslâmiyeti kabul etmiş olan 

Türk devletlerinde Türk hukuku olarak kabul edilmiştir.”
150

 

 İslâmı ve İslâm hukukunu ilk benimseyen Türk devleti Karahanlılar.”dır. “940-

1926 yılları arasındaki 986 yıllık dönem için İslam hukuku,bütün müslüman Türklerin 

hukuk sistemi haline gelmiştir.”
151

 

 Türkler bunu Hilafet ile,tüm İslâm alemini İslâmın hukuk şemsiyesi altında 

toplayarak yapmıştır. “ Osmanlı padişahları,Yavuz Selim’den itibaren hem Sultan ve 

hem de halifedirler,yani İslâm aleminin reisidirler. Saltanat itibariyle 30 milyonu idare 

ediyorsa,hilafet itibariyle 300 milyona başkanlık etmektedir. Saltanat kanadını 

sadaret,hilafet kanadını ise Şeyhul-İslâmlık temsil etmektedir.”
152

 ve halifenin görevleri 

de belirlenmiştir.
153

 

 İslâm hukuku ideal manada  ilk olarak Peygamber Efendimiz ve dört halife 

döneminde uygulanmıştır. “Gerçekten Raşid halifeler,hem bir halife hem de dindar bir 

cumhur-reisi idiler. İslâm hukukunun anladığı manada ideal devlet,sadece raşid 

halifeler zamanında görülmüştür. Daha sonra zikredilen vasıfları taşıyan ideal bir 

devlet görülmemiştir. ancak ideal olmasa da Abbasiler,Selçuklular ve Osmanlılarda 

birer İslâmi devlettirler.... 

 Osmanlı padişahları olmak üzere,bütün müslüman Türk sultanları,Şer’i şerif 

denilen hukuk ile kayıtlıdır ve asıl hakimiyet sahibi olan Allah’a ve onun kanunlarına 

karşı manen de olsa sorumludurlar.”
154

 

 Osmanlının 119 maddelik kanunu esasisinin maddelerinden hukuk ile ilgili 

olarak:”Sekizinci madde=Devlet-i Osmaniye tabiiyyetinde bulunan efradın cümlesine 

herhangi din ve mezhebden olur ise olsun bilâ- istisna Osmanlı tabir olunur ve Osmanlı 

sıfatı kanunen muayyen olan ahvale göre istihsal ve iza’a edilir. 

 On birinci madde=Devleti Osmaniyenin dini, dini islâmdır. Bu esası vikaye ile 

beraber asayiş-i halkı ve adab-ı umumiyeyi ihlal etmemek şartiyle memaliki 
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Osmaniyede ma’ruf olan bil-cümle edyanın serbesti-i icrası cemaatı muhtelifeye verilmiş 

olan imtiyazatı mezhebiyenin ki-mekan cereyanı devletin taht-ı himayetindedir. 

 On beşinci madde=Emri tedris serbesttir. Muayyen olan kanuna tebaiyyet şartıle 

her Osmanlı umumi ve hususi tedrise mezundur. 

 On altıncı madde=Bilcümle mektebler devletin tahtı nezaretindedir. tebaa-i 

Osmaniyenin terbiyesi bir siyak-ı ittihad ve intizam üzere olmak için iktiza eden esbaba 

teşebbüs olunacak ve milel-i muhtelifenin umur-i i’tikadiyelerine müteallik olan usul-i 

talimiyeye halel getirilmeyecektir. 

 Yirmi üçüncü madde= Yapılacak usul-i muhakeme kanunu hükmünce hiç kimse 

kanunen mensub olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye gitmeye icbar olunamaz. 

 Yirmi altıncı madde= işkence ve sair her nevi eziyet kat’iyyen ve külliyen 

memnudur. 

 Seksen üçüncü madde= herkes huzuru mahkemede hukukunu muhafaza için 

lüzum gördüğü vesait-i meşruayı istimal edebilir. 

 Seksen altıncı madde= Mahkemeler her türlü müdahelattan azadedir. 

 Doksan birinci madde= Umur-ı mesaiyede hukuku ammeyi vikayeye memur 

müdde-i umumiler bulunacak ve bunların vezaif ve derecatı kanun ile tayin 

kılınacaktır.”
155

 

 İslâm tarihinde genel hak ve görevleri tesbit eden 622 yılında 47 maddelik ilk 

yazılı anayasa Hz. peygambere atfedilen Medine Site devleti anayasasıdır.
156

 

 “Medine vesikası,Hristiyan,yahudi ve müslümanlara kendi hukuklarını 

uygulamayı getiren bir sözleşme mahiyetindedir.”, 

 “İslâm hukukunda insanlar mensub oldukları dinlerine göre birbirlerinden tefrik 

olunurlar. Vatan ve millet mefhumları yerine aynı dinin tabiileri demek olan ümmet 

tabiri esas alınır.”
157

 

 Zamanımızda büyük çapta ihtiyacı hissedilen İslam anayasası konusunda 21-24-

Ocak-1951 yılında Karaçi’de seyyid Süleyman Nedvi başkanlığında içlerinde büyük 

İslâm alimi Mevdudi’nin de bulunduğu 31 üyenin İslâm Anayasası ile ilgili tesbit 

ettikleri prensipler şöyle belirlenmiştir: 
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 “1)Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah’a aittir.     

   2)Kanunlar,Kur’an ve sünnete dayanmalıdır,bu iki kaynağa muhalif kanunlar 

yapılamaz. 

   3)Devlet;ülke,dil ve soy gibi beşeri esaslar üzerine değil,İslâmın getirdiği ilahi 

esaslar üzerine kaimdir. 

    4)Kitap ve sünnetin emir ve yasaklarını icra;marufu emir ve münkeri nehiy 

temel esastır. 

    5)İslâm kardeşliğini tercih etmek,devletin en önemli görevidir. 

    6)Devlet,sınıf ve din farkı gözetmeksizin,zaruri ihtiyaçlarını temin 

edemeyenlere yardım elini uzatmakla mükelleftir. 

    7)Vatandaşlar,fırsat eşitliğine sahiptir ve bütün hak ve hürriyetlerden eşit 

olarak istifade ederler. 

    8)İslâmın müsaade ettiği istisna-i haller dışında,söz konusu haklara tecavüz 

edilemez ve cezalandırmada da şahsilik prensibi esas alınır. 

    9)Meşruiyeti kabul edilen bütün mezheb müntesibleri,mezheb hürriyetinden 

tam olarak istifade ederler. 

   10)Gayr-i müslimler,din ve vicdan hürriyetine sahiptirler;ahval-i şahsiye 

konusunda isterlerse kendi hukuklarını tatbik edebilirler. 

   11)Gayr-i müslimlerle yapılan zimmet andlaşmasına devlet riayet etmekle 

mükelleftir;7. maddedeki haklardan bunlarda istifade ederler. 

   12)Devlet reisinin müslüman,erkek ve diğer aranan şartlara haiz birisi olması 

gerekir. 

   13)Devleti yürütme gücünün başı devlet reisidir;ancak yetkilerinin bir kısmını 

fertlere yahut kurullara devredebilir. 

   14)Devlet reisi,devleti şura usulüne uygun olarak idare etmekle mükelleftir. 

   15)Devlet reisi,anayasayı ilga edemez ve istibdad yoluna baş vuramaz. 

   16)Devlet başkanını seçme hakkına sahib olanlar,azletme hakkına da 

sahiptirler. 

   17)Devlet reisi,medeni haklar açısından diğer vatandaşlar gibidir;kanun dışına 

çıkamaz. 



   18)Devlet ricali de dahil olmak üzere bütün vatandaşlar için tek kanun 

vardır;bunları da sadece mahkemeler tatbik eder. 

   19)Yargı (kaza) bağımsızdır. 

   20)Devlet nizamına aykırı olan,fuhuş ve anarşiyi teşvik eden ve dini tahkir eden 

yayınlara müsaade edilemez. 

   21)Ülkenin vilayet ve eyaletleri,devletin idari üniteleridir;kabile,dil ve soya 

dayalı ünitelere müsaade edilemez. 

   22)Anayasanın hiçbir hükmü,Kur’an ve Sünnete aykırı olarak tefsir 

edilemez.”
158

 

  

  

İSLÂM HUKUKU HAKKINDA BATILILARIN GÖRÜŞLERİ 

  

 Evet,garb uleması ve feylesofları itiraf ve ikrar etmişler ki; 

 “İslâmiyetin kanunları,yüksek bir tarzda alemin islahına kâfidir.” 

 Hem,Külliyet-ül Hukuk kongresinin cemiyetinde,bütün hukukiyyunun toplandığı 

o kongrede 1927 senesinde onun reisi feylesof üstad Shebel demiş ki;”Muhammedin 

(SAM) beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünki;o zat ümmi 

olmasıyla beraber,on üç asır evvel öyle bir şeriat getirmiş ki;biz Avrupalılar iki bin sene 

sonra onun kıymetine ve hakikatına yetişsek,en mesut,en saadetli oluruz.” 

 Bernard Shaw’da:”Din-i Muhammedinin (SAM) en yüksek makamı takdire 

çıkmasının sebebi;gayet acib ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur 

ki;O din;tek,yekta,emsalsiz bir dini ferid olup,bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın 

etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani;islah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki 

ettiriyor. Hem Muhammedin (SAM)dini öyle bir dindir ki,insanın ayrı ayrı bütün 

milletlerini kendine celb edebilir. Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki;beşere vacibdir 

ki desin:”Muhammed (SAM),insaniyetin halaskarıdır. Ve halaskarlık namı,O’na 

verilmek lazımdır.” Hem diyor: “Ben itikad ediyorum ki;Muhammedin misli,yani 

sîretinde,tarzında bir adam şimdiki yeni aleme reis olsa,hükmetse;bu yeni alemin 

müşkilâtını halledip,bu yeni karmakarışık alemde müsalemeti umumiyeye ve saadeti 
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hayatın husulüne sebeb olacak. Evet,bu yeni alemin müsalemet ve saadeti hayatiyeye ne 

kadar şedid ihtiyacı var olduğunu her kes anlar.”
159

 

 Meşhur şarkiyatçı Corci Zeydan –Medeniyeti İslâmiye Tarihi- adlı eserinde 

İslam ve batı hukukunu mukayese yaptığı mesajdır:”İslâmiyet devlet şekline girdiği 

zaman,müslümanların emirleri (idarecileri,devlet başkanları) ve diğer hükümet 

reisleri,şahsi haller ve medeni muameleler bakımından halk arasından meydana gelen 

ihtilafları fasletmek ve memleketin intizamını temin etmek için kanunlar koymaya 

mecbur olmuşlar.  Ve bu hususta Kur’an-ı Kerim ile Hadis-i Şeriflere müracaat 

etmişlerdir. Onlar,Kur’an ve Sünnet-den çıkardıkları hükümlerden meydana gelen bir 

kanunla memleketi nizama koymuşlar ve halkın üzerindeki hakimiyetlerini tahkim 

etmişlerdir. 

 Yunanlılar-kısa bir müddetten başka- sair zamanlarda büyük bir devlet teşkil 

edemediklerinden,kanunlar ile idari,adli ve devlete aid nizamlar koyma hususunda pek 

ehemmiyetli bir gayret göstermemişler ve fikri faaliyetlerini felsefeye ve teferruata ait 

şeylere sarf etmişlerdir. 

 Romalılara gelince,Arapların memleketlerinin genişlemiş olduğu gibi-bunlarında 

memleketleri genişlemiş olduğundan ve hakimiyetleri her tarafa yayılmış 

bulunduğundan,şan ve şöhret sahibi olmuşlar ve kanunlar,nizamlar koymaya mecbur 

kalmışlardır. 

 Bununla beraber, Romalılarda kanunlar ve nizamlar,ancak,bu devletin 

kuruluşundan birkaç asır sonra,533 senesinde,meşhur kanun koyucusu Jüstinyen 

zamanında tekemmül edebilmişti. 

 Bu kanunlar ve nizamlarda,Latin,Sebins ve Roma’ya tabi olan diğer 

kavimlerin,zamanın geçmesiyle bir araya gelen ve tevali eden bir takım adet ve 

inançlarından ibaret idi. Tedricen toplanan bu adetler ve inançlar,Jüstinyen’in 

zamanında bir kanun olmuştu. 

 Müslümanlar ise,kanuni hükümlerini Kur’an-ı Kerim ile Hadis-i Şeriflerden 

iktibas etmişlerdir. 

 Müslümanların-İslâmiyetin zuhurundan itibaren- gerek Kur’an-ı Kerimi,gerekse 

Hadis-i Şerifleri hıfz ve taallüme ne kadar ehemmiyet verdiklerini daha evvel göstermiş 

idik. Bundan dolayıdır ki,İslâmiyetin ortaya çıkışından itibaren,iki-üç asır 

geçmeden,İslâmi kanunlar ve nizamlar,tekâmül mertebesine ulaşmış ve fıkıh ilmi 

vücuda gelmiştir. 
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 Fıkıh,dünyanın en yüksek kanuni hükümlerini cami’dir. Müslümanlar nasıl bir 

şekilde dinlerini tesis ve neşretmişlerse;bunda da öyle bir sür’ate muvaffak 

olmuşlardı.”
160

 

 “1937 senesinde,Lahey’de,ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansında 

davetli olarak Cami’ul Ezher’den iki İslâm alimi katılmış ve şu iki meselede mütalaada 

bulunmuşlardır: 

 1)İslâm hukukuna göre,medeni ve cina-i mesuliyetler. 

 2)İslâm hukuku ile Roma hukuku arasında bir alaka bulunup bulunmadığı ve 

“İslâm hukukunun yüksekliği ve toplum hayatını en mükemmel bir şekilde mütekeffil 

bulunduğu” hakkındaki mütalaaları,bu konferansa katılan Avrupalı temsilcilerinin 

tamamının takdirlerini kazanmış ve bunun sonucu olarak bu konferansa katılan bütün 

delegeler,oy birliği ile aşağıdaki maddeleri karar altına almışlardır: 

 1)İslâm hukuku(İslâm şeriatı),umumi hukukun (Mukayeseli hukukun) 

kaynaklarından biridir.   

2)İslâm hukuku canlıdır,tekamüle sâliktir.   

3)İslâm hukuku bizatihi kaimdir,başkalarından alınmış değildir. 

4)İslâm hukukunda mesuliyet bahsi, (Bu konferansa sunulan birinci konu) 

konferansın siciline Arapça ile tescil edilecektir. Bu durum,kendisine müracaat edilmek 

üzere hazırlanan ilmi mecmuada da nazara alınacaktır. 

5)Arapça,bu konferansta istimal edilecek ve gelecek devrelerde de buna devam 

edilmesi tavsiye olunacaktır.”
161

 

“Fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin.” 

Konu ile ilgili ayetlerde:”Gerçekten Allah size,emanetleri ehil olanlara vermenizi 

ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne 

kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici,her şeyi görücüdür.”
162

 

“Hayır;Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem 

kılıp sonra da verdiğin hükümde içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu)tam 

manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”
163
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“Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı 

hak ile indirdik;hainlerden taraf olma!”
164

 

“Yoksa onlar (İslâm öncesi) cahiliyet idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir 

topluma göre,hükümranlığı Allah’dan daha güzel kim vardır?”
165

 

“Biz,içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik.  Kendilerini 

(Allah’a) vermiş peygamberler onunla,yahudilere hükmederlerdi. Allah’ın kitabını 

korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahidler ve bilginlerde 

(onunla hükmederlerdi.) Hepsi ona (hak olduğuna) şahitlerdi. (Ey yahudiler ve 

hakimler) insanlardan korkmayın,benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında 

satmayın. Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse (onu tasdik etmezse) işte 

onlar kafirlerin ta kendileridir.” 

“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık:Cana can,göze göz,buruna burun,kulağa 

kulak,dişe diş (karşılık ve cezadır.) Yaralarda kısastır. (Her yaralama misli ile 

cezalandırılır.) Kim bunu (Kısası) bağışlarsa kendisi için o keffâret olur. Kim Allah’ın 

indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.”
166

 

(Allah’ın indirdiği hükümler ile hükmetmeyenlere üç noktadan bakılmış:O’nu 

inkâr manası taşıdığı için “Kâfir”; Allah’ın hükmü adalet,onu zıddı zulüm olduğundan 

“Zâlim”denilmiştir. 47. âyette ise Allah’ın emrinden çıkış manası göz önüne alınarak 

“Fâsık “denilecektir.” 

“İncil sahipleri,onun içinde Allah’ın indirdiği (hükümler)ile hükmetsinler. Kim 

Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır.”
167

 

“Sonra şöyle dedi:Ey oğullarım! (Mısır’a) hepiniz bir kapıdan girmeyin,ayrı ayrı 

kapılardan girin. ama Allah’tan (gelecek)hiçbir şeyi sizden savamam. Çünkü hüküm 

Allah’dan başkasının değildir. Onun için ben yalnız O’na dayandım. Dayananlar yalnız 

O’na dayansınlar.”
168

 

“Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Rasulüne davet edildiklerinde  

‘İşittik ve itaat ettik’ demek,sadece mü’minlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar 

kurtuluşa erenlerdir.”
169

 

“Sonra seni din konusunda bir şeriat (ve düzen)sahibi kıldık. sen ona 

uyabilmeyenlerin isteklerine uyma.”
170
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ALLAH ‘ IN   ADALETİ 

İslâmın adaleti Rasulullahın adaleti,Rasulullahın adaleti Kur’an-ın 

adaleti,Kur’an-ın adaleti Allah’ın adaletidir. Allah’ın adaletinden yüz çevirip bigane 

kalmak zulmü ve rezaleti davet etmektir. Allah mutlak âdildir. Hukukta her kese eşit 

muameleyi,zulmü terk etmeyi emreder. 

Adaleti Allah hesabına yapıp,nefis karışmamalı. Zira nefis karışırsa adalet 

edeyim derken zulmeder. Zalim ve katil olur. Nitekim:”Bir zaman bir hakim,bir hırsızın 

elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için,ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden 

azletmiş. Çünkü;şeriat namına,kanunu ilahi hesabına kesse idi,nefsi ona acıyacak idi ve 

kalbi hiddet etmeyip,fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine 

o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir.”
171

 

“Beraâtı zimmet asıldır.”,İmkânat vukuat yerinde değerlendirilemez. İnsanlar 

yorumlara göre cezalandırılamaz,cürmü meşhud yerinde değerlendirilemezler. 

Hz. Ali’nin bir yahudiyle,Fatih’in bir yahudi mimarıyla suçlu sandalyesinde 

sorguya çekilmesi,seçkinle avamın adalet karşısında eşit olması hep İslâmın birer şeref 

tablolarındandır.
172

 

Allah adaleti emreder,
173 

adaletle hükmeder.
174

 

Peygamber Efendimiz Amr İbnul As’a:” Şayet sen, bütün aklı selimini 

kullanmak suretiyle adaleti tahakkuk ettirebilirsen on sevab (veya iki ecir)mükafatına 

nail olursun;şayet yanılacak olursan,bu halde bile bir sadaka sevabını (içtihad ecri 

olarak) elde edersin.”buyurur.
175

 

“Delil göstermek,talebte bulunan yani iddia eden tarafa ve yemin ise kendini 

müdafaa eden davalıya düşer.”(Buhari) 

Şüphelerle hadlerin uygulanmayacağını Peygamberimiz bildirmiştir.
176

 

Peygamber Efendimiz vefatına yakın mescide gelerek:” Şayet ben herhangi 

birinizin sırtına vurmuş isem işte kısas için sırtım;şayet ben herhangi birinize hakarette 

bulunmuş isem öç almak için işte benim şeref ve haysiyetim,şayet ben herhangi birinizin 
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malını almış isem işte benim mallarım.”ve “yemin ederim ki,kızım Fatıma’da hırsızlık 

etse ona da Haddi-yani hırsızlık cezasını- uygularım.”buyurarak adaletin müşahhas 

örneğini hayatı,malı ve evladıyla göstermiş olmaktadır.
177

 

Yine Hadis’de:”Tıp ilmini bilmeksizin bir hastayı tedavi edecek kimse mes’ul 

tutulacaktır.”
178

 

Hz. Ömer Mısır valisinin oğlunun kendisini at yarışında geçen Mısır’lı bir 

Kıpti’yi “ sen bir asilzadeyi nasıl geçersin.”diye dövmesi üzerine cezayı uygular ve şöyle 

der:”Analarının hür doğurduğu insanları siz ne zamandan beri köle yerine 

koydunuz.”
179

 

İslâmiyetçe hukuki olarak insan her yönüyle korunmuştur. 

Adalet timsali Hz. Ömer Abdullah bin Kays’a gönderdiği mektubta şöyle 

der:”Bismillahirrahmanirrahim,Mü’minlerin emiri ve Allah’ın kulu Ömer’den 

Abdullah bin Kays’a. Kaza,muhkem farz ve uyulan sünnettir. Şunu bil ki sana bir dava 

getirildiği zaman tatbiki mümkün olmayan delillerin faydası olmaz. insanlara karşı 

şahsi münasebetlerinde ve adaletinde eşit muamele yap ki,kuvvetli senin nüfuzundan 

korksun,zayıf da adaletine sığınsın. Delil göstermek davacıya aittir. İnkar edene yemin 

etmek düşer. 

Bununla beraber,müslümanlar arasında barış yapmak da caizdir. Ancak helalı 

haram,haramı da helal kılan sulh kötüdür. Bir dava da hüküm verdikten sonra bu 

hükmün yanlışlığına kanaat getirdiğinde doğruya dönmekte tereddüt etme. Çünkü asıl 

olan doğruya dönmektir ve bu esas yanlış da devam etmekten daha hayırlıdır. Kur’an 

ve Sünnet de açık bir hüküm bulamadığın hallerde hüküm vermekte zorluk çekersen 

önce buna benzer davalar ve örnekler ara ve hali hazırdaki dava ile aralarındaki ortak 

yanları tesbit et. Ondan sonra Kur’an ve hakka en yakın olduğunu umduğun fikre 

itimat et ve buna özellikle dikkat et. Hak iddia edenler,bunu isbatlayabilmeleri için delil 

getirebilecekleri bir mühlet tanı. Bu süre içinde delil getirebilirse lehte,aksi takdirde 

aleyhte hüküm vermen gerçeğe daha yakın ve şüpheden daha uzak olur. 

Müslümanlar,hukuki meselelerde birbirlerine lehte ve aleyhte şahitlik 

edip,adaletin tecelli etmesine yardımcı olmalıdırlar. ancak sabıkalı olanlar,yalancı 

şahitliği veya iftirası sabit olanlar ve soyu bilinmeyenler,bu iş için makbul kişiler 

sayılmazlar. Çünkü Allah,insanların vicdanlarında olanları bilir,şahitlik ve yemin gibi 

tamamen vicdani faktörlerle adaletin tecellisini sağlar. 

Davalara bakarken telaşa,çığırtkanlığa ve tarafların haysiyetini kırıcı 

davranışlara asla müsaade etme. Çünkü adaletin yerini bulması için sükunet ve ciddiyet 

şarttır. Hakkın tecelli etmesi ise ilahi adaletin itibar kazanmasına sebeb olur. Bir 
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müslümanın niyeti iyi ise Allah,onun insanlarla olan münasebetlerini islah eder. Ama içi 

başka dışı başka olursa,Allah ona musibet verir. Bu durumda hakimin görevi Allah’ın 

rızık ve rahmet hazinelerinin kulları arasında adaletle dağıtılmasını sağlamaktır. 

Vesselam.”
180

 

Hz. Ebubekir’in de Filistine hareket edecek olan komutan Üsâme’ye verdiği 

talimat da:”Ey insanlar durun! size on tavsiyem var,onları unutmayın: Emanete hıyanet 

etmeyin,aldatmayın,itimadı kırmayın,kulak-burun kesmeyin,küçük çocukları,ihtiyar 

erkekleri ve kadınları öldürmeyin. Hurma ağacını,meyve veren ağacı 

kesmeyin,yakmayın. Gıda için olmadıkça keçi,öküz,deve boğazlamayın. Belki bir 

manastırda inzivaya çekilmiş insanlara yakın geçersiniz,onları kendi hallerine bırakın. 

Belki size çeşitli nimetlerden yemekler getiren insanlara rast gelirsiniz,birinden sonra 

ötekini yediğiniz zaman onların üzerine Allah’ın ismini zikredin ve insanlara rast 

geleceksiniz ki onların saçlarının biçimi tepelerinin üstünde şeytan yuva yapmış gibi 

görünür ve tepelerinin üstünde sarığa benzer bir şeyler vardır,onları kılınçlarınızla 

delin. Allah’ın adıyla yürüyün,Allah sizi mızrak ve taunla mükafatlandırsın.” 

Diğer tebliğinde:”Size Allah’tan korkmanızı emrederim. İtaatsizlik etmeyin,hile 

yapmayın,korkaklık göstermeyin,kiliseleri tahrib etmeyin,hurma ağaçlarını suya 

boğmayın, ekinleri yakmayın,hayvanlara eza etmeyin,meyva ağaçlarını kesmeyin, 

ihtiyarları, çocukları, kadınları öldürmeyin.”
181

 

  

Ş  E  R  İ  A  T 

  

Hadisde:”Aranızda,Allahın kitabıyla,yani ‘Allahın hükmü ile’ hükmet.”
182

 

- Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh)'dan rivayet edilir ki, şöyle buyurmuştur; 

"Gecesi gündüz gibi olan çok aydınlık bir şeriat üzere terk edildiniz. Çöldeki bedevîlerin 

ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. (Âyet ve hadisten öğretilenleri 

olduğu gibi takib edin, kendinizden katıp karıştırmadan taklid edin.) 

 - Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: Ebu Cehil mel'un, Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm)'e: "Biz seni yalanlamıyoruz, biz senin getirdiğin şeriatı tekzib 

ediyoruz" dedi. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak şu ayeti inzal buyurdu: "(Ey Muhammed!) 

Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz, doğrusu onlar, seni yalancı 

saymıyorlar, fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr ediyorlar. Senden önce 
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nice peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımcımız gelene kadar yalanlamalarına 

ve sıkıştırılmalarına katlandılar..." 
183

 

 Cenâb-ı hakkın iki tarzda kanunu vardır:Biri,tabiata koymuş olduğu kanunlar ki 

bunlar;yer çekimi,ateşin yakma ve suyun kaldırma kanunu gibi kanunlar olup,kainatın 

ve dünyamızın denge ve düzeni ancak bunların olması ve devamı iledir. Dünyamıza 

konulan kanunları bir anlık çekmek her şeyin herc-ü merc ve alt-üst olması için yeterli 

sebeb olur. 

 İkincisi ise;insanların şahsi,ailevi,içtima-i yani dünyevi hayatlarının temin ve 

tanzimi için,ahiret hayatlarının da saadetleri için Allah tarafından vazedilip konulan 

dinin kanunlarıdır ki,buna da dini terim olarak Şeriat denmektedir. 

 Birincisi yani dünyanın ve kainatın dengesi için konulan kanunlar ne derece 

zaruri ve lüzumlu ise,insanların hayatlarını tanzim eden ikincisi de ondan daha zaruri 

ve lüzumludur. Zira şeriat her iki hayatın teminatıdır.  

 Şeriat;Cenâb-ı hakkın kulları için vazetmiş olduğu dini,dünyevi ahkamın heyeti 

mecmuasıdır (bütünüdür.)
184

 

 “Şeriatın nazarı ise,evvela ve bizzat saadeti uhreviyeye bakar. İkinci derecede 

ahirete vesile olmak,dolayısıyla-dünyanın saadetine nazar eder.”
185

 

 “Şeriat tabiatın tecavüzatına sed çekmekle onu tadil edip nefsi emmareyi terbiye 

eder.”
186

 

 Yani bazı duygularına had konulmayan insanın hareketleri şeriatça tanzim 

edilir. Nitekim:”İnsandaki kuvve-i şeheviyye (istek,şehvet duygusu),kuvve-i gadabiyye 

(kızma duygusu),kuvve-i akliyye(düşünme duygusu),sani’ tarafından tahdid 

edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler 

başıboş bırakıldığından,muamelata zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri 

önlemek için,cemaatı insaniye,çalışmalarının semerelerini mübadele etmekle adalete 

muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı,adaleti idrakten aciz olduğundan,külli bir akla ihtiyaç 

vardır ki,fertler,o külli akıldan istifade etsinler. Öyle bir külli akılda ancak kanun 

şeklinde olur. Öyle bir kanun,ancak şeriattır.”
187

 

 Şeriatın uygulanmasındaki en önemli nokta;şâri’i hakiki yani o şeriat 

hükümlerini koyan Allah’ı düşündürmektir.
188[72]
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 Enam.32-34. 
184

 Hukuk-u İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. Ömer Nasuhi Bilmen. 1 / 14,Fetevayı Hindiyye. 

age. 15 / 71 ,Yeni Lugat. Abdullah Yeğin.656.. ,Bak.Mesnevi-i Nuriye.age.74,131,136. 
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 Sözler. B. Said Nursi.451,Muhakemat. B.S.Nursi.141. 
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 Age.455. 
187

 İşarat-ül İ’caz.B.Said Nursi.93,Muhakemat.age.125,Devlet Felsefesi. Safa Mürsel.475-476. 
188

 Bkn.Muhakemat.age.29. 



 Ezelden gelip ebede giden
189

 ve sebebi saadetimiz bulunan şeriatın alemde 

tecellisiyle hakiki terakki mümkün olur. 

 İslâmın getirdiği hükümlerin diğer hükümlerden farkı ise:”Kur’an,bütün kütüb-

ü salifenin güzelliklerini cem etmiş olduğundan,usulde muaddil ve mükemmildir. Yani 

ta’dil ve tekmil edicidir. Yalnız,zaman ve mekanın tagayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve 

tebeddüle maruz olan Füruat kısmında müessistir. Bunda akli ve  mantiki olmayan bir 

cihet yoktur. evet,mevasimi erbaada giyecek,yiyecek ve sair ilaçların tebeddülüne lüzum 

ve ihtiyaç hasıl olduğu gibi,bir şahsın yaşayış devrelerinde talim ve terbiye keyfiyeti 

tebeddül eder. Kezalik,hikmet ve maslahatın iktizası üzerine,ömrü beşerin 

mertebelerine göre ahkam-ı fer’iyyede tebeddül vardır. Çünkü,fer’i hükümlerden 

biri,bir zamanda maslahat iken,diğer bir zamana göre mazarrat olur. Veya bir ilaç,bir 

şahsa deva iken şahsı âhere da’ (hastalık)olur. Bu sırdandır ki Kur’an,fer’i 

hükümlerden bir kısmını neshetmiştir. Yani,vakitleri bitti,nöbet başka hükümlere 

geldi,diye hükmetmiştir.”
190

 

 “Rasulullah (SAM) Efendimizin getirdiği şeriat nesih kabul etmez.. Çünkü 

o,kendinden evvel gelen ümmetlerin getirdiğini câmi’dir. Hepsini eksiksiz getirdi. ve 

lüzumu olmayanları da kaldırdı. 

 Ayrıca kendine has bir özelliği de vardır ki o,başkalarında yoktur. 

 Sonra o,sekizinci semadan,yani,kürsünün bulunduğu kattan nazil oldu. Zira 

orası tam ve sabit bir makamdır ve zatı ilahi ile kaimdir. Hiçbir halde değişmez. 

 İşbu gerekçe iledir ki:Rasulullah (SAM) Efendimizin getirdiği şeriat nesih,yani 

değişme kabul etmez. Ama diğerleri böyle değildir...Değişirler...şimdiki halleri gibi..”
191

 

 Cenâb-ı Hakkın kainata ve dünyamıza koymuş olduğu kanunlar milyonlarca ve 

milyarlarca yıl geçtiği halde hala tazeliğini korumuş ve eskimemiştir. O zamanda yakan 

ateş bugünde yakmakta,o zamanki yer çekimi şimdi de çekmekte,ve bunun gibi bütün 

kanunlar kıyamete kadar da devam edecektir. Kur’an ve ondaki kanun kıyamete kadar 

bâkidir. 

 “Ezmanın tagayyüriyle ahkâmın tagayyürü inkar olunamaz.” Yani,nas ile sabit 

olmayan ve ahkâmı külliyeden bulunmayan bir kısım cüz-i hükümler,zamanın 

değişmesiyle değişebilir. Yoksa kat’i naslar ile sabit olan veya zulüm ve i’tisaf gibi 

memnuiyeti ahkâmı umumiyeden bulunan şeylerde zamanın tagayyürü müessir 

olamaz.”
192

 

                                                           
189

 Tarihçe-i Hayat.B. Said Nursi.53, Hutbe-i Şamiye. B. Said Nursi.85. 
190

 İşarat-ül İ’caz. age.53-54,Bkn. Devlet Felsefesi.age.485-486,Sözler. age. (27.söz hatime)454. 
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 Veliler Ansiklopedisi. (Tabakat-ül Kübra)İmam Şa’rani. 3 / 868. 
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 Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. age. 1 / 267. 



 Zaruret gibi durumlar ki onlarda şeriatça belirlenmiş olup;akıl,mal,din,can ve 

ırz gibi beş esasta yok edici durumlarda geçerlidir. 

 Âdem (AS) zamanında gelen bir din veya suhuf ve kitabı kıyamete kadar devam 

edecek olsa idi;insanlarda bir monotomluk,bir ülfet,bir ilgisizlik,bir gelişmeme durumu 

olacaktı. Birde bütün asrın insanları aynı kapasitede,aynı kabiliyet ve ilerleme içerisinde 

olmadığından dinler farklılık arz etmişlerdir. Mevsimlere göre giysi ve ilaçların 

farklılığı gibi. Ancak bunlar da temelde bir olup sadece füruât da farklılık arz 

etmektedirler. Mesela:”Eski şeriatlarda,ezcümle Hz. Süleymanın şeriatında timsal bile 

caizdi,yasak değildi.”
193

 

 Ancak”İslâm şeriatı ise,geçmiş de insanları putperestliğe kadar götüren,fayda 

yerine zarar getiren bu müsaadeyi kaldırmış,canlıların suretlerini yapanları 

lanetlemiş,onların ahiret te en ağır azaba uğrayacaklarını haber vermiş.”
194

 

 Bediüzzaman bu konuda:”Sanemperestliği şiddetle Kur’an men’ettiği 

gibi,sanem-perestliğin bir nevi taklidi olan suret-perestliği de men’eder. Medeniyet 

ise,suretleri kendi mehasininden sayıp Kur’an-a muaraza etmek istemiş. 

Halbuki:Gölgeli gölgesiz suretler,ya bir zulmü mütehaccir veya bir riya-yı mütecessid 

veya bir hevesi mütecessimdir ki,beşeri zulme ve riyaya ve hevâya,hevesi kamçılayıp 

teşvik eder.........Öyle de:ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük 

cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverâne bakmak,derinden derine hissiyat-

ı ulviye-i insaniyeyi sarsar,tahrib eder.”
195

 

 Hâli âlem bu hükmü tasdik etmektedir. 

 Ve yine İslâmda emredilmeyip sadece müsaade edilmiş olan teaddüdü zevcat yani 

dört kadınla evlenme
196

 meselesi Hristiyanlıkta yani Hz. İsa bir erkeğin 10 kızla 

evlenmesini mümkün görmektedir.
197

  Hz.Davud’un doksan dokuz 

hatuna,Hz.Süleyman’ın yetmiş hatuna sahib olması o zamana ait bir hükümdü.
198

 

Kitab-ı Mukaddesin,Tevrat’ın bir çok yerinde Şeriat ifadesine rastlamaktayız. 

Özellikle Tevrat’da”Musa’nın üçüncü kitabı”olan –Levililer-bölümü ve bundan 

sonrakiler “Çeşitli şer’i hususlar ve tarihi haberlerden”
199 

bahsetmektedir. 

Âyet’de:”Sizden her birisi için bir şeriat,bir açık yol yaptık.”
200
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 İslam Tarihi (Medine Devri) age. 1 / 304, Sebe’.13,Bak.Hülasat-ül Beyan.age. 11 / 4494. 
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 Sözler.age.381. 
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 Hülasat-ül Beyan.K.M.Vehbi Efendi. 12 / 4782-4784,4797.Bak.Sad suresi.23-24.  
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 Kitab-ı Mukaddes.Age.Tevrat.sh.98, Bkn. Dinler Tarihi. E. Saraçoğlu. 187,Tefsir-i Kebir.age. 6 / 227. 
200

 Maide.48,Hac.67,Şura.13,21,Casiye.18. 



“Her milletin şeriatı kendi zamanında has bulunmuştur. Şeriatı İslâmiyenin salif 

(geçmiş) şeriatları nasih olduğu (hükmünü ortadan,yürürlükten kaldırdığı)hakkında da 

icma vardır.” 
201

  

“Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur.” Yani;”Hakkında şâri’i mübinin nassı 

(hükmü) mevcut olan bir meselede artık içtihad zaid ve o nassın hılafına hüküm 

batıldır.”
202

 

“Şer’i hükümlerden biri,diğerine tercih edilip hüküm tercih edilen delile göre 

verilebilir.”
203

 

“İlahi hükümleri yerine getiren peygamber şeriatının hakimleri,mübarek dinin 

direkleridir.”
204

 Onun yıkılması dinin diğer esaslarının da yıkılmasına sebeb olur. 

Gizli olan umura,şeriat emarelere,zahire göre hükmeder. Bu hükme göre bir 

mesele hakkında peygamber hükmetse zahire göre o hüküm geçerlidir. Gerekirse 

hüküm verdiği sahibini affettirir. ancak bir de işin batını vardır ki,her şeyin faş edilip 

açıldığı ahiret gününde Cenab-ı hakkın da vereceği bir hüküm vardır ki,bu hüküm 

Allah’a aid bir hükümdür. Hakikat ortaya çıktığından bu hükümle insanlar muameleye 

tabi tutulurlar. 

Yani şeriatın uygulanmasında bir ameli salih’de varır.” Ameli salih,maddi-

manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle,hukukullahı bihakkın ifa etmekten 

ibarettir.”
205

 

Bu konuda Bediüzzaman şöyle der:“Din yalnız iman değil,belki ameli salih dahi 

dinin ikinci cüz’üdür. Acaba katl,zina,sirkat,kumar,şarab gibi hayat-ı içtimaiyyeyi 

zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men’etmek için yalnız hapis 

korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde;her 

hanede,belki herkesin yanında daima bir polis,bir hafiye bulunmak lazım gelir ki,serkeş 

nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. 

İşte Risale-i nur,amel-i salih noktasında,iman canibinden,herkesin başında her 

vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı ilahiyi hatırına 

getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır.”
206

 

İşte şeriat bu mana ve temeli te’sis eder ve de etmektedir. 

Böylece “Şeriat,doğrudan doğruya,gölgesiz,perdesiz,sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i 

mutlaka noktasında hitab-ı ilahinin neticesidir.”
207[91]
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 Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. age. 1 / 195. 
202

 Age. 1 / 259. 
203 

Fetevay-ı Hindiyye. age. 15 / 124. 
204

 Koçi Bey Risalesi. Sadl. Z. Danışman. 103. 
205

 Mesnevi-i Nuriye. B. Said Nursi.112. 
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 Şualar.240. 



Bediüzzaman maksadını açıklarken:”En büyük maksadım,şeriatın ahkamını 

tamamen icra ve tatbiktir."”"Terakkimiz,ancak,milliyetimiz olan İslâmiyetin 

terakkisiyle ve hakaik-i şeriatın tecellisiyledir."
208

 

“Şeriat-ı ğarra da daima icma ve re’yi cumhur,medar-ı fetva olduğu gibi,şimdi de 

fevza-i ara (fikirde anarşi) için,böyle bir faysala,lüzum-u kat’i vardır.”
209

 

Akla düşünme özelliği veren şeriat koyduğu hükümlerle de caydırıcılığını 

kuvvetlendirmektedir. 

“Ahkam-ı şer’iyyeyi tatbik ve tanzim ve icra etmek ve hürriyet-i fikirden neş’et 

eden manevi anarşiliği kaldırmak için gayet lazımdır ki;ulema-i muhakkikinden bir 

hey’et-i aliye bulunsun ki,o hey’et umumun emniyetine mazhariyetleriyle ve cumhur-u 

ulemanın onlara itimadiyle ümmet için bir nevi zımni kefalet ve dava vekili hükmünde 

olmaları cihetinde icma-ı ümmet hüccetinin sırrına mazhar oluyorlar. O vakit içtihadın 

neticesi o icma’ ile şer’an düstur olabilir. ve icma’ın tasdik ve sikkesiyle umuma şamil 

oluyor.”
210

  

Zira ;”Şeriatı Muhammedinin (Aleyhissalatu vesselam) muhafazası da itaat 

iledir.”
211

 

“Hürriyet ve meşrutiyet şeriatsız olamaz.”
212

 

“Şeriata muhalefet su-i ahlakı netice vermektedir.”
213

 

“Evet milleti İslâmiyenin sebeb-i saadeti yalnız yalnız hakaik-i İslamiye ile 

olabilir. ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadeti dünyeviyesi şeriat-ı İslâmiye ile olabilir. Yoksa 

adalet mahvolur. Emniyet zir-ü zeber olur. Ahlaksızlık,pis hasletler galebe eder. İş 

yalancıların,dalkavukların elinde kalır. Size bu hakikatı isbat edecek binler hüccetten 

bir küçük nümune olarak bu hikayeyi nazar-ı dikkatinize gösteriyorum: 

Bir zaman bir adam,bir sahrada,bedeviler içinde ehli hakikat bir zatın evine 

misafir olur. bakıyor ki,onlar mallarının muhafazasına ehemmiyet vermiyorlar. Hatta 

ev sahibi evinin köşesinde paraları oralarda açıkta bırakmış. Misafir,hane sahibine 

dedi: 

-Hırsızlıktan korkmuyor musunuz,böyle malınızı köşeye atmışsınız? 
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 Mektubat. B. Said Nursi.422-423. 
208

 Tarihçe-i Hayat.age.64,69,60-63. 
209

 Sünuhat. B. Said Nursi.39, Bkn. Fitne ve Melahim konusunda,İslam Ansiklopedisi.(TDV) 13 / 149-

154,156-159. 
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 Emirdağ lahikası. B. Said Nursi II / 163. 
211

 Hutbe-i Şamiye.age.104,121. 
212

 Age.74,97. 
213

 Age.28,96. 



Hane sahibi dedi:”Bizde hırsızlık olmaz.” 

Misafir dedi:”Biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde 

çok defalar hırsızlık oluyor.” 

Hane sahibi demiş:”Biz emri ilahi namına ve adalet-i şer’iyye hesabına hırsızın 

elini kesiyoruz.” 

Misafir dedi:”Öyle ise çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir.” 

Hane sahibi dedi:”Ben elli yaşına girdim,bütün ömrümde bir tek el kesildiğini 

gördüm.” 

Misafir taaccüb etti,dedi ki:”Memleketimizde her gün elli adamı hırsızlık 

ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar te’siri 

olmuyor.” 

Hane sahibi dedi:”siz büyük bir hakikatten ve acib ve kuvvetli bir sırdan gaflet 

etmişsiniz,terk etmişsiniz. onun için adaletin hakikatını kaybediyorsunuz. Maslahat-ı 

beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar,zalimane ve tarafgirâne cereyanlar 

müdahele eder,hükümlerin tesirini kırar.”O hakikatın sırrı budur:  

Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada hadd-i şer’inin icrasını 

tahattur eder. Arş-ı ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassası ile,kalbin 

kulağı ile,kelam-ı ezeliden gelen ve”hırsız elinin idamına”hükmeden;”Hırsızlık eden 

erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah!tan bir ibret olmak üzere 

ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir."
214

 Âyetini hissedip işitir gibi iman ve 

itikadı heyecana ve hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir. Ruhun etrafından,vicdanın derin 

yerlerinden,o sirkat meyelanına hücum gibi bir halet-i ruhiye hasıl olur. Nefis ve 

hevesten gelen meyelan parçalanır,çekilir. git gide o meyelan bütün bütün kesilir. Çünki 

yalnız vehim ve fikir değil,belki manevi kuvveleri –akıl,kalb ve vicdan- birden o hisse,o 

hevese hücum eder. Hadd-i şer’iyi tahattur ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakçı o hissin 

karşısına çıkar,susturur. 

Evet iman kalb de,kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena 

meyelanlar histen,nefisten çıktıkça’yasaktır’der tard eder,kaçırır.”
215

  

“Demek hakiki adalet ve te’sirli ceza odur ki:Allah’ın emri namıyla olsun. Yoksa 

te’siri yüzden bire iner.”
216
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 Maide.38,bakn.Maide.39. 
215

 Hutbe-i Şamiye.age.75-77. 
216

 Age78-79. 



“Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i ilahiye namına ve hakaik-i İslâmiye 

dairesinde mahkemeler açmazsa,maddi ve manevi kıyametler başlarına 

kopacak;anarşilere,ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silah edecekler..”
217

 

Her şeyde ölçü iki şey olmalıdır:1)Şeriata uygunluluk. 

2)İhlas.
218

 

“Dünya için din feda olunmaz. gebermiş istibdadı muhafaza için,vaktiyle mesail-i 

şeriat rüşvet verilirdi.”
219

 

Her bir insanın hakkı haktır,hiçbir hakka dahi feda edilemez,küçüğüne 

büyüğüne bakılmaz. “Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan,seninle beraber 

dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir 

adamın,ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini,semâvâta işittirecek derecede 

bağıracaksın. Hatta bir tek masum,dokuz cani olsa;yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle 

batırılmaz.”
220

 

Âyette:“Doğrusu Allah,ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm 

verecektir.”
221

 

“Çünkü Allah,kıyamet gününde,ihtilaf etmekte olduğunuz konulara dair 

aranızda hüküm verecektir.”
222 

Ahiret her şeyin faş olduğu bir yerdir. 

Bunu te’yiden:”(Ey Muhammed!)Hakkında azab hükmü gerçekleşmiş kimseyi 

sen mi kurtaracaksın?”
223 

Çünkü karar verilmiştir. 

Kıl kadar haksızlık etmeyen Allah,
224 

en doğru sözlü olandır.
225

 

İslam hukukundaki bir çok ana konular Bakara suresinde zikredilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim-de”Aile hukukuna ait 70 ayet,Medeni hukuka ait 70;Ceza 

hukukuna ait 30;Muhakeme usulüne ait yaklaşık 13; Anayasa hukukuna ait yaklaşık 10 

ayet;Devletler hukukuna ait yaklaşık 25;İktisadi ve mali hükümlere ait ise yaklaşık 10 

kadar ayet bulunmak ta..”
226 

olduğu ifade edilir. 
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Kur’an-da gerçek üstünlüğün Takva’ da
227

,İnsanların Âdem’den,
228 

Veda 

hutbesinde ve de ayet’ de Âdem’in toprakta olduğu belirtilir.
229

 

Hadis’ de; İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittirler.”
230 

buyurulmaktadır. 

Buna binaendir ki İslâm hukukunda,insan olmaları yönüyle esirlere İslâm 

öncesindeki muamelelerden farklı olarak iyi muamele edilir. erkek ve kadın esirler 

korunurdu.
231

 

Mısır’da kurulan “Kölemenler Devleti”İslâm aleminde kölelerin devlet bile olup 

kurduklarını göstermiştir. Buda 2 asır boyunca devam etmiştir. 

İslâm hukuku itibarıyla hüre uygulanan ceza;köleye uygulanmaz. Köleliği göz 

önünde bulundurularak hafifletilir. 

Hadis’ de:”Dostum Cibril bana,köleye yumuşak muamele tavsiye etti,zannettim 

ki,onun hür olacağı bir zamanı tayin edecek.” 

Yahya ibni Said anlatıyor:”Halife Ömer bin Abdulaziz beni,Afrikadaki zekâtı 

toplamak için gönderdi. Zekâtı topladım,kendilerine dağıtmak için fakirleri davet ettim. 

Zekâtı kabul eden fakir bulamadım. Çünkü,Ömer bin Abdulaziz,insanları 

zenginleştirmişti. Bunun üzerine köleler satın aldım,sonra da onları âzad ettim.”
232

 

Şeriat Kur’an-de hadd ve sınırlar olarak da zikredilir.
233

 

Osmanlılarda ilk defa şer’i usulün tatbiki ikinci padişah sultan Osman 

zamanında olmuştur. “Kadılar yetiştirecek kaynak bulunmadığından kadı’lar 

Anadolu,İran,Suriye ve Mısır gibi yerlerden getirilmiştir. I. Murad’ın molla Fahreddin 

Acemi’yi 130 akçe maaş ile ilk defa fetva görevine tayin etmiştir.”
234

 

İlk defa İslâmiyetle çıkan hukuk,
235

 Selçuklularda Askeri,mali,şer’i,hukuki ve 

idari olmak üzere beş kısma ayrılmış,
236

 Moğol istilasından sonra (1258) İslam hukuku 

sistematik olarak,kısaca ve yazılan eserlerden özetleme suretiyle birer hukuk el kitabı 

haline getirilmiştir.”
237

 

                                                           
227

 Bkn.Hucurat.13. 
228

    Bkn. Nisa.1. 
229

 Fatır.11. 
230

  Yeni Asya gazt.19-2-1994,Bkn. Ahmed bin. Hanbel. 5 / 411. 
231

 Bkn. İslam Ansiklopedisi. (İSAM) 11 / 382-389. 
232

 Yeni Asya gazt,2-3-1994. 
233

 Bakara.187,229-230,Nisa.13-14,Tevbe.63,97,112,Mücadele.4-5,20,22,Talak.1, 
234

 Türk Hukuk Tarihi. age. 1 / 109. 
235

 İktibaslar. Ahmet Coşkun.253. 
236

 Age.257. 
237

 Türk Hukuk Tarihi. age. 1 / 109. 



Ve yine”Ulül emrin birinci yetkisi,mevcut şer’i hükümleri,uygulamada kolaylık 

olsun diye,derleyerek kanun haline getirebilmesidir. Zülkadir oğulları döneminde 

hazırlanan kanunnamelerin çoğu maddeleri,bu manada bir düzenlemedir. Zira 

hırsızlık,içki içme,yol kesme ve benzeri had suçlarının şer’i hükümlerini kanun 

maddeleri haline getirmiştir. Osmanlı hukukundaki mecelle ve hukuku aile 

kanunnamesi de,bu gruba misal olarak verilebilir.”
238

 

“Osmanlılarda ahkam-ı şer’iyye ve Kavanin-i örfiyye tabirlerine birlikte 

rastlamaktayız. Hiçbir şekilde örfi hükümler şer’i hukuka aykırı düşmemiştir.”
239

 

“Bizzat bu şer’i hukuk şeriatın belirttiği şekilde Osmanlı devlet teşkilatının 

kanunnamesinde yer almış,bizzat zina,katl,içki içme,hırsızlık ve iftira gibi suçların 

cezaları belirlenmiş ve teşvik edici yollar engellenmiş,yasaklanmıştır.”
240

 

Ahkâm-ı Şer’iyye,
241

 yani dinin hükümleri en mükemmel manada halifelik 

mekanizmasının işletilmesiyle uygulanmıştır. Bu konuda İbnu Haldun Mukaddimesin 

de:”İmamet herkesi uhrevi ve sonuç olarak ona raci olan dünyevi maslahat ve 

menfaatlerinde şer’i görüşün gereğini yerine getirmeye sevk ve mecbur etmektedir. 

Çünkü şâri’in nazarında dünyevi bütün haller,ahiret menfaatlerine râcidir. Buna göre 

hilafet,hakikat da dinin korunması ve  onun gereğince dünyanın yönetilmesi (siyaseti) 

hususunda şeriat sahibinin vekâleti (halifeliği) demektir.”der.
242

 

Bin yıldır dinin korunması için cesurane,Hz. Ömer’in dediği gibi:”Allah’ın 

hukukunu muhafazada insanlardan korkmayınız. Fakat insanların hukukunu 

muhafazada Allah’dan korkunuz.”dediği gibi yapılmış,maddi ve manevi rahmetlere 

vesile olunmuştur. 

Bir uygulama da:”Hazret-i Ömer’in (R.A) tahtı hükmünde,kanun-u adalet-i 

şer’iyyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere,nasaraya ilişmiyordular. Demek 

kabul etmemek,tasdik etmemek idarece bir suç teşkil etmiyor ki;o çeşit muhalifler ve 

münkirler,en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar.”
243

 

Konu ile ilgili âyette:”de ki:Rabbimiz (kıyamet günü),hepimizi bir araya 

toplayacak,sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O,en adil hüküm veren,(her 

şeyi)hakkıyla bilendir.”
244

 

Âlûsi,-Ruh-ul Meâni-sinde şöyle der:”Şer’i hükümlere aykırı olmayan usul ile 

amel edenleri tekfir etmek ise büyük tehlikedir.” Meşrutiyet ve meşveret de böyledir. 
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Âyette geçen:”Kim Allah’ın indirdiği (hükümler)ile hükmetmezse işte onlar 

kâfirlerin ta kendileridir.”
245[129]

 Buradaki ‘Men lem yehkum’ifadesinden kasdedilenin 

‘Men lem yusaddik’ olduğunu söyleyen Bediüzzaman,böylece küfrün ancak inkâr 

halinde gerçekleşmiş olacağını,uygulamamanın o kişiyi kafir etmeyeceğini belirtmiştir.  

Allah âdildir zulmetmez,zulmü emretmez. Dinin hükümlerinde de zulüm 

aranmaz. 

“Allah,hâkimler hâkimi değil midir?”
246

 

  

UKÛBAT    CEZALAR 

  

Ceza anlamına gelen ukûbatın İslâmi istilahca mânası ise:” insanların medeni bir 

düzen içinde yaşamalarını,emniyet ve asayişi temin için kurulu düzenleri,yasaları ihlal 

edenlerin cezalandırılmaları gerekir,(ki) bunlarda ukûbat (cezalar bahsini teşkil 

eder)”
247

.Yani”Gâye-nin (ıslah gibi) temini esastır.”
248

 

İslâm hukukuna göre ceza amelin cinsine göre tayin edilir. Bediüzzaman’ın 

ifadesiyle:”Amel,cinsi cezadır. Ceza,cinsi ameldir.” 

Hukuk insanları cezalandırmak için değil,korumak için vardır. Her hak 

sahibinin hakkını haksızdan almak için vardır. İlk etapta karşısındakini cezalandırmak 

için değildir. Bundan dolayı hukuk insanların aleyhinde değil,lehinde kullanılır. 

Hukuk,suç aramaz,suçsuzun hakkını korur. 

İslâm ceza hukukunu tedvin ederken suçluyu cezalandırmayı ne hedef alır,ne de 

gaye ve amaç addeder. Amaç caydırıcılıktır. Suçun ağırlığı sırf muhatabı o işten tenfir 

ettirip,nefretini celb ederek,dünyada ömür boyu onun zilletini çekeceğini ve en önemlisi 

bunun Allah tarafından konulan bir kanun olduğunu düşündürerek manevi yönden 

oluşturduğu ağırlıkla da sakındırmaktır. Zira Allah’dan ve O’nun yasakladıklarından 

korkup kaçınmayan bir insanı hiçbir beşeri güç ve kuvvet durduramaz ve engelleyemez. 

Şahit olduğum bir olay meseleye biraz ışık tutması açısından manidardır:” 

Hapishaneye Din dersi vermeye gidiyordum. On iki yaşında hırsızlığa başlayıp on 

senedir yedi kere girip çıktığı hapishaneye be sefer kendisiyle beraber üç kişiyi daha 
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getirmişti. O gelenlerde itiraflarında arkadaşın yüzünden buraya düştüklerini 

söyleyip,onu kınadılar. 

Uzun boylu konuştuk. meselenin vehametini ve çirkinliği üzerinde durduk. Sonuç 

da yapmayacaklarını da söylediler. 

Haftaya tekrar geldiğimde gardiyan bunların niyetlerini bozduklarını,bir daha 

yapacaklarını söylemesi üzerine,onlara bunun doğru olup olmadığını sorduğumda;-

Evet-deyip devamla;”Hoca! bir yer daha var,orayı da soyacağız,ondan sonra söz,bir 

daha yapmayacağız. İster başaralım,ister başarmayalım. diyerek geçiştirdiler.  

Bu sözlerinde de samimi olmadıklarını söylediğimde ise ona da evet-,dediler. 

Çünkü bir kere lekelenmiş olduklarını bahane ederek... 

Ancak onlar kabre kadar devam edeceklerdir. Çünkü hiçbir caydırıcılığı 

olmadığı gibi,cazib hali bile bulunmaktadır. 

Şeriatta ceza esas olmadığı gibi:”Aleyhine bir delil bulunmadıkça sanık lehine 

karar verilir.” veya Hadis-de de belirtildiği gibi:”Gücünüz yettiğiniz  kadar şüphelerle 

müslümanlardan suçların cezalarını kaldırınız.”
249

 

Nitekim İslâmdan öncede Yusuf Peygambere Züleyha’nın yaptığı zina isnadında 

hemen cezalandırılma yoluna gidilmemiş,mantıklı bir yol aranarak:”Eğer gömleği 

önden yırtılmışsa,kadın doğru söylemiştir,bu ise (Yusuf) yalancılardandır.” 

“Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa,kadın (Züleyha) yalan söylemiştir. bu ise 

doğru söyleyenlerdendir.” 
250

 

Toplumun huzurunu kaçırıp işlenilen suçlara bizzat Peygamberimiz zamanında 

Kur’an-ın tesbit ettiği şekilde ceza verilerek gelecek asırlara ışık tutulmuştur. 

Hz. Ali’den rivayetle Peygamberimiz buyurur:”Mâsiyetin cezası üçtür. Geçim 

darlığı,sıkıntılardaki zorluk ve kişinin yiyeceğine ancak,Allah’a isyan ederek 

ulaşması.”
251

 

Buna istinaden kendiside mâsiyetin üç halinin olduğuna değinen 

Gazâli,bunlardan: 

1)İslâm devletinin görevi olan,ta’zir ve ceza uygulanacak olan ferdin kendine 

vereceği zararı engellemek; 
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2)Fert ve toplumun da engelleyebileceği,kullanmak üzere ferdin yanında şarab 

bulundurması gibi; 

3)İçki içme gibi bir günahın işlenme şüphesi olan bir yerde,zan üzere ceza 

verilemeyeceğinden va’z ve nasihat yoluyla ikaz edilebilir. 

Ancak devamlı günah işlendiği bilinen bir yer ise;mani olmak caizdir.
252

 

Âyet ve Hadis’ler ışığında İslâmdan önceki işlenilen suçlar hususunda muaf 

tutulmuştur.”Kim İslâmın emirlerine güzelce uyarsa,İslam’dan önceki devirde 

yaptıklarından sorumlu tutulmaz.”
253

 Aynı durum şimdi de geçerlidir. 

Ceza’da ölçü hususunda ise Kur’an-ı Kerim şu ölçüyü verir:” eğer ceza 

verecekseniz,size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz,elbette 

o,sabredenler için daha hayırlıdır.”
254

 

İslâm’dan önceki Türk hukukunda:”Anne ve babalarını 

öldürenler,çarptırıldıkları ceza ve işkence sonucu ölmese bile,işkenceden sonra Pazar 

başları ve benzeri umumi yerlerde katledilirler.”
255

 Göktürklerde ise:”İsyan,vatana 

ihanet,adam öldürme,zina,bağlı atı çalmak ve ikinci defa hırsızlık yapmanın cezası 

idamdır. 

Hafif suçların cezaları arasında,tazminatla beraber uzun süreli olmayan hafif 

hapis cezaları da vardır.”
256

 

İslâm hukukuna göre her cezayı af yetkisi devlete verilmemiştir. devlet yetkili 

değildir. İslâm ceza hukukunda devletin hudud ve cinayet cezaları hakkında ne umumi 

nede hususi af yetkisi yoktur. Sadece Ta’zir suç ve cezalarında af yetkisi vardır. 

Kısas ve diyet cezaları şahsi hak olduğundan,hak sahibinin şahsi affıyla düştüğü 

gibi sulh ile de düşer.”
257

 

Nitekim Peygamber Efendimiz Hayber gazasında bir Yahudi kadının pişirip 

biryân ederek zehir kattığı bir keçiyi Peygamberimize göndermesi neticesinde acele edip 

bir lokma alan Bişr ibnil Bera’nın zehirin tesirinden ölmesi üzerine Peygamber 

Efendimiz o kadını buna mukabil öldürtmemiş;kendisi kısası uygulamayıp,Bişr’in 

veresesine verilmiş,onlar öldürmüşler.
258
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Tazir ise;Had olmayıp;haddin dışında bir te’dibdir.
259

 

İslâm hukuku adam öldürme,zina,içki içme,iffete iftira,hırsızlık dışındaki 

suçların cezasını tayin etmez. Çünkü bu cezaların,zaman ve mekânı değişmesiyle 

değişikliğe uğraması icab eder. Teşri’ organı bu esasa göre cezaları kanuna 

bağlayabileceği gibi,kanun bulunmadığında hakim,zaman,yer ve şahsın durumunu göz 

önüne alarak cezayı takdir edecektir. İslâmın tahdid etmediği ve ulül emre bıraktığı bu 

cezalara “Ta’zir” ismi verilmektedir.”
260

 

Ta’zir konusunda İbni Nüceym:” Dediler ki=Suç işleme anında her müslümanın 

müdahale hakkı vardır. Fakat suç işlenip bitirildikten sonra ona müdahale hakkı devlet 

başkanına geçer,halkın yetkisi sona erer.”
261

 

Özetle Gazâli şu ölçüyü ortaya koyarak,bunun aşılmaması konusunda şu hükmü 

belirler;münkeri ortadan kaldırmak,umumun yetkisi dahilinde iken,mesela; 

“Münkeri nehyederken,kullanılacak kuvvetin sınırını aşmak cinayettir. 

Kırılmaksızın dökülmesi kolay iken,içkiyi dökmek için kırdığı içki kabının bedeli,şer’an 

kırandan alınır ve tazmin etmesi gerekir. Fakat eğer kırmaktan başka bir çıkar yol 

bulamazsa kırması caizdir.”
262

 

Namazı alenen terk edenlerle,bunda ısrar edenlerin,alenen oruç tutmayanların 

cezası ta’zir olarak belirlenmiştir.
263

 

 Uyulacak esaslar ve kanunlar doğrultusunda ta’zir cezaları şunlardır:” 1) İdam 

cezası. 2)Celd (sopa )cezası. 3)Hapis cezası. 4)Sürgün cezası. 5)Teşhir yani (yalancı 

şahidi) ta’zir ve teşhir ederler.Hükmü ve öğüt,kınama cezaları. 6)Para cezası. 

7)Kürek,pranga,bendlik ve kal’a bendlik cezaları.”
264

 Bunlarla beraber “1267 tarihli 

ceza kanununa göre ta’zir cezası üç değnekten 79 değneğe kadar olarak gösterilmiştir.” 
265

 

 İlâhi hukuk gerçek hukuktur,beşeri hukuk ise;sun’i hukuktur. 

 Cezaları düşüren bazı sebebler vardır ki bunlar özetle şöyledir:Suçlunun 

ölümü,kısas edilecek uzvun yokluğu,eşkıya ve soyguncunun ciddi tevbesi,Ta’zir 

cezalarında devletin,kısas ve diyet’de de mağdurun kendisi veya velisinin affıyla 

sulh,kısasa mirasçı olmak,kısas,diyet ve iffete iftira suç ve cezaların dışındaki diğer had 

cezalarında ve Hanefi hukukçularına göre Ta’zir cezalarında zaman aşımına uğrama. 
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Zaman aşımı süresi bazılarına göre altı ay olarak belirlenirken,Ebu Hanife’ye 

göre,zamanın yasama organına bırakılmıştır.
266

 

 Tamamen düşmanın istilası altında olan yani dar-ul harbde işlenilen bir suç veya 

ona verilecek ceza hususunda:”Bütün Hanefi hukukçuları ve dolayısıyla Türk 

hukukçuları,İslâm ülkesi dışında suç işleyen müslüman veya zimmiye (Anlaşma ile 

İslâm diyarında yaşaması kabul edilmiş,hayatı hıfzedilen gayr-ı müslim)
267[151]

,İslâm 

hukukunun öngördüğü cezaların uygulanmayacağını,zira bu cezayı uygulayacak yüksek 

otoritenin bulunmadığını kabul etmektedirler. Ancak uygulanmaması,yapılan fiillerin 

meşru hale gelmesi demek değildir.”
268

 

 Zimmiler konusunda Hz. Ali:” Bizim zimmetimizi kabul etmiş bulunanların kanı 

bizim kanımız gibidir ve onların diyeti de bizim diyetimiz gibidir.”buyurmaktadır. 

 Ayriyeten bunlardan Cizye alındığından dolayı askerlik gibi bir hizmeti de 

yapmazlar ve yaptırılmaz. Buda onları korumakla beraber çeşitli meslek dallarında 

ilerlemelerinde önemli rol oynamaktadır. 

 Bir de İslâm’da,Kur’an-da cezaları belirtilen suçların haricinde;”Cezası 

belirtilmemiş olan her suç için hapis cezası uygulanabilir.”
269

 

 Yine hadis’de belirtildiği gibi:”İmamın yanılıb ceza kesmesinden,yanılıb 

affetmesi bana daha sevimli gelir.”Ceza hedef değildir. 

 Dünyada bu cezaların uygulanmasıyla ahiretteki durumu hakkında ise:” 

alimlerin çoğuna göre ise şer’i cezalar asıl olarak dünyada suçun önüne geçmek için 

konulmuşsa da aynı zamanda,dünyada cezasını çeken bir müslüman hakkında bir cabir 

olmakta,yani ahirette görmesi gereken cezayı telafi edip onun yerine de geçmiş 

olmaktadır. Kafir hakkında ise zecri özelliğini korumaktadır. Bir müslümana dünyada 

ceza uygulanırsa,bu onu ahiret azabından kurtarmaktadır.”
270

 

 Büyük Hadis alimi İmam-ı Nevevi’de şöyle der:”Şeriatın zahiri 

hükümleri,ahirette ceza talebinin düşmesini gerektirmektedir.”
271

 

 Hadis-de:” Allah,bir kere affettiği bir şeyi ahirette yeniden söz konusu etmeyecek 

kadar yüce ve kerimdir. Yine Allah dünyada iken cezalandırdığı bir suça karşı,ahirette 

tekrar azab etmeyecek kadar kerimdir.
272
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 Hadis-i Kudsi’de:” Günahkarların yalvarış-yakarışları bana,tesbih de 

bulunanların avazından daha sevimlidir.”
273

 

 Cezaların uygulanmasındaki hikmet rahmetin celbine vesile olmaktır. Nitekim 

Hadis’de:”Yeryüzünde ikame edilen bir haddi şer’i,yer ehli için otuz sabah yağmur 

yağmasından daha hayırlıdır.”
274

 

 Aksi durum azabın celbine vesiledir. Âyet’de:”Yahudilerden kaynaklanan bir 

zulüm sebebiyledir ki,helal ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.”
275

 

 Bundandır ki,Hadis’de:” İnsanoğluna bir ağaç çiziği (diken veya kamka batması 

veya her hangi bir musibet isabet etmesi) veya benzeri (küçük) bir şey (bile),ancak onun 

günahı sebebiyle isabet eder.”
276

 

 Medinelilerin ölçü tartıda eksik tartmaları üzerine Peygamberimiz:” Beş şeye 

mukabil,beş şey vardır.”dediği ve “Beş şeye mukabil beş şey ne 

demektir?”denildiğinde,” Bir toplum,ahdini bozarsa,Allah onlara düşmanlarını 

musallat eder,Allah’ın indirdiği şeylerden başkasıyla hükmederse,o kavimde fakirlik 

yayılır;fuhuş yaygınlaştığı zaman,ölüm yaygınlaşır;ölçü ve tartıda 

noksanlaştırdıklarında,bitkiler bitmez ve onlar kıtlıkla baş başa bırakılırlar,zekâtlarını 

vermezlerse,yağmurları kesilir.”
277

 

 Şapka ve Zünnarın küfür alameti olması,
278 

onun kendisindeki özelliği olan 

secdeye gitmeye engel olmasıyla   beraber,benzemeyi reddetmek içindir. 

 Menfiliklerin insanda kalıcı bırakmış olduğu izlerden dolayıdır 

ki;Peygamberimiz Peygamberlikten önce iki kere mâlâyani,bir eğlenceye katılmayı 

istediği halde ikisinde de uykunun bastırması üzerine uyuyup,sabahlamaya 

kalmasıyla,korunmuş olmaktadır.
279

 

 Müsbet durum imanı arttırdığı gibi,menfi durum da küfrü,kafirin küfrünü 

ziyade kılmaktadır. Mesela; 

 Hadis’de:”Abdestini yenileyen,sanki imanını yenilemiş gibi olur.”
280

 

 Ve Ebu Cehil Bedir günü baygın ve hırlar halde iken üzerine çullanan İbni 

Mes’ud’a şunları söyler:” Arkadaşına (Muhammede) şunu ulaştır;hayatımda ondan 
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daha çok öfkelendiğim-buğzettiğim hiç kimse yoktur. Şu öldüğüm anda da yine en çok 

öfkelendiğim odur.”bu söz üzerine Peygamberimiz de: 

Benim Fir’avunum Musa’nın Fir’avunundan daha şedid. Çünkü onun firavunu 

(ölürken,boğulurken) “İman ettim.”dediği halde,benim ki,isyanını 

arttırdı.”buyurmuştur. 

Ve Ebu Cehil’in isteği üzerine onun kılıncıyla İbni mes’ud onun başını 

koparmıştır.
281

 

Doğacak Musa’yı doğdurtmamak,doğacaksa öldürmek amacıyla bütün erkek 

çocuklarını öldürmek Fiar’avn taktiği ve Firavn-ca bir harekettir. 

20. Asırda da gerek Deccalizm ve Süfyanizm-in,gerekse de hukuksuzluğun 

yöntemi de;gerek doğacak,doğmuş ve yaşayacak Mehdi ve Mehdiliği ortadan 

kaldırmak,insanların önünü tıkamak,saf dışı etmek için her yola baş vurmak,gayrı 

meşru yollara insanları sevk etmek; 

Toplumda çeteleşmeyi de,mafyalaşmayı da,kanunsuzluk ve huzursuzluğu da 

arttıracak,çöküşü hızlandıracaktır. 

Ancak bu durum bir şeyi engelleyemeyecektir;Musa ve Musa’ların 

doğumunu...Musa’lar Firavn-lar oldukça olacak ve doğacaktır. 

 Bu durum “Çaresizlikte çare”dir. Yani uygulanan bu cezaların çaresinin ve 

çözümünün uygulanmasından sonra ortaya çıkması demektir. Kangren olmuş bir 

parmağı kesmekle bileği ve kolu,neticede tüm vücudu  kurtarmak mesabesindedir. 

 Hz: Ali ile Fatih Sultan Mehmet’in bir yahudi ile,Salahaddin-i Eyyubinin miskin 

bir Hristiyan ile
282

 aynı suçlu sandalyesinde sorgulanmaları; gayr-ı müslim de olsa 

hakkın korunduğunu ve de asırlar boyunca ibret ve dersin oluşuyla beraber hukuktaki 

üstünlük sergilenmiş olmaktadır. 

 Taberâni’de:”Ebu Bekir’den rivayetle:”Göktekiler ve yerdekiler bir müslümanın 

öldürülmesinde birlik olsalar,Allah onların hepsini de yüzüstü cehenneme atar.” 

 Allah’ın Kur’an-da insanların dünyevi hayatlarının tanzimi için 550’den fazla 

hukuk ile ilgili ayet indirmesine karşı onunla yetinmeyip,terakki için onun hükmüne 

muhalif hükümler vazetmek yüceltmez,tedenni ettirir. Nitekim âyet’de:”Allah’a ve 

Rasulüne karşı gelenler,kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz 

apaçık ayetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir azab vardır.”
283
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 Şer’i hükümlerin hikmet cihetleri:Hasra gelmeyecek dünyevi ve uhrevi bir çok 

hikmet ve faydaları söz konusudur. Cenâb-ı Hakkın emrettiği veya yasakladıklarında 

hiçbir cihetle abes yoktur. Hepsi bir ve bir çok hikmete mebnidir. Çünkü Kur’an ve 

içindekiler insanlık için ve onların hayatlarını tanzim etmek için indirilmiştir. Mesela o 

hikmet yönleri kısaca: 

 “1)Kısasın meşru’iyeti,hayatı idame içindir. 

  2)Haddi şürbün (içki cezasının) meşruiyeti,aklı muvakkaten olsun selbeden 

haram içkilerden vikaye (koruma) hikmetine mübtenidir. (dayanır) 

  3)Haddi zina,haddi kazif,haddi sirkatin meşruiyetindeki hikmetlerde şahısların 

ve cemiyetlerin nezahetini muhafaza,şerefini vikaye,hayatını,emvalini siyânet (koruma) 

gibi şeylerdir. 

  4)Keffâretlere gelince bunlar,ibadetle ukûbat cihetini cami bulunmaktadırlar. 

Bunlar günahları setrederek sevaba vesile olur. Bunlar,nefse,dine tecavüzden insanı zecr 

eder (sakındırır.)
284

 

 Bütün bu cezalar uygulanırken elbette sağlam mesnedler veya senedlere 

dayandırılır. Bunların başında şahidlik gelir.”Kişilere ceza verilirken şahid olan 

insanlarda adalet aranır,fısk ise ona manidir. olur olmaz kişinin şehadetiyle kişiler 

cezalandırılmazlar.  

 “Mezheb-i Hanefiyede,ehli zimmeden olan bir kafirin şehadeti makbuldür. Fakat 

fasık,merdudü-ş Şehadettir. Çünkü,haindir.”
285

 

 Bu konuda;insanlar arasında yapılan muamelelerde iki şahit aranır veya bir 

erkek iki kadın şahit olarak bulundurulur.
286

 

 Fasıkın şehadeti kabul edilmeyib,araştırılır.
287

 

 Zina isnadında bulunanın dört şahid getirmesi gerekir,aksi takdirde seksen sopa 

atılır.
288

 

 Eşine zina isnadında bulunan kimse ise,dört defa Allah adına yemin ederek 

şahitlik etmesi,beşinci defa da,eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın la’netinin kendi 

üzerine olmasını dilemesidir. Ki buna İslam hukukunda “Liân” yani la’netleşme adı 

verilir. Kadında aynen kocası gibi yaptıktan sonra beşincide, eğer (kocası) doğru 
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söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden 

cezayı kaldırır.
289

 

 Namazı terk etmenin hükmü ise;İslâmın imandan sonra en fazla üzerinde 

durduğu mesele olan namazın kılınmaması halinde ahiretteki cezasının dışında dünyevi 

cezası vardır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle:” Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü 

merdudtur.” Ruhlar aleminde Allah’ın Rablığını kabul edip,Allah’a söz veren insanın 

dünyaya gelince o sözünü yerine getirmemesi sözünden dönmek ve bir hıyanettir. 

 “Tembelliğinden veya umursamazlığından dolayı kılmayanlar hakkında 

Hanefi’lerin görüşü:Bu kişi fasık olub,haps edilir ve namazı kılıb tevbe edinceye kadar 

vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Ya tevbe edib namazını kılar yahut 

hapishanede ölür. Ramazan orucunu terk eden kimse de bunun gibidir. Namaz ile 

orucun farz olduğunu inkar etmedikçe yahut bunlardan birini hafife 

almadıkça...öldürülmez. 

 Bu konuda anne-babanın örnek olup,çocukların namaza alışmaları
290

 ve yedi 

yaşında onlara namazın öğretilmesi,
291

 kılmamaları durumunda tatlı sert bir şekilde 

kılmaları sağlanmalıdır. 

 Delil olarak;Hadis’de:”Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şey sebebiyle helal 

olur:Zina eden dul,cana karşı can,dinini terk edip cemaâtdan ayrılan kişi(mürted). 

 Hanefi dışındaki imamlar ise;bir vakitte olsa,özürsüz olarak namazı terk eden 

kimse mürted de olduğu gibi,üç gün tevbeye çağrılır. Tevbe etmezse öldürülür.. Mâliki 

ve Şâfii’lere göre,ceza olarak (hadden) öldürülür,kafir olduğu için öldürülmez.”
292

 

 Hadis’de:”Yedi yaşında çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. On yaşında 

namaz kılmamaktan ötürü onları (hafifce) dövün ve yataklarını ayırın.”
293

 

 Âyet’de:” Dinde zorlama yoktur.”
294

 ifadesi kafirlere şamildir. Yoksa mü’minleri 

kapsamamaktadır. 

 Bundan dolayı bir aile çocuğunu namaz gibi bir ibadete zorlayabilir. Faidesi ise:” 

Şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları 

alıştırmak için,teşvikkârâne emretmek ve on yaşına girse,şiddetle namaz kıldırmak ve 

alıştırmak şeriatta var. Demek”Vacib olmadığı halde,nafile neviden yedi yaşından hadd-

i büluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar,mütedeyyin büyükler gibi 
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büyük mükafatı görmek için otuz üç yaşında olacaklar”diye bir kısım tefsir bu noktayı 

izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler. Has iken âam zannedilmiş.”
295

 

 İslam hukuku suç ve cezaları üç ana grupta toplar:” 

 1)Had cezaları. Bunlar;iftira,hırsızlık,yol kesme,zina,içki içme ve devlete karşı 

yapılan isyanlar,irtidad (Bunlar hukukullahı tazammun eder.) 

 2)Şahsa karşı işlenen suçlar. Kısas ve Diyet gibi.. Bunlarda hukuku ibadı 

tazammun eder. 

 3)Ta’zir ve siyaset cezaları. Bunlar ûlül emirce tayin edilir. Buda hukuku 

saltanatı tazammun eder.”
296

 

 Bu cezalardan amaçlanan ana gaye ise özetle:” 

 1)Dinin muhafazası;mürted olanı katletmekle, 

 2)Aklın muhafazası;içki ve uyuşturucu madde kullananlara had cezasının 

uygulanması, 

 3)Nesebin muhafazası;zina suçunu işleyenlere,zina haddinin tatbiki, 

 4)Malın muhafazası;hırsızlık yapanlara,hırsızlığın gereği olan had cezasının 

tatbiki, 

 5)İnsan nefsinin vücut organlarının muhafazası ise,kısas hükümlerinin tatbiki ile 

mümkündür.”
297

 

 Yol kesenler ise;öldürülme,asılma,sürgün,el ve ayaklarının çaprazlama 

kesilmesidir.
298

 Veya yakalanmadan önce tevbe etmeleri halinde mağfirete mazhar 

olmalarıdır. 

 Hadislerden çıkarılan mana doğrultusunda:Cezaların uygulanması Rahmete 

vesile olduğu gibi,uygulanmaması azabın ve belanın celbine sebeb olmaktadır.
299
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H  A  D  D  L  E  R 

  

 “Kur’an ve Sünnet’de belirlenmiş,kısas ve diyet dışındaki ceza-i müeyyideleri 

ifade eden fıkıh terimi”olan hadler;
300

Takdir edilen ceza olup,Allah’u Taalanın 

hakkıdır.
301

 Bu kısas olmaz. Çünkü kısas kula aid bir haktır.
302

 Ta’zir ile de farklıdır,
303 

aynı değildir. 

 Had’de esas Allah’ın koyduğu sınırları aşmamak,
304[188]

aksi takdirde cehennemle 

beraber zillet verici bir azaba
305

 dûçar olmak vardır. Maddi-manevi Allah yolunda 

mücahede edenlerdir ki,onlar Allah’ın hududunu korurlar.
306

 

 Hadler konusunda şefaat ve engellenmesine çalışmak caiz değildir.
307

 

 Âyet’de:”Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara Allah’ın dinini 

(tatbik) hususunda acıyacağınız tutmasın.”
308

 

 Hadisde de:”Had uygulanacak kişiye şefaat ederek haddin uygulanmasını 

engelleyen kimse Allah’a karşı savaş açmış olur.”
309

 Yani haramdır. Fidye ile de 

değiştirilemez.
310

 Çünkü haddi şer’inin tatbiki günahın keffâretidir.
311

 Tevbe 

etsin,etmesin.
312

 Çünkü;” Hükümler,hadler günahları affeder.”
313

 Yalnız yol kesicilik de 

tevbe şarttır.
314

 

 Haddi,Peygamber Efendimiz bizzat kendileri tatbik etmişlerdir.
315

 

 Peygamberimiz haddin hududunun Allah’ın hudud ve hukukunda olmadıkça 

hiçbir kimseye on değnekten fazla vurulmayacağını belirtir.
316
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 Mesela uygulamada:”İffetli bir mü’min için zina eden bir kadınla evlenmek nasıl 

uygun değilse,iffetli bir kadının da zâni ve fâsık bir erkekle evlenmesi öyle uygun 

değildir.”
317

 

 Âyet’de:”Zina eden erkek,zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile 

evlenemez;zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. 

Bu,mü’minlere haram kılınmıştır.”
318

 Dengi dengine. Ne tamamen hakkını iptal edip 

atma, ne de başkasının hukukunu heder etme!.. 

 Bu had cezaları uygulanırken bazı şartlar dahilinde tatbik edilir. Bunlar: 

 “1)Hırsızlık cezasının uygulanabilmesi için çalınan malın belli vasıflarda ve 

miktarda olması ve korunmuş bulunması şarttır. 

  2)Sarhoş edici ve uyuşturucu maddeleri kullanma suçunda –şarab dışındaki 

içkilerde-sarhoş olacak kadar içmiş olmak şarttır. 

  3)İffete iftira suçunda iftiraya uğrayan kimsenin muhsan olması şarttır. 

  4)Evlilerin zinasında uygulanan recm cezası için zina yapanın muhsan (iffetli ve 

evlilik içinde birleşmiş bir kimse) olması şarttır. 

  5)Cana kıyma suçunda kast ve teâmüde delalet eden aletlerin ve vasıtaların 

kullanmış olması şarttır. 

 Bu şartlar bulunmadığı takdirde had ve kısas yerine daha hafif ve ta’zir nevinden 

cezalar uygulanacaktır.”
319

 

 Ta’zire misal olarak:” Dört şahitle zina yaptığı isbat edilemeyen suçluya,zina 

haddi tatbik edilmeyecektir. Ancak üç şahitle zina yaptığı isbat edilen suçlu,bütün bütün 

cezasızda bırakılmayacaktır.” 

 İslâm hukukundaki ikinci suç ve cezalarından olan cinayet suçları ise,bunun 

cezası da kısas veya diyettir. Buda Kur’an ve Sünnet’de belirlenmiştir. 

 Üçüncüsü ise;İlk ikisinin dışında kalıp,ûlül emir veya kadılar tarafından takdir 

edilen suçlardır.
320

 

 Yani Ta’zir cezalarında alternatifler olup,takdir hakkı tanınmıştır.
321
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 Gayr-ı müslimin zinadan cezalandırılması hususunda ise;“İslâm hukukunda 

İslâm ülkesinde yaşayan gayr-ı müslimler de zina fiilini işleseler,şartları ve unsurları 

tamam olduğu takdirde,hadd-i zina tatbik edilir.”
322

 

 İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre,az veya çok şarab (hamr) içmek yahut sarhoş 

edecek kadar içkileri kullanmak,had cezasını gerektiren bir suçdur.” Diğer İslâm 

hukukçuları ise hepsini aynı hükme tabi kılmışlardır.
323

 

 Zorla içirilene bu ceza gerekmemektedir. “Had cezası ise,eksik ve fazla olmadan 

içki içene sopa ile seksen kırbaç vurmaktır.”
324

 Osmanlı bunu tatbik etmiştir. 

 Nitekim uyku ve bayılma hali bir eksiklik olup,bu halde iken bir kişi 

hukukullaha taalluk eden konularda yani zina,zina iftirası ve içkiden sorumlu 

olmayıp,kul hakkına taalluk eden hırsızlığın sorumluluğu kalkmaz. İkrah ve ameliyat 

için verilen kimsenin durumuda aynıdır. 

 Yine mecnun olan bir kimse cinayetinden sorumlu olmayıp,ancak diyetini öder. 

Suç işlediği zaman ona had cezası tatbik edilmez. 

 Böylece kul hakkıyla ilgili  konularda yapılan hata,kısas gibi bedeni cezaları 

kaldırırken,diyet ve tazmin gibi mali olan cezaları kaldırmamaktadır.
325

  

 Kasten öldürmenin dışındaki,diyeti gerektirecek durumlarda mağdur veya 

taraflarının diyet bedelini almalarında her hangi bir beis,haramlılık 

yoktur,alabilirler.
326

 

 Had cezalarında;emniyetin muhafazası,nizamın tesbiti,ahlakın korunması 

amaçlanırken,
327

 irtidad cezasıyla din muhafaza edilir. Katl ve Kazf suçuna mukabil 

nefis  muhafaza edilir,içki cezası ile akıl korunur,zina cezasıyla nesil,hırsızlık cezasının 

tatbikiyle de mallar korunmuş olur.”
328

 

 İslâmın zuhurundan bu yana bin yıldır uygulanan,uygulama alanına konulan bu 

müeyyideler ile toplumun ve insanların huzuru temin edilmiştir. Amaç,birinci derecede 

suçsuz ve masum insanın hakkının korunması ve suçluya tercih edilmesidir. Mesela bir 

batılının itirafıyla da sabittir ki;kendisinin on dört yıl payitaht olan İstanbul’da kaldığı 

halde on hırsızlık olayına rastladığını,bunların ise gayr-ı müslimlerce yapılmış olup,yine 

de o müslüman milletten birisinin bile hırsızlık yaptığına şahit olmadığını itiraf eder. 

İşte gerçek adalet... 

                                                           
322

 Age.155. 
323

 Bkn.. age. 58. 
324

 Age. 58. 
325

 Bak.Nisa.92. 
326

 Bak. Fetvalar. A. Şahin. 23-24.  
327

 Kütüb-ü Sitte Muht. age. 6 / 206. 
328

 Age. 6 / 182, 8 / 159. 



 Yine:” Tarih gösteriyor ki,İslam toplumu şer’i hadleri tatbik ettiği zamanlarda 

malından,ırzından,nizamından emin olarak huzur içinde yaşamıştır. Hatta nefsini 

arındırmak,günahının keffâretini ödemek için suçlunun bizzat kendisi,kendine had 

uygulanması talebinde bulunmuştur... 

 Hatta Celd (sırta sopa vurma) gibi bazı hadlerin şer’i usullerine uygun olarak 

tatbik edilmesi bir çok asi ve günahkara –uzun olsun,kısa olsun- bir zaman hapis 

karanlıklarında kalmaktan daha kötü değildir. Recm (taşlayarak öldürme) cezasına 

gelince bu,ırza tecavüz edenlerden toplumun intikam almasını temsil eden ve suçtan 

caydırıcı,İ’lâmi (tanıtıma yönelik) yolla yapılan bir öldürme olayından ibarettir.”
329

 

 Buda mücerred manada değerlendirilmemeli,suçun çirkinliğini,bir hakkın 

çiğnendiğini,çiğnenecek hakların koruma altında olduğunu düşünerek ve düşündürerek 

değerlendirilmelidir. 

 Hırsızlık suçuna el kesme cezası verildiği halde,bazıların zannettiği gibi,eli kesik 

insanların çok olması gerekirdi. Oysa durum tam aksinedir. Tarih bunu göstermemiş,ve 

de şahit olmamıştır. 

 Böylece;”Hukukullah sahasına girdiği halde ıskat kabul etmeyen mükellefiyetler 

de vardır. Bunlara örnek olarak namaz,zekat ve had cezaları gösterilebilir. Had 

cezalarında devlet başkanına af yetkisi tanınmayışı da (Rasulullahın ve Hz. Ebu 

Bekir’in uyguladığı) bu anlayışla bağlantılıdır.”
330

 

 Böylece Azami şerden sakınmak için,Ehven-i şer ihtiyar olunmuş olur. 

 Özetle:”’Had’ ve ‘Ceza’,emr-i ilahi ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği 

vakit hem ruh,hem akıl,hem vicdan,hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir 

ve alakadar olurlar.” Ancak aksi durumda yani;”Emr-i ilahi ile olmadığından,o cezalar 

da adalet değil. Abdestsiz,kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur,bozulur. Demek hakiki 

adalet ve te’sirli ceza odur ki: Allah’ın emri namıyla olsun. Yoksa te’siri yüzden bire 

iner.”
331

 

 Katli mübah kılan sebebler şunlardır:1)Haksız yere adam öldürmek. 2)İrtidat. 

3)Yol kesmek. 4) Halifeye huruc ve isyan. 5)Harbi kafir. 6)Yer yüzünü ifsad.
332

 

  

 

 

                                                           
329

 İslam Fıkhı ans. Zuhayli. 7 / 323-324. 
330

 İslam Ans. age.(İSAM) 19 / 139. 
331

 Hutbe-i Şamiye. age. 78-79. 
332

 Bak.Hülasat-ülBeyan.K.M.Vehbi Efendi. 3 / 1206.N 



KISAS    VE      ADAM ÖLDÜRME 

  

 Kısas:”Teşeffi-i sadr ve ahz-ı intikam için meşru olmuştur.”
333

 Yani;” 

Öldürülmede,azayı yok etmede ve yaralamada kısas emredilmiştir. Böylece ceza,suç 

cinsinden tayin edilmiş ve eşitlik sağlanmıştır.”
334

 

 Kur’an kısasla insanın hayatının muhterem olduğunu göstermiş,”Kısasta sizin 

için hayat vardır.”
335 

ifadesiyle,bir kişinin öldürülmesi emredilirken,bir çok insanın 

hayatının ortadan kaldırılmasını da engellemiş olmaktadır. Bir çok kabilelerde de uzun 

boylu süren kan davalarını ortadan kaldırmış olmaktadır. 

 İslâmda ilk kısas,” Leys-lerden birinin Huzeylilerden bir adamı haksız yere 

öldürmesinden dolayı İslamda kısas ile neticelenen ilk kan davası idi.”
336

 

 “Kur’an İsrailoğullarındaki” ‘a’za-da kısas’ hükmünün uygulandığını söyler. 

Hanefilere göre aksine hüküm bulunmadığından kabul edilir.”
337

 ve “ Babiller 

zamanında Hammurabi kanununun 116,210,230. maddelerinde zulmü ifade eden “Öküz 

için öküz”, “Kız çocuğu için kız çocuğu” kanunları
338

 uygulanmıştır. 

 Her vicdan sahibi yapmış olduğu kötülüklerden vicdanen muzdarib olur. Hayat 

boyunca vicdanınca hapsedilir,sıkıntı duyar. Bu durumdur ki;Japonya’da Yakuzalar 

hata yaptıklarında –özür- olarak parmaklarını keser –Baba- ya sunarlar.
339

 Kesik 

parmaklarıyla tanınan bu insanlar kendi kısaslarını kendileri uygularlar. Böylece “ 

İslâm hukuku ilkeleri adım olarak şahsi intikam yerine şer’i kısas,kuvvet yerine düzen 

getirmiştir.”
340

 

 Basit şeyler için kısas uygulanmaz. “ Ancak kişinin gözüne vurub görme gücü 

kaybolursa kısas gerekir. Kulak,burun,dudak,dil,diş,mafsallardan kesilen 

el,parmak,ayak’da böyledir.”
341

 

                                                           
333

 Usul-i Fıkıh Dersleri. Büyük Haydar Efendi. 493. 
334

 İslam Hukuku Metedolojisi. Prof. M. Ebu Zehra. çevr. Doç. A. Şener. 86, şura.40-43, Nahl.126, 

Hacc.22,60, Mümtahine. 1, Bakara.178-179,194, Maide.45,Bkn. Safvetüt Tefasir. M.A. Sabuni. Terc. Doç 

S. Gümüş,Dr.N.Yılmaz.91. 
335

 Bakara.179, Sözler. B. S. Nursi,418 (2.ışık),469 (2. nokta), Bediüzzaman Said Nursi (Tarihçe) 

Abdulkadir Badıllı. 1 / 286-287,Tefsir-i Kebir Terc. (Heyet). age. 4 / 279, 8 / 231-256, Ahkam Tefsir-i 

(Arapça) Sabuni. 1 / 168, tercümesi. age. 1 / 136, Zad-ul Mead. age. 5 / 130-175, Hukuk Tarihi. age. 1 / 

315-317, İstilahat-ı Fıkhiyye Kamusu. age. 3 / 88-99, İslam Hukuku. O. Keskioğlu. 264-269, Hak Dini 

Kur’an Dili. age. (Heyet) 3 / 48-51,249. 
336

 İslam Tarihi. Asım Köksal. 9 / 450. 
337

 Türk Hukuk Tarihi. age. 1 / 129, Maide. 45, Kitab-ı Mukaddes. Tevrat. Levililer. Bab.24,cümle.17. 
338

 İslam Peygamberi. M. Hamidullah. 2 / 923-924. 
339

 Bkn. Zaman gazt. 20-1-1993. 
340

 İslam Hukuku. H. Karaman. 116. 
341

 Fetevayı Hindiyye. age. 12 / 482-500. 



 Hadis’de:”Kim suda boğarsa biz de onu boğarız ve kim ateşte yakmak şeklinde 

bir metod takib ederse bizde onu yakarız.”,” Livata suçunu işleyenlerin ikisini de 

öldürünüz.”buyurulmuştur. 

 Bu konuda Şâfii;” Yakanı yakarız,boğanı boğarız. Bunu delili,her şeye misliyle 

mukabele etmek gerektiğine delalet eden bu naslardır.”
342 

der. Âyette:”Kötülüğün 

karşılığı,ona denk bir kötülüktür. Fakat kim affeder ve durumunu düzeltirse onun ecri 

Allah’a aittir.”
343

 

 Ceza suçun mislidir.
344

 Ve bu misillemenin ölçülü olması gerekir.
345

 

 Ancak bu misliyet bir iftirada farklılık arz eder. Nitekim Mücahid ve Süddi’den 

naklen;”Birisi birisine ‘Allah onu rezil rüsvay etsin!’dediğinde,oda ona aynısıyla 

mukabelede bulunsun. Ama,birisi birisine haddi gerektiren bir iftira attığında,iftira 

atılana,aynı şeyi söylemek değil,tam aksine,iftira atan kimseye,Allah’ın emrettiği had 

cezası gerekir.”
346

 

 Her şey misliyle yani;” Cezanın,suça göre olacağı da malumdur. 

Sövmeye,ta’zir;iftiraya,’Hadd’;hırsızlığa el kesme;zinaya,recm;öldürmeye,kısas...ile 

mukabele edilir. Hatta iki denk kimsenin birbirine sövmesi de,ta’ziri gerektirir. 

Binaenaleyh,bu kafirlerin suçu,suçların en büyüğü olunca,hiç şüphesiz bunlara en 

büyük cezayı,yani cehennem ateşini hak etmiş olurlar. Çünkü,bu cehennem 

ateşi,derin,karanlık,korkunç ve kendisinden kesinlikle kaçışın olamayacağı bir 

yerdedir.”
347

 

 “ Kısas şahitlerin rücu’ eylediklerinde katledilmeleri;beşinci defa hırsızlık 

suçunu irtikab edenlerin”Tekrar yaparsa onu katlediniz”gibi emirlerin siyaseti şer’iyye 

olarak değerlendirildiği ifade edilir.”
348

 

 Cenâb-ı Hakkın yanında hayat kıymetli olduğundan” Çocuk,ölüm anındaki 

kimse,öldürdükten sonra deliren ve bu gibi durumlarda da kısas uygulanır. Bu 

durumlar mani değildir.”
349

 Kişinin kendisini müdafaa hakkı da  meşru kılınmıştır.
350

 

 İslâmiyetteki kolaylıktandır ki;” Hayatın aslı sırf Allah’ın ihsanı olduğu ve kısas 

da kul hakkından başka birde Allah’ın hakkı bulunduğu cihetle Cenâb-ı 

Allah,Muhammed üzerine kısası yazarken,bir hafifletme ve rahmet olmak üzere Af ve 
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 Tefsir-i Kebir.age. 19 / 471. 
343

 Şura.40. 
344

 İbni Kesir. (Arapça) 1 / 155. 
345

 Bakara.178-179,190,194,Maide.45,Tevbe.36,Nahl.126,Hac.22,60,Şura.40-41,43,46,Haşr.11. 
346

 Tefsir-i Kebir. age. 19 / 473. 
347

 Age. 23 / 317. 
348

 Osmanlı Kanunnameleri. age. 1 / 104. 
349

 Fetevayı Hindiyye. age. 12 / 465-466. 
350 

Bakara. 190,194, Tevbe.36, Haşir.11, Nahl. 126,Hacc.60. 



Diyeti de meşru kılmıştır. Bu affı da,hak sahibi olan öldürülenin varisi ve velisinin eline 

vermiştir.”
351

 

 Hadisde: "Beni İsrail'de kısas vardı, fakat diyet yoktu.”buyurulur. 

 Bundandır ki kulun hakkı tehir edilmez. Öyle ki,Kısasda;kul hakkı ile hakkullah 

yani Allahın hakkı içtima ettiğinde,kulun hakkı tehir edilmez. Mesela,Harem’de kısas 

durumu halinde ‘Eğer bir kimse o beyte girerse katl-u ğarat gibi şeylerden emin 

olur.”ayeti karşısında,meşru olan yol,o insanın haremin dışında kısas edilmesidir. Yoksa 

kul hakkının tehiri caiz değildir.
352

 

 Kısas hakkı;”Mesela küçük bir oğulun kısas hakkını,babası alır. Yani;Allah’ın 

feraiz üzerine miras hakkına sahih kıldığı kimseler,kısas hakkına sahibtirler. Diyet de 

böyledir.”
353

 

 “İki adam bir adamı öldürdüklerinde,ölenin velisi,onlardan birisini 

affetse;ikincisini kısâsen öldürebilir. 

 Şayet bir adam iki adamı öldürdüğünde;öldürülenlerin birisinin birisi af 

etse;diğerinin velisi onu kısâsen öldürebilir.”
354

 

 Deliye ise kısas uygulanmazken,sarhoş olana uygulanır. Uygulanma yeri ve 

konusunda ise,Hadisde;Camide olmayacağı ve kılınçla olacağı,belirtilir. 

 Teşri’inin bir çok hikmetleri olan
355

 kısasın mana ve anlamı ise;” Kur’an: 

 1)Katil ile maktulü kardeş ilan ederek kısas cezasının affını ve sulhü zımmen 

teşvik etmektedir. 

 2) Adam öldürmede af yetkisini tamamen maktulün velilerine tanımaktadır. 

Devlet başta olmak üzere bu konuda kimsenin af yetkisi yoktur. 

 3)Af gerçekleştiği takdirde,katilin öldürdüğü aileyi iktisadi açıdan desteklemesini 

emretmektedir. 

 4)Affedilmediğinden katil kısas yoluyla öldürülürse,buna da hem cemiyet hem de 

her iki taraf için kan davası yolunun kapatılması ve huzurlu hayatın temini olarak 

göstermektedir. 
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 Hak Dini Kur’an Dili. age. (Heyet). 1 / 499 ve bakn. 1 / 496-498,500-503. 
352

 Bak.Al-i İmran.97,Hülasat-ül Beyan.age. 2 / 672-673. 
353

 Fetevayı Hindiyye. age. 12 / 476. 
354]

 Age. 12 / 480. 
355

 Ahkam Tefsiri. age. (Arapça), 1 / 184,Tercümesi. age. M.T. 1 / 149-150. 



 Kısaca İslâm hukukuna göre,kısas cezası kaldırılamaz,devlet tarafından 

affedilemez. Kaldırılması sağ insanların hayatına kastetmenin müeyyidesini kaldırmak 

demektir.”
356

 

 Musevilikdeki kısasa,Hristiyanlıkdaki Diyete karşı İslâmiyetde;Kısas,Diyet ve af 

konusunda muhayyer bırakılmıştır. 

 Nitekim âyette:”Sizden her biriniz için bir şeriat ve açık yol kıldık.”
357

 

 Nasılki:”Vacib taâla Yahudilere her tırnak sahibi sığır ve davardan kesilen 

hayvanın iç yağını,yahudilerin cinayetlerine bedeli ukubet olarak haram 

kıldı.”Buradaki haramiyet zararlı oluşundan değil,-emir ve nehiy kabilinden- 

cürümlerinden bir ceza olarak nimetten mahrumiyet sebebiyledir. 
358

 

 Böylece kısas;Kasten yapılanlara karşı aynıyla mukabele etmek. Yani sırf kan 

dökmek ve fitne çıkarmak amacıyla fert veya toplumun hayatına kastetmeye 

çalışanların hayatına da kısas yoluyla karşılık vermektir. Ta ki toplum hayat bulsun. Şu 

durumda hayatı tehdit edilen toplumun hayatı,ancak o toplumda kısasın hayat 

bulmasıyla mümkündür. 

 Gayr-ı müslim ihtida etse veya cizye verse (İmam-ı Azama göre cizyenin 

miktarı:Zengin olanlara 48,orta halli olanlara 24 ve edna (aşağıda) olanlara 12 

dirhemdir.) 
359 

ondan kabul edilir ve onunla musalaha edilir. Ancak müslüman 

olupda,dinden çıkan bir insanla müsalaha hiçbir cihetle mümkün değildir. Zira o insan 

bütün duygularıyla tefessüh etmiştir. Islahı mümkün olmadığından,hayatını iki şekilde 

devam ettirir. Biri: Rüşveti mutlaka. Yani,devamlı her istediğinin yerine getirilmesi ve 

verilmesi.. İkincisi: Hürriyeti mutlaka. Hiçbir engellemeye gidilmemesi,müsamaha 

göstermek ve göz yummakla olur. 

 Bu insana dinde mürted denir. Din böyle bir insana hiçbir cihetle hayat hakkı 

tanımamıştır. Çünkü müslüman tereyağı misalidir. Bozuldu mu hiçbir yönüyle istifade 

edilmez. Zehirdir. Yılan gibi zehirlemekten zevk alır. 

 Arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır. Su aynı sudur. Bu durum tamamen 

yapıdan kaynaklanır. Yapısı bozulduğundan zehirlemekten zevk alır. 

 Âyet’de:”De ki:Herkes,kendi mizac ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda 

kimin doğru bir yol tuttuğunu,Rabbiniz en iyi bilendir.”
360
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  Belgeler. Doç. A. Akgündüz. 1 / 81-82. 
357

 Maide.48. 
358

 Bak.Hülasat-ül Beyan. K.M.Vehbi Efendi.  En’am suresi. 4 / 2915, 4 / 1552,Nahl.18. 
359

 Bak.age. 3 / 1992. 
360

 İsra.84. 



 Gayr-ı müslim ise yoğurt misali olduğundan bozulsa da işe yarar. Bir olan 

Allah’a inanmasa da bazı güzel hasletleri bulunur. En azından milletinin menfaatını 

düşünür. Ben ölsem de milletim sağ olsun,der. 

 Fakat mürted,anarşist olan bu kişi ise:ben öldükten sonra isterse dünya yıkılsın. 

Ben susuzluktan öldükten sonra,isterse dünyaya bir daha yağmur 

gelmesin,yağmasın,der. 

 Kur’an böyle bir cezayı koymakla,insanları suç işlemekten caydırır. 

Mesela:”Hırsız erkek ve kadının ellerini kesiniz”
361 

buyurur. Burada hırsızlık bir 

zaruri,ölümcül bir ihtiyaçdan,mağduriyetten veya normal bir durumdan dolayı bu had 

cezası uygulanmaz. Bunun ta’zir gibi bir cezası vardır. 

 İşin bir de devlete bakan yönüyle her ihtiyacı temin edilmiş,durumu normal 

olduğu halde,sırf alışkanlıktan veya keyf için,toplumun ahlakını bozmadan kaynaklanan 

bir sebebten dolayı en son karar olarak uygulanır. 

 Terör af ve bağışla önlenemez. Müsamaha ve rüşvet onu durduramaz.  Zira aç 

canavara karşı muhabbet ve şefkat onu durdurmaz,belki iştahını açar. Döner dişinin de 

kirasını ister. 

 Yanlış etmeyelim,yanlış yapmayalım. Ancak şunu bilelim ki;Doğu insanının 

nabzına uygun şerbet verilmelidir. Ona dini yönden ve maddi açıdan yardımcı olup,dini 

terbiye ve esası olan Hürmet,merhamet,emniyet,itaat,helal ve haramı bilip haramdan 

kaçınma duygusunu yerleştirmekle oradaki huzursuzluk ortadan kalkacaktır.  

 Bununla beraber bu esasları temin ve yerleştirmek bir başarı sayılırken,buna 

engel olana da gerekli cezası layık olduğu şekilde verilmelidir. Yoksa öğretmeni,emniyet 

görevlisini ve masum insanı öldüreni affetmek veya birkaç sene besleyip geri 

çıkarmak,hatta kaçmasına göz yummak bir şefkat değil,zulümdür. Dolaylı olarak 

devamını sağlamaktır! Bu ise çözüm değil,çözümü zorlaştırmaktır. 

 Çözümün zorluğu şuradan kaynaklanmaktadır: Sineklerle uğraşılmaktadır. 

Bataklığı kurutma yoluna gidilmemektedir. Oysa bataklık devamlı sinek üretmektedir. 

Bu işler ilaçlamayla çözülmez. Dış da ve iç deki bataklıkları kurutulmalıdır. Her ne 

kadar o ilaçları bize satıp kar eden batılıların kaynakları kapansa,hoşlanmasalar da!.. 

 O halde ya bünye,bünyedeki zarar veren kur-da ve mikroba feda edilecektir? Ve 

ya kurt ve mikrop bünyenin devamı ve sağlığı için bünyeye feda edilecektir? 

 Çözümler köklü olmalıdır. İslâmın getirdiği çözümler ise,köklüdür. 

                                                           
361

 Maide.38. 



 Hadis’de belirtildiği üzere:”Allah’ın affetmeyeceği suçlardan biri şirk iken,diğeri 

bir mü’mini kasten öldürmektir. Ve bir müslümanı öldürmenin,dünyanın yok 

olmasından Allah’a daha önemsiz olduğu”
362 

ifade edilir. 

 Allah mü’minlerin sıfatını belirtirken;”Haksız yere adam 

öldürmeyeceklerini
363

,kan dökmeyeceklerini
364

,intiharda bulunmayacaklarını,
365

fakirlik 

korkusuyla da olsa evlatlarını öldürmekten sakınmaları gerektiğini
366

,aksi takdirde 

azabının büyük olacağını ifade eder.
367

 

 Kasten adam öldürmede
368

,kısasa kısas olup (ki Rasulullah zamanında da 

uygulanmıştır.)
369

,aynen öldürülür. Veya öldürülen tarafın sahiblerinin rızası ile Diyet 

verilir.
370

 Rıza olmadığında kısas uygulanır,yaralamada ise Diyet alınır.
371

 

 Hayber Gazasında bir yahudi kadınının,bir keçiyi biryân yapıp Peygamber 

Efendimiz ve sahabilerinin önüne getirdiğinde,şiddetli zehirinden dolayı Bişr ibnil 

Bera’nın aldığı bir lokmadan vefat etmesi üzerine,Peygamberimiz Zeyneb adındaki o 

kadını Bişr-in veresesine vermiş,onlar öldürmüşler.
372

 

 Mekke’nin fethinden sonra Huneyn savaş günlerinde müfreze de bulunan 

Muhallim bin Cessame’nin selam veren birini düşman zannedip arkasından vurması 

üzerine varislerinin diyet istemelerine karşı Peygamberimiz onlara:”Size diyetini 

vereyim,kısastan vazgeçin.”deyip 100 deveye onları razı etmiş ve Muhallime de:”Selam 

vereni öldüreni Allah affetmesin,çık git buradan!”deyip kovmuş,kahrından bir hafta 

içerisinde ölen Muhallim-i toprağa koyduklarında iki sefer toprak cesedi dışarıya 

fırlatıp,üçüncüsün de gömmüşlerdir.
373

 

 İslâmın bu uygulamasına karşı;” Beni İsrailde kısas vardı,fakat diyet yoktu.”
374

 

Ehli İncil’de afv ile emr olunmuş,bu ümmet ise hem kısas,hem de afv ve erş (diyet) ile 

hükm olunmuş.
375

 

 “Diyet (erkeklerin) ise: 10.000 Dirhem (45 gr. Gümüş),1000 Dinar altın veya 100 

devedir. Veya bunların mukabili verilir. 
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 Kadınların diyeti ise;erkeklerinkinin yarısıdır. 

 Abdulmuttalib’in yüz deve diyeti İslam hukukunda yer almıştır.
376

 

 Veda Hutbesinde kasıdlı öldürmede kısas,taş ve deynek ile kasda benzer 

öldürmede de 100 deve (veya muadili) verileceği,buna ziyade etmenin cahiliyet ehlinden 

olmak olduğu belirtilmiştir.
377

 

 Olay özetle;Abdulmuttalib rüyasında zemzem’in yerini görür ve açar. Ancak 

kimseleri olmadığından Mekke’liler kendilerinin de ona ortak olmaları şartıyla 

müsaade edeceklerini söylemeleri üzerine yerini belirsiz edip kapayarak Allah’a, 

kendisine 10 evlat vermesi halinde birini kurban edeceğini vadeder. Duası kabul edilir 

ve va’dini yerine getirmek üzere Kur’a çeker ve Oğlu Abdullah’a çıkar. Mekke’liler bu 

hareketin kötü bir örnek olub yapmamasını ve Şam’da bulunan kahin ve bilgin kadına 

danışmasını söylemeleri üzerine müracaatta kadın;Onlara sorar-Bir insanın sizde diyeti 

nedir? 

 Abdulmuttalib cevaben,10 deve olduğunu söylemesi üzerine kadın;Abdullah ve 

devenin bir ok-a isimlerinin yazılarak çekilmesini,Abdullah’a çıkması durumunda da  

onar onar arttırılmasını teklif üzerine bu durum uygulanır. 

 Her seferinde Kur’a Abdullaha çıkar,onuncuda da kur’a develere çıkar. Ancak 

tatmin olmak için üç kere daha çekildiğinde hep develere çıkınca,develer Abdullah 

karşılığında,onun diyeti olarak kesilir,kurban edilir. 

 Ve böylece “ Bir insan diyeti,Kureyşliler ve Araplar arasında 100 deve olarak 

kabul edilme adeti benimsendi. Rasul-i Ekrem Efendimiz de bu adeti olduğu gibi 

bırakmıştır.”
378

 

 Hadisde de belirtildiği gibi:”El-Kâtilu La Yerisu”-Mirasa konmak niyetiyle bir 

yakınını öldüren mirastan mahrum bırakılır.- 

 “Yani öldüren öldürdüğü kimsenin mirasına varis olamaz. Hanefilere göre 

ittifakla:” kısas ve keffâret gerektiren öldürmeler (kasten veya kasta benzer ve hata ile 

öldürmedir.) mirasa engel olup,kısas ve Keffâreti gerektirmeyen öldürmeler ki bunlar;( 

Haklı olarak öldürme,mazeretli öldürme,ölümüne sebeb olma,mükellef olmayandan 

sadır olan öldürme şekilleridir.) mirasa engel değildir.”
379
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 -Hucurat 9. ayet’de buyurulduğu üzere:”Savaştan önce esas olan sulhtur.” Bu 

konuda Cessas eserinde
380

 :” Allah taâla savaştan önce hakka daveti emretti. Şayet 

hakka dönmemekte diretirlerse kendileriyle savaşılır.” 

 Mesela:” Savaşta çocuk anne babası ile karşılaşırsa,imkan nisbetinde onları 

öldürmekten kaçınması gerekir. Ancak onlara kendisini öldürme fırsatını tanıdığında 

öldüreceklerinden korkması sebebiyle kendini savunması için onlara fırsat 

vermeyebilir.”
381

 

 Anne-babanın hukukunun öneminden dolayı Tirmizi’de rivayet edilen 

Hadis’de:” Çocuğu (nu öldürmesi ) sebebiyle babaya kısas yapılmaz.” Kısas hakkının 

sakıt olduğu ifade edilir.
382

 

 Suyuti,Cem’ul Cevami’ de,Abdullah ibnu Amr ibnil As-ın rivayetini zikreder:” 

Benu Müdlic’den birisi oğluna öfkelenmişti. Kılıcını üzerine fırlattı. Bacağından isabet 

alan çocuk kan kaybederek öldü. adamcağız kabilesinden bir gruba katılarak Hz. 

Ömer-e kadar gitti. Hz. Ömer:” ey nefsinin düşmanı herif,demek oğlunu öldürdün ha! 

Eğer Hz. Peygamberin ‘Çocuğu sebebiyle baba kısas edilmez.’ dediğini 

duymasaydım,seni öldürürdüm,diyetini getir.”dedi. Adam 120-130 deve getirdi.
383

 

 Diğer bir rivayette:”- Amr İbnu Şuayb'ın rivâyetine göre: "Beni Müdlic'ten 

Katâde adında bir adam, oğluna bir kılıç fırlattı. O da bacağına isâbet etti. Yaradan 

fasılasız kan kaybı oldu ve oğlan öldü. Sürâka İbnu Cu'şum Hz. Ömer (radıyallâhu 

anh)'e gelip durumu haber verdi. Hz. Ömer: "Kudeyd suyuna yüz yirmi deve hazırla, 

ben oraya geleceğim" dedi. Ömer (radıyallâhu anh) oraya gelince bu develerden otuz 

hıkka (dört yaşına giren dişi deve), otuz cezea (beş yaşına girmiş dişi deve) ve kırk halife 

(hâmile deve) aldı. Ve sordu:    "Maktülün kardeşi nerede?"    "İşte benim!" dedi.    "Al 

bunları! Zira Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştu: "Katile (ne 

diyetten, ne mirastan) hiç bir hisse yoktur."
384

 

 Câni hakkında A. Udeh şöyle der:” Cani,cinayeti işlerken görüldüğünde –kim 

olursa olsun- işledi suç dan kuvvet yoluyla men’edilir.  Ve bunu engellemek için gerekli 

kuvvet kullanılır. İşlenen suç,ister hırsızlık gibi fertlerin hukukuna tecavüz,ister içki 

içmek ve zina yapmak gibi toplumsal haklara saldırı şeklinde olsun değişmez. Böyle bir 

savunma “Umumi manada meşru müdafaa hakkı” adını alır.”
385
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 Yani özet bir ifadeyle;” Şeriatın kabul etmediği ve önlemeye imkan verdiği her 

çeşit fiili ortadan kaldırmak,münkeri değiştirmektir. Bu ister müdafaa,ister başka 

şekilde olsun.”
386

 

 -Her hangi bir “Kasta benzer öldürmede asli ve bedeni olmak üzere iki türlü ceza 

vardır: 

 -Asli ceza;Diyet ve Keffârettir. 

 -Bedeli ceza ise; Oruç ve Ta’zirdir. 

 -Birde bunlara bağlı olarak (Tebai) ceza vardır ki,bu mirastan ve vasiyetten 

mahrumiyet cezasıdır.”
387

 

 -“Diyet ise,kısasın uygulanamadığı hallerde onun yerine geçmektedir.”
388

 

 -Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin uygulamalarından dolayı,”Hatalı öldürmenin”
389

 3 

yıla,onlar tarafından tecil edildiğinden dolayı,tecil olunacağı da belirtilir. 

 Diyet hususunda hadislerde:” 1876 - Hz. Ali (radıyallâhu anh) demiştir ki: 

"Şibhu'l âmd'in diyeti üç kısımdır. 33 adet hıkka, 33 adet cezea, 34 adet seniyye-bâzil 

arası devedir. (Seniyye altı yaşına, bâzil de dokuz yaşına basmış deveye denir.)"    Yine 

Hz. Ali şunu da rivâyet etmiştir: "Hatâen öldürmede diyet dört kısımdır: 25 hıkka, 25 

cezea, 25 bintu lebün, 25 bintu mehâz."  Ebü Dâvud, Diyât 19, (4551, 4553).    AbduIIah 

İbnu Amr İbni'I-As (radıyallâhu anhümâ)'ın Ebü Dâvud ve Nesâi de merfu olarak 

kaydedilen bir rivâyetinde şöyle denmiştir: "(Cürüm sırasında) kamçı ve değnek 

kullanıldığı müddetçe hatâ, Şibhu'l amd'dir."  
390

 

       - İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Şu ve şu -yâni serçe parmakla baş parmak- diyette eşittirler."   

Tirmizi'nin rivâyetinde şu ziyade mevcuttur: "İki elin parmaklarıyla iki ayağın 

parmakları da eşittir. Her bir parmağın diyeti on devedir."     

Nesâ-i'deki ziyâde şöyledir: "Parmaklar hakkında diyet, onar onardır."  
391

  

Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah 

(aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Mûzıha olan yaraların diyeti beşer devedir.”
392
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-  Abdullah İbnu Ebi Bekr İbni Muhammed İbni Amr İbni Hazm, babasından naklen 

anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın İbnu Hazm'a diyetler hakkında 

yazdığı tâlimatta şu hususlar da vardı: "Nefis için (diyet olarak) yüz deve, burun 

tamamiyIe koparılacak olursa diyet-i kâmile, me'mûme (denen ve beyin zarına kadar 

ulaşan yara) için diyetin üçte biri, câife (denen karın veya başın boşluğuna ulaşan yara) 

için de bunun kadar; göz için elli, ayak için de elli, vücudda bulunan her parmak için on 

deve, her diş için beş, müzıha (denen ve kemiğe ulaşan yara) için beş deve (lik diyet 

vardır)."  
393

                                     

-  Nesâi'nin bir rivâyetinde şu ibâre yer alır: "Nefis için diyet-i kâmile; burun tamamen 

koparılmış ise diyet-i kâmile, dil için diyet-i kâmile, iki dudak için diyet-i kâmile, sulb 

(bel kemiğinin kırılıp kişinin kamburlaşması) için diyet-i kâmile iki yumurta (husye) 

için diyet-i kâmile, zeker (erkek tenâsül uzvu) için diyet-i kâmile, sulb (bel kemiğinin 

kırılıp kişinin kamburlaşması) için diyet-i kâmile, iki göz için diyet-i kâmile, bir ayak 

için diyet-i kâmilenin yarısı, me'müme (beyin zarına ulaşan yara) için diyet-i kâmilenin 

üçte biri, câife (baş veya karın boşluğuna ulaşan yara) için diyet-i kâmilenin üçte biri, 

münekkile (küçük kemik çıkan yara) için on beş deve, el veya ayak parmaklarından her 

biri için on deve, (her bir) diş için beş deve, müzıha (kemiğe ulaşan yara) için beş deve 

(diyet olarak verilir). Erkek, kadına karşı öldürülür, altını olanlardan (diyet-i kâmile 

olarak) bin dinar alınır."   

         - Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) hatanın diyetini, köylerde yaşayanlar için dört yüz dinar olarak 

veya buna denk kıymette gümüş olarak değerlendirir, bunu da develerin fıyatlarını esas 

alarak tesbit ederdi. (Söz gelimi) develer pahalanınca (diyetin dinar ve dirhem 

miktarında) yükseltme yapar, develerin kıymeti düşünce de (diyetin dinar ve dirhem 

miktarında) indirme yapardı. (Hatâen işlenince cinayetlerin diyeti Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) zamanında dört yüz dinarla sekiz yüz dinar arasına ulaştı. 

Bunun gümüş nev'inden muadili sekiz bin dirhem idi. Sığır besleyenlere (diyet olarak) 

iki yüz sığır hükmetti. Diyetini davar cinsinden vermek isteyene iki bin davara 

hükmetmiştir. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Diyet, öldürülenin 

vârisleri arasında yakınlık derecelerine göre, (yani Kur'an'da belirtiIen nisbet üzere, 

diğer tereke malları gibi) taksim edilir. (Ashâbu'I-feraiz'den) artan olursa asabe (denen 

akraba)ya geçer."     Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) uzuvlar hakkında, daha önce 

geçtiği şekilde hükmetti." 
394

 

         - Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) zamanında diyet-i kâmilenin kıymeti sekiz bin dirhem idi. Ehli 

Kitab'ın diyeti de o gün, Müslümanların diyetinin yarısına denkti. Bu durum Hz. Ömer 
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(radıyallâhu anh)'ın halife olmasına kadar devam etti. Halife olunca bir hutbesinde 

"Artık deve pahalandı" dedi ve diyeti altın sahiplerine bin dinar, gümüş sahiplerine on 

iki bin dirhem, sığır sahiplerine iki yüz sığır, davar sahiplerine iki bin koyun, elbise 

sahiplerine de iki yüz takım elbise olarak tesbit etti. Ehl-i zimmetin diyetini, (Hz. 

Peygamber devrinde ne idiyse) olduğu gibi bıraktı, hiçbir yükseltme yapmadı."  
395

 

        - Ziyâd İbnu Sa'd İbni Dumeyre es-Sülemİ an ebihi an ceddihİ (radıyallâhu anh) -

ki bunlar (Sa'd ve Dumeyre) Resülullah (Aleyhisslâtu vesselâm) ile birlikte Huneyn'e 

katılmışlardı- anlatıyor: "Muhallem İbnu Cessâme el-Leysi, Müslüman olduktan sonra 

Eşca' kabilesinden birisini öldürmüştü. Bu, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in 

hüküm verdiği ilk diyet vak'ası oldu. Uyeyne öldürülen Eşcai'nin katli hususunda ileri 

geri konuştu. Çünkü (Uyeyne) kendisi de Gatafanlı idi. Akra İbnu Hâbis de 

Muhallem'in taraftarı (olarak müdâfaa için) konuştu, çünkü o da Hındef'ten idi. Derken 

(münakaşa ilerledi) sesler yükselmeye başladı, tartışma ve bağırıp çağırmalar arttı, 

Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) müdâhale ederek, "Ey Uyeyne, diyet kabul etmez 

misin?" diye sordu.    "Hayır! Vallahi harb ve ızdırabtan benim kadınlarıma ulaştırılan, 

onun kadınlarına ulaşmadıkça kabul etmiyorum!" cevabını verdi. Sonra bağırmalar 

yükseldi, tartışma ve bağırıp çağırmalar arttı. Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) 

tekrar araya girip: "Ey Uyeyne, diyet kabul etmez misin?" dedi. Uyeyne önceki sözlerini 

aynen tekrar etti. Bu hal, Beni Leys'ten üzerinde silâh ve elinde de deriden mâmul bir 

kalkan bulunan Mukeytil adında birinin kalkıp, "Ey Allahın Resülü! Bunun 

(Muhallem'in) İslâm'ın başında yaptığı şu cinâyete misal olarak, su içmek üzere 

havuzun başına koşan koyun sürüsünü gösterebileceğim. Sürünün ilk gelenlerine 

(öldürülmek veya uzaklaştırılmak üzere taş veya ok) atılır, arkadan gelenler de 

korkarak kaçarlar. Bugün hüküm koy yarın değiştir!" demesine kadar devam etti.    

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunun üzerine (Muhallem'e dönüp) hemen şu 

hükmü verdi.    "Derhal huzurumuzda elli deve vereceksin, elli deve de Medine'ye 

dönüşümüzde vereceksin!"     Bu vak'a Resülullah (aleyhissalâtu vesselam)'ın 

seferlerinin birinde cereyan etmişti. Muhallem uzun boylu, esmer birisi idi, cemaatin 

kenarında bulunuyordu. O ölümden kurtuluncaya kadar halk oradan ayrılmadı. 

Resülullah'ın (bu nihâi hükmünden sonra) önüne, iki gözünden de yaşlar akar vaziyette 

oturdu ve:    "Ey Allah'ın Resülü! Ben size ulaşan cinâyeti işlemiş bulunuyorum. Ben 

Allah'a tevbe ettim. Sen de benim için ey Allah'ın Resülü, Allah'tan mağrifet dileyiver!" 

dedi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) yüksek sesle:    "Sen onu İslàm'ın başında 

silahınla mı öldürdün! Allah'ım, Muhallem'i mağrifet etme!" dedi.    

 Ebu Seleme şu ilavede bulunur: "Muhallem göz yaşlarını ridasının ucuyla 

silerek kalktı." 
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 İbnu İshâk der ki: "Muhallem'in kavmi, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın 

daha sonra onun için Allah'a istiğfar ediverdiğine inanıyorlardı."  
396

 

          - Hilâl İbnu Sirâc İbni Müccâa an ebihi an ceddihi tarikinden anlattığına göre: 

"(Ceddi Müccâa) Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gelerek Beni Zühl kabilesine 

mensup Benü Sedüs tarafından öldürülmüş olan kardeşinin diyetini taleb etti. 

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona: "Eğer ben bir müşrik için diyete hükmetseydim 

kardeşin için hükmederdim. Fakat ben sana (diyet değil, bunun yerini tutacak) bir bedel 

vereyim" dedi ve ona, aleyhissalâtu vesselâm, Beni Zühl müşriklerinden elde edilecek ilk 

humustan yüz deve vereceğine dâir (senet) yazdı.     (Müccâa bu yüz deveden) bir 

miktarını almıştı. (Tamamını almadan) Beni Zühl kabilesi Müslüman oldu. Bilâhare 

Müccâa geri kalan develeri Hz. Ebü Bekr (radıyallâhu anh)'den taleb etmek üzere, ona 

geldi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselam)'ın borç senedini gösterdi.     Hz. Ebü Bekir 

(radıyallâhu anh) kendisine Yemâme'den gelecek zekâttan ödenmek üzere on iki bin sa', 

yani dört bin sa' buğday, dört bin sa' arpa, dört bin sa' hurma yazdı. Resülullah'ın 

verdiği yazıda (borç senedinde) şunlar yazılıydı: "Bismillahirrahmanirrahim. Bu 

Peygamber Muhammed (aleyhissalâtu vesselam)'den Beni Süleymli Müccaa İbnu 

Mürâre'ye (verilmiş bir borç) senedidir. Ben kendisine (öldürülen) kardeşine bedel 

olarak, Beni Zülh müşriklerinden gelecek ilk humustan yüz deve vereceğim."  
397

 

 -Her hangi bir sebeble gebe kadının çocuğu,ceninin ölümüne sebeb olmanın 

cezası 500 dirhem gümüş veya onun muadilidir. (Bir dirhem 4,5 gramdır.) Çocuk sağ 

doğar sonra ölürse tam diyet gerekir.”
398

 

 Mecnun;Her ne kadar mükellef değilse de,telef ettiği malı öder,tazmin eder. Had 

tatbik edilmese de,öldürmeden dolayı diyet verir. Buda hukukun 

muhteremliğini,üstünlüğünü gösterir. 

 Nevm ve İğma;yani uyku ve bayılma halinde de hafıza kaybolduğundan had gibi 

cezalardan mazurdur. 

 Ancak kul hakkına taalluk etmede buda cünun gibi tazmin ettirilir. 

Yani,zina,hamr ve zina iftirası cezası kalkar,hırsızlık da tazmin ettirilir. 

 Peygamberimiz elin diyetinin 50 deve,parmağın diyetinin ise 10 deve olduğunu 

belirtmiş,buda ulemaca kabul edilip,elin diyetinin tam diyetin yarısı olduğunu ifade 

etmişlerdir.
399

 

                                                           

396
 Age.1896. Ebü Dâvud, Diyât 8, (4503).    

397
 Age.1901. Ebü Davud, Harac 20, (2990).    

398
 Osmanlı Kanunnameleri. age. 1 / 122, İslam Tarihi. Medine Dönemi. A. Köksal.age. 4 / 47. Diyet için 

geniş olarak bakn. İslam  Ans. TDV. 9 / 473-479. 



 Diyetin özellikle develerden verilmesinin sebebi ise,o zamandaki kıymetinden 

ileri gelmektedir. 

 Köleye karşı hür kısâsen öldürülmemesi,köle sahibine tazminin vacib 

olmasından,kısasında vacib olmaması sebebiyledir.
400

 

 Köle,hürriyeti alındığından sahib oldukları şeyler de hüre göre yarıdır. 

“Köleler,Hanefi hukukçulara göre en fazla iki cariye ile evlenebilirler. Yani onlarda 

birden fazla evliliğin sınırı,ikidir. Maliki hukukçular,tıpkı hür erkekler gibi dört cariye 

veya hür kadınla evlenebileceklerini kayd etmektedirler.”
401

 

 “Kısas köle üzerindeki mülkiyet ve zevce üzerindeki nikah hakları (ndan dolayı) 

ıskatı karşılığında bedel alınabilir.”
402

 

 İslâm hukukunda caiz ve mübah olan iskat-ı cenin,iskat-ı salat,iskat-ı savm gibi;” 

Maktulün yakınlarının katili kısastan affetmesi 
403

,diyete dönüşmesi veya onunla 

affetmesi yakınlarına verilen mendub haklardandır.
404

 

 Nitekim Yaşlı ve iyileşme ümidi kalmayanın üzerinden orucun ıskat olması
405

,onu 

da ödeyememesi durumunda da Hadis’de de belirtildiği ve uygulandığı üzere ondanda 

ıskatı gerçekleşir. Hayız da oruç ıskat olmaz,kazası gerekirken,namaz sakıt olur,buda 

İslâmın kolaylıklarındandır. 

 Mükreh yani zor altında bir işi yapan konusunda Şâfii;” Kısasın uygulanması 

gerekir.”der.
406

 

 Kasten öldürmenin dışında bir de kasta benzer öldürme vardır ki bunda da üç 

türlü ceza uygulanır. Bunlar: 

 1)Diyet ve keffârettir. Bilerek öldürmeden farkı; ödemeye süre tanınır. Ödeme 

kolaylığı sağlanır. Kefareti;köle azad veya iki ay oruç tutmak.
407

 

 2)Öldürdüğü şahsın mirasından veya vasiyetinden mahrum bırakma. 

 3)Ûlül emrin vereceği ta’zir cezaları ki idam bile olur.”
408
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 Sahih-i Buhari terc. 12 / 268. 
400

Bkn. Tefsir-i Kebir. age. 19 / 471-472. 
401

 Bilinmeyen Osmanlı. 317. 
402

 İslam Ans.-İsam. 19 / 139. 
403

 Bakara.178,Maide.45. 
404

 İslam Ans.age. 19 / 137-138. 
405

 Bakara.184. 
406

 Tefsir-i Kebir. age. 19 / 471. 
407

 Nisa.92, Büyük İslam İlmihali. Ö. N. Bilmen. 306. 
408

 Türk Hukuk Tarihi. age. 1 / 273- 274. 



 Öldürmenin çeşitlerinden olan
409

 hatâen öldürmede,kasta benzer adam öldürme 

gibi ceza ile cezalandırılır. 
410

 

 İntihar ise cehennemi netice veren
411

,dinin yasakladığı büyük günahlardandır. 

 Hadis’de:” Öldürenin öldürülmesini,tutanın da tutulmasını (ölmesi için)- yani 

kendi fiili gibi hapsedilir.”buyurulmaktadır. 

 Hz. Ali’de “ Maktûlü tutarak kâtile yardımcı olan kimse,ölünceye dek hapishane 

de tutuklanır.”
412

 

 Netice olarak özetle: 

 1)Mü’minlerin kanını akıtmak ateşte ebedi kalmayı icab ettiren büyük 

günahlardandır. 

 2)Yanlışlıkla adam öldürmede kısas yok,keffâret ve diyet vardır. 

 3)Öldürülen kişilerin yakınları katili affederlerse diyet düşer. Fakat kâtilin 

keffâret vermesi lazımdır. 

 4)Keffâret,mü’min bir köleyi azad etmek,köle azad edemediği takdirde hiç ara 

vermeden iki ay oruç tutmaktır. 

 5)Yalnız şüphe için adam öldürmek caiz değildir.”
413

 

 “Din yalnız iman değil,belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz’üdür. Acaba 

katl,zina,kumar,şarab gibi hayat-ı içtimaiyyeyi zehirlendiren  pek çok büyük günahları 

işleyenleri onlardan menetmek için,yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin 

görmesi tevehhümü kafi gelir mi? o halde;her hanede,belki herkesin yanında daima bir 

polis,bir hafiye bulunmak lazım gelir ki,serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden 

çeksinler.”
414

 

 Bu durum yeterli ve mümkün olmayacağına göre,herkesin başında maddi değil 

manevi ir yasakçı bırakmak,Cenâb-ı hakkın dünyevi koyduğu kanunu düşünüb Allah’ın 

gazabını,şer’i ilahiyi ve cehennem cezasını hatırlamakla ancak o iş den vazgeçilir ve terk 

edilir. 

 Yıkım ve başkasına tesir etmesi açısından küfür ve dalaletin ve adam öldürmeye 

verilecek ceza hususunda Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah getirir:   
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 Ahkam Tefsiri Tercümesi. age. 1 / 428, 430-435. 
410

 Türk hukuk Tarihi. age. 1 / 274. 
411

 Nisa.29-32. 
412

 Zad-ul Mead. K. Cevzi. Çevr. M. Erdoğan. 5 / 130-131. 
413

 Ahkam Tefsiri Terc. 1 / 438,(Arapçası), 1 / 505. 
414

 Şualar.Bediüzzaman.140. 



 ”SUAL:Kısa zamandaki küfre mukabil,hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl 

adalet olur? 

 ELCEVAB: Sene,üç yüz altmış beş gün hesabıyla,bir dakikada katl,yedi milyon 

sekiz yüz seksen dört bin dakika hapis iktizası kanunu adalet iken;bir dakika küfür,bin 

katl hükmünde olduğundan,yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir 

adam,kanun-u adaletle,Elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz milyon sene beşerin 

kanun-u adaletiyle hapse müstahak olur. 

 Elbette –Hâlidine fiha ebeda.-‘ Onlar (kâfirler) orada (cehennemde) ebedi 

kalıcıdırlar.’ adalet-i ilahi ile vech-i muvâfakatı bundan anlaşılıyor. Birbirinden gayet 

uzak iki adedin sırr-ı münasebeti şudur ki;Katl ve küfür,tahrib ve tecavüz olduğu 

için,gayre te’sirat yapar. Bir dakika da katl,laâkal,zahiri adede göre,on beş sene 

maktulün hayatını selbeder,onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür,bin bir esma-i 

ilâhiyeyi inkar ve nukuşlarını tezyif ve kainatın hukukuna tecavüz ve kemalâtını inkar 

ve hadsiz delâil-i vahdaniyeti tekzib ve şehadetlerini reddetmek olduğundan...kâfiri,bin 

seneden ziyade esfel-i safiline atar –Hâlidine- de hapseder.”
415

 

  

S E K R     -       S A R H O Ş L U K 

  

 İçkinin haramlılığı Kur’an-da sabittir. 
416

 

 Hadislerde ise:-Allah’a ve ahiret gününe inanan,hamr içmesin. Allah’a ve ahirete 

inanan içki içilen sofraya oturmasın. 

 -Hamr içen,puta tapan gibidir. 

 -Hamr içen,Lat ve Uzza’ya tapan gibidir. 

 -Hamr içenin kalbinden iman nuru çıkar. 

 -Şarab içenin kırk gün namazı kabul olmaz,tevbe etmeden ölürse kafir olarak 

ölür. 

 -Sarhoşluk sebebiyle bir kere namazını kaçıran,sanki dünya ve dünyada mevcut 

olan şeyler kadar malını kaybetmiş gibi zarara uğrar. 

                                                           
415

 Lem’alar.Bediüzzaman.262,77,İşarat-ül İ’caz. Bediüzzaman. 88-89, Bkn.Nisa.169,Cin.23,Beyyine.6. 
416

 Bakara.219,Nisa.43,Maide.90-91. 



 -Ümmetim beş şeyi helal addederek benimserse tarumar olur:Birbirlerine lanet 

okurlarsa,içkilere dalarlarsa,ipek giyerlerse,çalgıcı dansöz edinirlerse,erkekler 

erkeklerle,kadınlar da kadınlarla iktifa ederlerse.
417

 

 -“Ümmetim hamra başka bir ad takarak onu içecektir.”
418

 

 -“İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” Hadislerinde belirtilen kötü neticelerinden 

dolayıdır ki yasaklanmış ve kullanılması hukuken cezayı gerektirmiştir. 

 Peygamberimiz içki içeni bizzat cezalandırmışlardır. Nitekim içki içen biri  

getirildiğinde ona vurmalarını,cezalandırmalarını söyler. Ebu Hureyre der ki;bizden 

bazıları eliyle,bazısı ayakkabısıyla ve elbisesiyle (vururdu). 

 -Adam giderken arkasından –Allah cezanı versin,Allah la’net etsin-

dediklerinde;Peygamberimiz onları bundan sakındırmıştır.
419

 

 Çünki cezalar günahlara keffarettirler. 

 Ubade b.Samit (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Bir toplulukta Allah Resulü ile 

beraber iken O şöyle dedi: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, zina etmemek, hırsızlık 

yapmamak, meşru bir sebep olmaksızın Allah'ın yasakladığı canı öldürmemek üzere 

bana biat ediniz. İçinizden sözünde duran olursa onun mükâfatını Allah verecektir. Bir 

kimse bunlardan birini işleyip bu dünyada bir cezaya çarptırılırsa bu ceza onun bu 

şuçla kazandığı günahın kefaretidir. Bunlardan birini yapıp da yaptığı iş gizli kaldığı 

için dünyada cezaya uğramayan kişinin işi Allah'a kalır; Allah isterse onu affeder, 

dilerse azap eder."  

 Enes b. Malik (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber'e (a.s.) şarap içmiş bir 

kimse getirildi. Peygamber ona iki hurma değneği ile kırk defa vurdurdu.  

 Hz. Ebubekir’de Peygamberimizi takib etmiş ve içki içenlere 40 sopa vurmuştur. 

Hz. Ali’de aynısını uygulamış,Hz. Ömer ise 80’e çıkarmıştır. Ancak hepside sünnete 

uygundur.
420

 

 “İçki içme suçunun cezası,eksik ve fazla olmadan içki içene sopa ile seksen kırbaç 

vurmaktır. Bunda ise aranacak olan iki erkek şahidin şehadeti suçlunun ikrarı ve 

sarhoşluk hali ile isbat edilir.”
421
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 Kütüb-ü Sitte terc.age. 8 / 169. 
418

 Age. 6 / 280, 8 / 164. 
419

 Tecrid-i Sarih (Arapça). Abdullatif . 2 / 150,Sahih-i Buhari Tercümesi. age. 12 / 251-252, 7 / 113. 
420

 Zad-ul Mead. 5 / 161-162, Hidaye (Arapça) Merğiyani. 2 / 111. 
421

 Türk Hukuk Tarihi. age. 1 / 267,Türk-İslam Hukuk Tarihi. age. 1 / 320, Osmanlı Kanunnameleri. age. 

1 / 111,Damad. (Mecma-ul Enhur fi Şerhi Mültekal Ebhur) (Arapça) 1 / 609,İslam Tarihi. Medine 

Dönemi. age. 4 / 114-115, Terğib-Terhib. (Arapça). 3 / 223, Kütüb-ü Sitte Terc. 6 / 279-291, Zad-ul Mead. 

5 / 161, İslam Fıkhı Kamusu. 3 / 250-258,El-Lü’lü-ü vel Mercan (Arapça) 2 / 49. 



 Hanefi fakihlerine göre sarhoş olan kimse yapmış olduğu her şeyden hukuki 

olarak sorumlu olup,sarhoşluk hali suçu düşürmeyip,ayık olan kişi gibi cezaya 

çarptırılır.
422

 

 İçkinin satılması da caiz değil,haramdır. Bir şeye sebeb olan onu yapan 

gibidir,kaidesince;içki içme neticesinde işlenilen kötülükten ona sebeb olan da ortaktır. 

Hatta çalan ve telef eden için tazminat bile söz konusu değildir. Çünkü satma işi fısk-ı 

fücurdur. açıkça yapılan bir günahtır. 

 Gayr-ı müslimlerin birbirine gizli satmaları ise (domuz gibi) caizdir.
423

 

 Bununla beraber domuz gerçek de;İslamiyet de olduğu gibi Yahudilik ve 

Hristiyanlık da da yasaklanmıştır.
424

 

 Hadis’de:” Bir şey ki,onun içilmesi haram kılınmıştır,onun satılması ve bahasını 

yemek de haram kılınmıştır.” ve “Hamrı içen kimseye celd ediniz.” Zina haddi 

içkiden,içki de kazif (iftira) den daha şiddetlidir.
425

 

 İçki içenlerin tevbeleri durumunda önceki hallerinden kendilerine günah 

yoktur.
426

 

  

S İ R K A T  -    H I R S I Z L I K 

  

 Hicretin 6. yılında yasaklanan hırsızlık konusunda Rabbimiz:” Hırsızlık eden 

erkek ve kadının,yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’dan (başkalarına) bir ibret 

olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” 

 Kim (bu) haksız davranıştan sonra tevbe eder  ve düzeltirse şüphesiz Allah onun 

tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”
427

 

 Hikmet ve İzzet cezalandırmayı gerektirir iken,mağfiret ve rahmet’de onların 

tevbe etmeleri halinde tevbelerinin kabulünü gerektirmektedir. 
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 Fetevayı Hindiyye. 12 / 290,Usul-i Fıkıh Dersleri. age. 500,İslam Hukuku Metedolojisi. M.E. Zehra. 

295, Sözler. Bediüzzaman. 451, Türk Hukuk Tarihi. 2 / 19-20,İslam Hukuku. H. Karaman. 2 / 111-112. 
423

 Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı. Cezeri. Terc. H. Ege. 7 / 47. 
424

 İlmihal. İSAM. II / 43-45. 
425

 Dört mezhebin fıkıh kitabı. Age. 7 / 54. 
426

 Bkn. Maide.93. 
427

 Maide.138-139, Bkn. Ahkam Tefsiri Terc. 1 / 489-492, Hidaye (Arapça) 2 / 118, Kütüb-ü Sitte Terc. 6 / 

259, Zad-ul Mead. 5 / 161, Hukuk Tarihi. 1 / 321-322, İslam Fıkhı Kamusu. 3 / 260-286, Tecrid-i Sarih 

(Arapça) 2 / 151, Damad. (Arapça). 1 / 621-637, Hak Dini Kur’an Dili. (Heyet). 3 / 235,Safvet-üt Tefasir. 

Muhammed Ali es-Sabuni. Terc. Doç. Sadreddin Gümüş,Dr. Nedim Yılmaz. 2 / 97-98, Bkn. İslam Ans. 

TDV. 17 / 327-372. 



 Hırsızlık cezasının ağır bir şekilde uygulanmasındaki sebeb;toplumu daha fazla 

rahatsız ve huzursuz edecek durumdan muhafaza içindir. Zira kangren olmuş bir 

parmak kesilmezse el kesilir,el kesilmezse kol kesilir,kol kesilmezse beden ve tüm 

vücudu kaplar ki buda parmağa bedel vücudun kaybıdır. 

 Vücudun organlarını teşkil eden toplumun refahı için Cenâb-ı Hakkın 

şefkatinden ve rahmetinden daha öte bir şefkate bürünmek,parmağın kesilmesini 

hazmedememek,bir ferde karşı topluma en büyük merhametsizlik etmek demektir. 

 Hırsızlık cezasının uygulanmasında dinin temel bir uzvu yok etmek değil,bilakis 

ıslah hedeflenmektedir. 

 “Hırsızın elinin kesilmesi hiç de merhametsizlik olmayıp,hikmete uygundur.”
428

 

 Her durumda el kesilmesi söz konusu değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı,1400 

senedir binlerce eli kesik kimsenin olması gerekirdi ki durum ma’kûse olup,öyle 

olmadığını göstermektedir. Bir iki taneyi geçmemektedir. 

 14 yıl İstanbul’da kaldığını  10 hırsızlık olayından yakalanan 10 kişinin de 

Osmanlının kendi tebaasından ve halkından olmayıp,Hristiyan,Yahudi ve Ermeni asıllı 

kimseler tarafından yapıldığını söyleyen bir batılının,İslâmı uygulayan Osmanlıdaki 

adaletin ne derece adil olduğunu söylemesi,meselemize ışık tutmaktadır. Oysa şimdiye 

mukayese edecek olursak,hiçbir gün yoktur ki hırsızlık olayı olmasın,hapishaneler 

onlarsız kalmasın!.. 

 Buda göstermektedir ki,beşerin kanunları ancak beşerin ömrü kadardır.
429

 

 El kesmenin sebebleri 
430

 vardır. Evvela devlet onun ihtiyacını temin edecektir. 

Bostan,bağ ve dışarıda açıkta olan bir şeyin çalınması veya kıtlık gibi durumlar,
431

 açlık 

gibi sebebler,
432

 umuma aid olduğundan,kendisi de o umum içinde dahil olduğundan 

dolayı beyti- malden çalan kimseler cezalandırılmazlar.
433

 

 Hadis de de:”İhtiyaç sahibi olmak kaydıyla,eteğine almaksızın,sadece yiyene bir 

şey gerekmez.”
434

 

 Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Allah, bir yumurta yada bir ip çaldığı 

için eli kesilen şu hırsıza lânet etsin."  
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 Büyük Günahlar. Celal Yıldırım. 1 / 63. 
429

 İşarat-ül İ’caz. Bediüzzaman. 128. 
430

 Zafer dergisi. Aralık .1992,sh.28, Bkn. Tefsir-i kebir Terc. (Heyet) 9 / 57-69. 
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 Fetvalar. H. Günenç. 1 / 230. 
432

 İslam Hukuku. H.K. 1 / 220. 
433

 Hidaye. (Arapça) 2 / 122. 
434

 Kütüb-ü Sitte Muht. 6 / 267. 



 Hz. Aişe'nin (r.ah.) anlattığına göre:Hz. Peygamber (a.s.) değeri çeyrek dinar ve 

daha fazla olan bir mal çaldığında hırsızın elini keserdi.” 

 Yan kesici de hırsız kategorisinde değerlendirilir ve eli kesilir. Kefen soyma da 

ise bu durum uygulanmaz."
435

 

 Hz. Ömer;insanların zaruret veya ihtiyaca maruz kalacağını göz önünde 

bulundurarak bir kaht (kıtlık ) senesinde Hadd-i Sirkati tatbik etmemiştir. 

 Ve;fi’li sirkatin bihakkın ceza ve nekâl olan haddi mucib bir cürüm olması için 

hem nisabın hem hırzın (korunmanın)şart olması lazım gelir. 

 Ve fukaha süneni Nebeviyyeye nazaran bunun Rubu’ dinar ile bir dinar veya on 

dirhem beyninde (arasında) deveran ettiğinde de ittifak etmişler,Şâfii gibi kimisi 

asgariyi,İmam-ı azam gibi kimisi de a’zamiyi ihtiyar eylemişlerdir ki şüpheden 

tamamen salim olan da budur. 

 Bu konuda merhum H. Yazır şu görüş de bulunur:”acaba on dirhemden ziyade 

bir mikdar kabulüne imkan yok mudur? Biz buna vardır cevabını vermek istiyoruz ve 

mikdarı nisabın bu iki had arasında deveranı mücmeûn aleyh olduğuna kail olmuyoruz. 

Mademki aslı mikdar meselesi müctehedun fihdir.”diyerek zamanın göz önünde 

bulundurulacağını ifade eder.
436

 

 Had cezasının keyfiyeti
437

 ve verildiği durumlar: 

 “1)Malın gizli olarak alınmasıdır. Dolayısıyla malın muhafaza altında bulunması 

gerekir. 

  2) Alınan malın menkul olması (taşınabilir),şer’an değerli mal kabul 

edilmesi,malın korunma altına alınmış olması ve çalınan malın 10 dirhem ( 45 gram 

gümüş ) miktarında veya değerinde olması gerekir. 

 3) Çalınan şeyin başkasının malı olmasıdır. devlete aid malların çalınması had 

cezasını gerektirmez,belki ta’zir cezası ile cezalandırılır. 

 4)Ceza-i kasıddır. 

Buda iki şahidin şehadeti ve suçlunun ikrarı ile sabit olur. 

Bu yolla sabit olmayıp veya biri eksik olursa ta’zir cezası gerekir. 
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Şer’i usulle tesbit edilen hırsızlığın birincisinde malın tazmin edilmesi söz konusu 

olup,ikincisin de;el kesme cezası vardır. Birinci hırsızlık da sağ eli bilekten kesilir. 

İkincide sol ayağı topuktan kesilir,üçüncü de ise tevbe edinceye kadar hapsedilir.”
438

 

Cezanın Nisabı;altın veya Gümüş yani Dinar ve Dirhem cinsinden olarak 

belirlenirken,hadislerdeki farklı rivayet ve uygulamalardan dolayı farklı görüşleri de 

ortaya çıkarmaktadır. 

Hanefi ve Zeyd-lilere göre;çalınan malın değerinin en az bir dinar (4,25 gram 

altın),yada 10 dirhem (yaklaşık 30 –veya 45-gram gümüş) olması gerekir. bu miktardan 

daha az değerde olan bir malın çalınmasından dolayı had cezası uygulanmaz. 

Delil olarak peygamberimizin “10 dirhemden aşağısında el kesilmez”gibi 

muhtelif hadisler delil gösterilmiştir.
439

 

Hükmi olarak ifade edildiğinde:”hukuken sabit olan bir hırsızlık suçunun biri 

bedeni,diğeri mali olmak üzere iki temel sonucu (hükmü) vardır. Bedeni hükmü hırsıza 

el kesme cezasının uygulanması. Mali sonuç ise çalınan şeyin iadesi yada zararın tazmin 

edilmesidir.”
440

 

Bazı durumlarda cezanın,bazı şartlara bağlı olarak düşmesi söz konusu olsa 

da,bunların kesinliği ve sabitliliği olmaması halinde devreye girdiğini görmekteyiz. her 

birini genişçe izahla beraber kısaca şu başlıklarda ele alınmaktadır:a)Şüphe   b)Zaman 

aşımı.   c)Mülkiyet iddiası.   d)Çalıntının nisabının eksilmesi.   e)kesme mahallinin yok 

olması   f)Tevbe.   g)Af 
441

 

Osmanlıda bu durum;hem şer’i hem de örfi olarak gerçekleşmiştir. 
442

 

Bu şer’i uygulamanın yani “Kat’ı yed” in örnekleri vardır ve uygulanmıştır.
443

 

Deve çalan bir adam Hz. Ali’ye iki defa çaldığını söyler,Hz. Ali adamı af için yol 

arar. ateş yakılıp kasap getirilmesini söyledikten sonra tekrar sorduğunda adam –hayır- 

cevabını vermesi üzerine affeder ve bu duruma cevaben:” İkrarı ile onu 

cezalandıracaktım,inkarı ile serbest bıraktım.”der ve şu hadiseyi anlatır: 

“Rasulullaha hırsızlık yapmış bir adam getirildi. Adamın elini kestirdikten 

sonra,Peygamberimiz ağladı. Ben niçin ağladığını sorunca:”Nasıl ağlamayayım,sizin 

içinizde ümmetimin eli kesiliyor.”diye cevap verdi. Oradakiler,o halde 

affedeydiniz,dediklerinde:”Allah Tealanın kitabında bildirdiği cezaları affeden,kötü bir 
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devlet adamıdır. Siz işi kadıya aksettirmeden aranızda sulh yapmaya 

bakın.”buyurdular.”
444

 

Bu cezalar uygulanırken zengin-fakir gibi her hangi bir tefrik söz konusu 

değildir. Nitekim yahudi ustasının elini kesmesinden dolayı Fatih Sultan Mehmed’inde 

elinin kesilmesine karar verilmesi,ancak davacının vazgeçmesiyle umuma uygulanan bir 

uygulamayla cezanın paraya çevrilmesi,Peygamberimizin de suç işleme 

durumunda:”Kızım Fatıma dahi olsa elini keserim.”uygularım buyurması,adaleti 

simgelemektedir. 

Hadis’de:” Bizden önceki ümmetlerin helak oluş  sebebi,şerefli ve üstün olanı 

bırakıp,zaif olanı cezalandırmalarıdır.”
445 

buyurur. 

Hak hakdır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Hatta adli hükümleri ihtiva eden 

“Mecelle” de:” Birinin ayağı kayıb da düşerek âhar’ın (başkasının) malını itlaf (telef ve 

zayi) etse zâmin olur (öder).”
446

 

Ve yine :” Gâsıb eğer mal-ı mağsubu (zorla alınan malı) ismi değişecek surette 

tağyir ederse zâmin olur ve ol mal kendine kalır. 

Mesela,mağsub buğday olup da ğâsıb onu un ederse zâmin olup ve onun malı 

olur. Nitekim bir kimse diğerinin buğdayını ğasb ile kendi tarlasına zer’ etse (ekse) 

buğdayı zâmin olup mahsul kendisinin olur.”
447

 

Muhakkak ki âdil olan Allah,adaleti emreder.
448

 

Yakub Peygamberin şeriatına göre hırsızın cezası;çaldığı kimsenin yanında mal 

sahibine bir sene köle olarak hizmet ettirilirdi. 

Mısır kanunlarında ise sopa vurulur ve çaldığı malın iki misli ödetilirdi.
449

 

Adıyaman’ın değerli büyüklerinden merhum Mahmud Allahverdi bir 

sohbetinde,Hakimlerden birisiyle arasında geçen şöyle bir hatırayı nakletmişti: 

Hakim kendisine;Mahmut,bu el kesme meselesi,bu zamanda pek 

uygulanamaz,kabul edilemez,der. 

Meselenin pek detayına girilmez. Aradan bir müddet sonra,izne giden hakim 

döndüğünde evinin soyulduğunu görünce püskürür. 
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Merhum M. Allahverdi’de geçmiş olsuna gider. 

Hakim:Mahmut bu hırsızları yakalayıp öldüreceksin,parça parça edeceksin. 

Çünki yirmi yıldan fazladır,biriktirip de aldığım eşyalarımı almış,çalmışlar. 

Merhumda taşı gediğine koyar. Sayın Hakim bey!Allah öldürmeyi değil,el 

kesmeyi emrediyor. Siz el kesmeyi kabul etmezken,şimdi acı çektirerek onları öldürmek 

gerektiğini söylüyorsunuz! 

Ve Hâkime de susmak düşer... 

İşte ibret...İşte hikmet... 

Birde;bu duruma düşülmeden önce hırsızın zaruri ihtiyacı göz önünde 

bulundurulup,çaldığı şeyin zaruriyattan,kendisi için hayati bir mesele olup 

olmamasından kaynaklanmışsa,bu durumda el kesme cezası bahis mevzuu değildir. 

İkincisi;mahkemeye intikal etmeden hırsızın tevbe ederek malı iade etmesi,bazı 

içtihadlara göre mal sahibinin affetmesi,ceza hükmünden önce hırsızın çaldığı 

mala,meşru yoldan malik olması gibi sebeblerle ceza (had) düşmektedir.
450

 

Hapis cezası caydırıcı olmak bir yana,teşvik edici rol oynamaktadır. 

Çünkü;hırsız kışa doğru geçirebileceği bir yer olan, kendisince de rahat ve uygun 

gördüğü hapse girmek için 5-6- aylık  bir suç işlemekte,dışarıda harcayacağı 

masraftan,gideceği yerinin olmamasından  kendisini kurtarmış oluyor ve öylede 

düşünüyor. 

Bununla kalmayıb çıktığında nereleri,nasıl ve kimlerle soyup,büyük bir soygun 

planı da yapıyor. 

Sonuç o ki;-İnsanlar cehaletten kurtarılıp eğitim ile bilgilendirilerek,devlet 

çapında zaruri ihtiyaçları temin edilmelidir. 

-İkinci olarak;bir caydırıcılık eseri olarak,el kesme gibi bir ceza ile son bir çare 

olarak caydırma yolunu göstermelidir ki,müessir olsun. 
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KAT ’ I   TARİK    -      YOL  KESME 

  

Buna sirkati Kübra,büyük hırsızlık denilmiştir.
451

 sebebi ise;zulmü,cürmü ve 

cinayetinin büyük ve umumi olmasındandır. 

Burada kula tecavüz olduğu gibi,Allah ve Rasulüne savaş açmış olmaktadır. 

Âyet’de:”Allah ve Rasulüne karşı savaşanların ve yer yüzünde (hak) düzeni 

bozmaya çalışanların cezası ancak ya acımadan öldürülmeleri,ya asılmaları,yahut el ve 

ayaklarının çaprazlama kesilmesi,yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu 

onların dünyadaki rüsvaylığıdır.. Onlar için ahirette de büyük azab vardır. 

Ancak siz,kendilerini yenib ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesna;biliniz ki 

Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”
452

 

Burada şu şekillerde ceza uygulanır:Yalnız öldürmüş mal almamışlarsa 

öldürülürler. Bu öldürme kısas değil,hadd’dir. Bu durumda velice af’da söz konusu 

olmaz. Burada Allah emrine isyan söz konusu olmaktadır. 

Yalnız mal almış öldürmemişlerse sağ elleriyle sol ayakları çaprazlama kesilir. 

Hem mal almış hem de öldürmüşlerse;Ebu Hanife’ye göre hakim dört şeyle 

muhayyerdir:İsterse ellerini,ayaklarını çaprazlama keser ve öldürür;isterse 

ellerini,ayaklarını çaprazlama keser ve asar;isterse kesmez,asar;isterse kesmez,öldürür. 

İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed yani imameyne göre asılır ve öldürülür. 

Elleri,ayakları kesilmezler. 

Ebu Hanife’ye göre hem kesme,hem öldürme uygulanırsa bu,bir suça iki ceza 

uygulama değildir. Burada kesme ve öldürme tek cezadır. 

Mal almamış,öldürmemiş,sadece korkutmuşlarsa,tevbe edinceye dek 

hapsedilirler.”
453
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Z   İ   N   A 

  

Ahlaki,Dini,içtima-i ve ailevi zararlarından
454

 dolayı, Rabbimiz insanları böyle 

bir hayasızlıktan ve kötü yoldan sakındırmaktadır.
455

 

Zina suçunu işleyen dünyada da ahirette de cezasını bulur.
456

 Suç tebeyyün 

edinceye kadar hapis ve tahkire maruz bırakılırlar.
457

 

Zina da dört şahid aranır.
458

 Başka davalarda aranmamasındaki sebeb ise;” 

Allah Teala burada,kullarının suçlarını örtmek istiyor ve ahlaksızlığın duyulub 

yayılmasına razı olmuyor. Bundan dolayı biri diğerine zina isnadında bulunur da 

iddiasını 4 şahitle isbat edemezse kendisine iftira cezası olarak 80 deynek ,evli bir Cariye 

ve Köleye ise hürün yarısı olan 40 deynek vurulur ve ebediyyen şahitliği kabul edilmez.” 

Tevbeleri halinde daha onlara eziyet edilmez.
459

 

Nitekim Peygamberimizin eşi Hz.Aişe’ye yapılan iftira ve İfk olayında olduğu 

gibi...
460

 

Kazf;yani temiz ve iffetli bir kadına leke sürecek iftirada bulunma 

durumunda,zina suçunda aranan şartlar aynen bunda da aranır. 

Kazf,icma ile büyük günahlardan,kebâirdendir.
461

 

Kazfın çirkinliği konusunda Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:”Gıybetin en fena 

ve en şeni’i ve en zalimane kısmı,kazf-ı Muhsanat nevidir. Yani gözüyle görmüş dört 

şahidi  gösteremeyen bir insan,bir erkek veya kadın hakkında zina isnad etmek;en şeni’ 

bir günahı kebâir ve en zalimane bir cinayettir,hayat-ı içtimaiyeyi ehli imanı 

zehirlendirir bir hıyanettir,mesut bir ailenin hayatını mahveden bir gadrdir. Evet Sure-i 

Nur bu hakikatı o kadar şiddetle göstermiş ki,vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini 

ürpertiyor. 

“Onu duyduğunuzda,” Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu,çok 

büyük bir iftiradır”demeli değil miydiniz!”
462
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“Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki:Gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen 

merdudüş-şehadettir. Ebedi şehadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Acaba 

böyle kazfe cesaret eden hangi adam var ki,gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir. 

Kur’an-ı Hakim bu şartı koşturmakla,böyle şeylerde şakk-ı şefe etmeyiniz 

(konuşmayınız),bu kapıyı kapayınız demektir.”
463

  

İmam-ı Malik,Şafi-i,Ahmed bin Hanbel’e göre yalancı şahidin cezası:”Yalancı 

şahidin ta’zir edilmesi ve insanları bundan sakındırmak için ilan edilip halk arasında 

duyurulması (teşhir) dır.”der.
464

 

Karısının zina ettiğini iddia eden koca şahid getiremediği takdirde İslam 

hukukundaki Lian uygulaması tatbik edilir. Yani kadın ve erkek dört defa yeminden 

sonra beşinci de;- eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetinin ve gazabını üzerlerine 

olmasını- söylerler. Böylece erkek iftira,kadında zina cezasından kurtulmuş olurlar.
465

 

Aslında baş da böyle bir iftiraya karşı hüsn-ü zan-da bulunulması gerekirdi. 
466

 

Zinada bulunan kimseye gelince;Eğer bu kişi bekar bir kişi olup zina etmişse 

Had cezası uygulanır,yani yüz sopa vurulur. Eğer evli bir erkek ve kadın zina etmişse bu 

durumda recm cezası uygulanır.
467

 

Birden fazla zinada tek zina haddi uygulanır. Önceden celd ile had uygulanıb,bir 

daha zinada bulunana ise tekrar had uygulanır. Çünkü birincisinden intibaha 

gelmemiştir.
468

 

Değişik suç durumunda ise;hem zina,hem öldürme,hem de yaralama ise,kısas 

cezası uygulanır.
469

 

Hükmün yerine getirilip,şefkat edilmekten kaçınılması gerekir.
470

 Çünkü 

Allah’ın rahmet ve merhametinden fazla merhamet,merhamet değildir. 

Devletin burada affetme yetkisi yoktur. Zira mağdur edilip kendisine tecavüz 

edilen kadındır,tecavüz edilen devlet değildir ki affetsin ve affedebilsin! Gözetilmesi 

gereken mağdurun hakkıdır. 

Ve bizzat Peygamberimiz bu recm cezasını hayatta iken uygulamıştır.
471
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Hz. Ali’den:” Rasulullahın evli olarak zina eden kimseyi recm ettikten sonra 

üzerine namaz kıldığını,mirasını da mirasçılarına verdiğini bilirsiniz. Katili öldürtmüş 

mirasını ehline paylaştırmıştır;hırsızlık edenin eli kesilmiş,zina eden bekâra celde (yüz 

sopa) uygulanmış ama,Fey’ den (Pay) paylarına düşen de verilmiştir. Onlarda 

müslüman kadınları nikahlamışlardır. Rasulullah onlara suçlarının cezasını 

vermiş,Allah’ın hukukunu tatbik etmiştir. Ama İslâmdaki paylarından onları men 

etmemiş,adlarını müslümanlıktan çıkarmamıştır.”
472

 

Böylece akla uygun olan İslâm ve kanunları,insanların yani her asırda 5-6 milyar 

farklı insanların hevâ ve heveslerine göre ve akılları üzerine oturtulmamış,o akılları da 

ihata eden külli akıl üzerine oturtulmuştur. 

Tarihde recm hadisesi çok nadir olmuştur. Naima Tarihi 1091’de İstanbul’da bir 

recimden bahseder.
473

 

Gayrı müslimlerin zina yapması halinde recm cezası değil,sopa yani kırbaç cezası 

uygulanır.
474

 

1584 - Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Yahudilerden bir kadınla 

bir erkek zinâ yaptılar. Birbirlerine: "Bizi şu peygambere götürün. Çünkü bir kısım 

hafıfletmeler getiren bir peygamberdir. Bize recm dışında fetvâlar verirse kabul eder, 

Allah indinde O'nun hükmünü kendimize delil kılarız ve: "Peygamberlerinden bir 

peygamberin bize verdiği fetvalar(la amel ettik, hevamıza uymadık) deriz" 

dediler.Mescidde ashabıyla birlikte oturmakta olan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'e gelerek: "- Ey Ebü'1-Kasım, zinâ yapan kadın ve erkek hakkında kanaatin 

nedir?" dediler. O, onlara tek kelime söylemeden Beyt-i Midrâslarına geldi. Kapıda 

durarak:   "-Hz. Musa (aleyhisselâm)'ya kitabı indiren Allah aşkına söyleyin, muhsan 

olan birisi zina yapacak olursa bunun Tevrat'taki hükmü nedir?" diye sordu."- Yüzü 

siyaha boyanır, eşek üzerine ters bindirilir ve dayak atılır."-Hadiste geçen tecbiye: 

Zânileri, enseleri birbirine bakacak şekilde bir eşeğe bindirilip, bu halde sokaklarda 

dolaştırılmasıdır- Râvi devamla der ki: "Yahudilerden bir genç (bu cevaba katılmayıp) 

susmuştu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onun suskunluğunu görünce sualinde 

ısrar etti. Bunun üzerine genç: "Madem ki sen bize Allah'ın adına yemin veriyorsun 

(gerçeği söyleyeceğim): "Biz Tevrat'ta recm emrini görüyoruz" dedi. Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm):"- Allah'ın emrini hafifletmenizin başlangıcı nasıl oldu?" diye 

sordu. (Genç) şu cevabı verdi:"- Krallarımızdan birinin bir yakın akrabası zinâ yaptı. 

Kralımız, recmi ona tatbik etmedi. Sonra halka mensup bir aileden bir erkek zinâ yaptı. 

Bunu recmetmek istedi. Ancak adamın kavmi buna mani olup:"- Sen yakınını getirip 

recmetmedikçe biz de adamımızın recmedilmesine müsaade etmeyeceğiz!" dediler. 

Bunun üzerine, aralarında şimdiki cezayı vermek üzere anlaşıp sulh yaptılar.(Bu 
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açıklama üzerine) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):    "- Ben Tevrat'taki âyetle 

hükmediyorum!" dedi ve onların recmedilmelerini emretti ve recmedildiler. Zührî 

(rahimehullah) der ki: "Bana ulaştığına göre şu âyet bunlar hakkında nazil 

olmuştur:"Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik. Ki onda bir hidâyet, bir nur vardır. 

Kendisini (Allah'a) teslim etmiş olan (İsrail) peygamberleri, Yahudilere ait (dâvalarda) 

onunla hükmederlerdi..."
475

 Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlardan biri idi."
476

 

Recm için İmam-ı Azam Ebu Hanife müslüman şartını şart koşarken,Şâfii ve 

Ebu Yusuf şart görmezler.
477

 

İmam-ı Şâfii:” Kâfirler de şeriatın hükümlerinden mesuldürler.”der.
478

 

Müslümanla Hristiyanın zinası durumunda Hz. Ali şöyle der:”Müslümana İslâm 

hukukunun,hristiyana da kendi hukuklarının tatbik edileceği”ni söylemiştir.
479

 

Recmedilen şahıs ölünce yıkanır,kefenlenir,cenaze namazı kılınır ve gömülür. 

Peygamberimiz Maiz hakkında:” Ona da ölülerinize yaptığınız gibi muamele 

edin.”buyurmuştur.
480

 

Böylece İslâm hukukunda kime,nasıl ve ne şekilde uygulanacağı,hikmeti,zina 

eden erkeğin zina eden kadınla nikahlanıb evlenebileceği,
481 

zina iftirasına verilecek 

ceza,
482 

zina şahitliğinin keyfiyeti,
483 

kazfın cezası,
484 

ve şahitliklerinin ebediyen kabul 

edilmemesi,Liân la beraber
485

 bir çok meselelerde zikredilmektedir.  

Böylece bekâr olup da zina eden erkek veya kadın kendileri gibi denkleriyle 

evlendirilirler. Âyet’de:” Zina eden erkek,zina eden veya müşrik olan bir kadından 

başkası ile evlenemez;zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek 

evlenebilir. Bu,mü’minlere haram kılınmıştır.”
486

 

Zina cürmünün büyüklüğündendir ki;her şey kısas dahi velisinin affıyla diyete 

çevrilip diyetle affa kabil olduğu halde,zina affa kabil değil,recim uygulanır. Onun için 

sakınmak lazımdır.
487
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Nezaret yani harama bakmak tasavvurâtı,onu düşünmeyi,tasavvurât 

tekellümatı,tekellümat fiiliyatı ve büyük günah olan zina gibi halatın vuku bulmasına 

sebeb olur. 

Kadınları yapmış oldukları bu hayasızlıkları dışında boşamamak,boşandığında 

ise uygun bir şekilde onları salmak,onları iddetleri içinde boşayıp,iddetleri de 

sayılarak,adil iki şahidin huzurunda ve öncülüğünde bunları yapmak gerekir.
488

 

Ve bu iddetleri içerisindeki sürede uygun bir yerde oturtup,hamile ise doğumuna 

kadar bekletilecek ve ücret karşılığı çocuğu emzirtecektir.
489

 

Âyette:”Onun (çocuğun) bu taşınışı (Hamileliği) ve sütten kesilmesi otuz 

aydır.”
490

 

Buna binaen bir zâniye için Hz. Ömer altı ayda doğum yapan bu kadının 

recmedilmesini emrederken,Hz. Ali recmedilemeyeceğini,Hz. Osman da böyle yapmaya 

niyetlendiğinde,İbni Abbas yukarıdaki ayeti kendisine okur.
491

 

Özetle:Üç türlü ceza vardır:1)celde (sopa cezası) 

2)Sürgün ve Hapis. 

3)Recm,taşlayarak öldürme. 

“Bekâr erkek veya kadın zina suçunu işlediğinde iki ceza ile 

cezalandırılır:1)Celde yani 100 sopa cezasıdır. 

2)Hapis cezasıdır. Hapis cezası temel olarak bir senedir. 

Zina suçunu işleyen şahıs muhsan ise recm cezası tatbik edilecek. Yani suçlu 

taşlanarak öldürülecektir.  

Muhsan;evli,tam ehliyetli ve müslüman şahıs anlamınadır. 
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 Talak.1-3. 
489

 Talak.4-6.Boşanmış kadınlar iddeti üç ay hali (Bakara.228,231,Talak.4),Kocaları ölenlerin 4 ay 10 gün 
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Heyet. İSAM-sh.35,zad-ul mead. 5 / 433.) 
490

 Ahkaf.15. 
491

 Bak.Tefsir-i Kebir.age. 20 / 26. 



Müslüman olmayanlara recm cezası değil,sopa cezası uygulanacaktır. Sopadan 

gaye kırbaçtır. Kırbacın kuru,demirli ve düğümlü olmaması gerekir. Vücudun çeşitli 

yerlerine vurulur. Baş ve yüz gibi tehlikeli yerlere vurulmaz. 

Zina suçu üç şekilde sabit olur. Birincisi,tam ehliyetli,müslüman,erkek ve dürüst 

dört şahidin bizzat gördüklerini beyan etmeleriyle sabit olur ki,bu çok zor bir yoldur. 

Ayrıca zaman aşımına da uğramaması şarttır. 

ikincisi;Zina edenin,dört defa zina suçunu ikrar etmesidir. 

Üçüncüsü;karinelerdir. Evli olmayan bir kadının gebe kalması ile de zina suçu 

sabit olur.”
492

 

Hadis’de:” Bir gün adalet ile hükmetmek altmış senelik ibadetten 

hayırlıdır.”buyurulmaktadır. 

“Recmedilen kimse recmedilmekle günahının keffâretini ödemektedir.”
493

 

-Recm,Tevrat’da da vardır.
494

 

-İlahi azabı gerektirecek olan LİVATA ve Homoseksüellik ise;bir hayasızlık 

,beyinsizlik ve sınırı aşma olup,
495 

cezayı gerektirmektedir,
496 

öldürülür. 

Zinanın hükmü ki evlinin recmedilip,bekara yüz deynek vurularak 

cezalandırılması ve bir yıllığına sürgün edilmesini ifade eden imam-ı Şafii,Livatada da 

geçerli olduğunu söyler.
497

 

Ebu Hanife ise Livata da Ta’zir cezasının verileceğini ifade eder.
498

 

İmam-ı Bağavi der:” Livata cezası hakkında alimler arasında ihtilaf vardır. Said 

bin el-Müseyyeb,Ata bin Ebi Rebah,el-Hasan,Katade,neha-i,Sevri,Evza-i ve İmam-ı 

Şâfii-nin görüşlerine göre bu işi yapan kimseye zina cezası verilir. Yani eğer evli ise 

taşlanmak suretiyle öldürülür. eğer evli değilse yüz deynek vurulur. Bu görüş Ebu 

Yusuf ve Muhammed bin Hasan’dan da rivayet edilmiştir. 

Bu görüşe göre İmam-ı Şâfii nezdinde kendisi ile bu iş yapılan kimseye de-ister 

erkek olsun ister kadın,ister evli olsun ister olmasın- yüz deynek vurulur. ve bir sene de 

sürgün edilir. 
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Bazı alimlerin görüşüne göre,livata içerisinde bulunan bir kimse –ister evli 

olsun,ister evlenmemiş olsun- recm edilir. 

İmam-ı Şâfii-nin diğer bir kavline göre ise,bu suçtan dolayı,yapan da yapılan da 

öldürülür. el-Hafız demiştir ki:”Livata fiilinde bulunan kimseler dört halife tarafından 

ateşle yakılmışlardır. Halifeler şunlardır: Hz. Ebu Bekir,Hz. Ali,Abdullah bin Zübeyr ve 

Hüşşam bin Abdulmelik (RA)” 

İbni Abbas’dan rivayet edilen Hadis’de:” Lut kavminin amelini yapan kimselere 

rastladığınız zaman faili de (yapanı da) mef’ul-ü bih’i de (yapılanı da) öldürünüz.”
499

 

Mut’a yapmak durumunda ise;Rasulullah hayber günü Mut'ayı 

yasakladı.
500

"Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini 

verin."
501

âyetini-Hanefi mezhebine göre-hadis neshetmiştir.Şafii ise;Hadisin âyeti 

neshetmediğini ancak bunun Mü'minun suresinde olan;"Ve onlarki iffetlerini 

korurlar;ancak eşleri ve ellerinin sahib olduğu(cariyeleri)hariç.(Bunlarla ilişkilerden 

dolayı)kınanmış değilllerdir."
502 

ve;"Ey Peygamber!Kadınları boşamak istediğiniz 

zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddetide sayın."
503

 

İmamı Şafii der:"İslamda Mut'anın dışında helal olup sonra haram,sonra helal 

sonra haram olan bir şey bilmiyorum."der.Âyette:"(Harb esiri olarak) sahib olduğunuz 

cariyeler müstesna,evli kadınlar(la evlenmeniz)de size haram kılındı.Allahın size emri 

budur.Bunlardan başkasını,namuslu ve zina etmemek üzere mallarınızla(mehirlerini 

vererek)istemeniz size helal kılındı."
504 

neshetmiştir. 

İbni Abbasa Mut'anın sefihlik mi,nikah mı olduğunu soran Ammare;ne 

sefihlik,nede nikah olmadığını,Mut'a olduğunu söylemiştir.Mut'a,icmaen 

haramdır.Salim bin Abdullah bin Ömerden rivayet edildiki;ömer bin Hattab minbere 

çıktı,Allaha hamd edip,sena etti,sonra dedi;Bazılarına ne oluyorki,bu Mut'a nikahını 

yapıyorlar?Muhakkakkki Allahın rasulü onu yasakladı.Bunu yapan bir kimseyi 

bulursam,onu taşla recmederim."ve dedi,Mut'a;nikah ve talak ve iddet ve mirası 

ortadan kaldırdı."
505
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Z  I  H  A  R 

  

Zıhar: Yani:”Sen bana, anamın sırtı gibisin”denilmesi konusunda âyeti kerime 

de:”İçinizden hanımlarına Zıhar yapanların hanımları,onların anaları değildir. Onların 

anaları,kendilerini doğuranlardan başkası değildir. Şüphe yok ki onlar,kesinlikle çirkin 

ve yalan bir söz söylüyorlar. Allah,muhakkak çok affeden ve bağışlayandır. 

Kadınlardan zıhar ile ayrılmak isteyib de sonra söylediklerinden dönenlerin 

karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size 

öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. 

(Buna imkân) bulamayan kimse,hanımıyla temas etmeden önce ard arda iki ay 

oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen,altmış fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah’a ve 

Rasulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah’ın hükümleridir. Kâfirler için acı bir 

azab vardır.”
506

 

Bu âyetle zıhara üç keffâret hükmü getirilmiş olmaktadır.
507

 

Şâfii ve Hanefiye göre:” Aynı mecliste olmaması ve bu tekrar ile te’kidin kasdedil 

memesi durumunda her zıhar için bir keffâret gerekir. Aynı meclis de ve Te’kid 

gayesiyle tekrar edilen zıharlar içinse,tek keffâret gerekir.”demişlerdir. 

Âyette:”Allah sizi,yeminlerinizdeki ‘Lağv’den dolayı sorumlu tutmaz. Fakat 

sizi,kalblerinizin azmettiği yeminler yüzünden hesaba çeker. Bunun da keffâreti,on 

yoksulu doyurmaktır.”
508

 

Bazı alimler:”Eğer koca,keffâret ödemeden önce,hanımıyla cinsi münasebette 

bulunursa,ona iki keffâret gerekir.”denilse de;İmam-ı Malik,Ebu Hanife,Şâfii,Süfyan 

es-Sevri, İmam-ı Ahmed ve İshak bin Rahuye-ye göre ise:”.. ona ancak tek bir keffâret 

gerekir.”
509 

demişlerdir. 

Keffâret konusunda alimler ayrıca:”Kişi sadece keffâretler içinde zıhar 

keffâretinden ötürü zorlanır ve (gerekirse) haps olur. Çünkü keffâreti eda 

etmemek,kadına zarar vermek ve onun hakkını yerine getirmekten kaçınmaktır.”
510

 

Hapislede keffareti yerine getirmezse darbedilir.
511

 

Yukarıdaki âyette keffâretin ölçüsü; 
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”...Ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek,yahut onları 

giydirmek,yahut da bir köle azad etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. 

Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun 

(onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açıklıyor;umulur ki şükredersiniz!”
512

 

Eğer o kimse,bir yoksulu,altmış defa yedirse,İmam Şâfiiye göre bu,keffâret 

olarak kifayet etmez;Ebu Hanife-ye göre ise kifâyet eder.”
513

 

  

  

M   Ü   R   T   E   D 

  

Mürted;müslüman olduğu halde İslâmiyeti terk edip,dinden çıkan kimseye 

verilen addır. 

Kur’an-ı Kerim-de:”Kim imanı küfre değişirse,şüphesiz dümdüz yoldan sapmış 

olur.” 

“Sizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse,onların yaptıkları işler 

dünyada da ahirette de geçersiz sayılmıştır. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı 

kalırlar.” 

“İman edip sonra inkar edenleri,sonra da inkârlarını arttıranlarını Allah ne 

bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir.”
514

 

Mürted olan erkeğe müslüman olması için müsaade tanınır,reddetmesi halinde 

öldürülür. Kadın ise müslüman oluncaya kadar hapse mahkum edilir.
515

 

Sirin:” En çok mürted olanlar,hava-i insanlardır.”der ve şu âyeti delil getirir:” 

Âyetlerimiz hakkında alay yollu söz edenleri gördüğünüz zaman kendilerinden yüz 

çevir,yanlarına oturma;ta ki Kur’an-dan başka bir söze dalalar.”
516

 

Mürtedin çocuk ve aileleri konusunda ise:”Cihad,dini de olsa,kafirlerin çoluk 

çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet olabilir;müslümanlar,onları kendi mülküne 

dahil edebilir. Fakat İslâm dairesinde birisi dinsiz olsa,çoluk çocuğuna hiçbir cihetle  

temellük edilmez;hukukuna müdahale edilmez. Çünkü o masumlar,İslamiyet rabıtasıyla 
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dinsiz pederine değil,belki İslâmiyetle ve cemaat-ı İslâmiye ile bağlıdır. Fakat,kâfirin 

çocukları,gerçi ehl-i necattırlar;fakat hukukta,hayatta pederlerine tabi ve alakadar 

olmasından,cihad darbesinde o masumlar memluk ve esir olabilirler.”
517

 

“Bir müslüman bir hakikat-ı imaniyeyi inkar etse,küfrü mutlaka düşer. 

Çünkü,başka dinlerin icmallerine mukabil İslâmiyette tam izahat verilmiş. Rükünler 

birbiriyle zincirlenmiş, Muhammed Aleyhissalatu vesselamı tanımayan,tasdik etmeyen 

bir müslüman,Allah’ı da (sıfatıyla) daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bir müslümanın 

imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz hadsiz hüccetlere dayanıyor ki,inkârda hiçbir özür 

kalmıyor. Adeta akıl kabulde mecbur oluyor.”
518

 

Bundan dolayıdır ki İslâmiyetden çıkan bir insan başka hiçbir dini kabul etmez. 

Tam bir ateist ve dinsiz olur. Yılan gibi zehirlemekten zevk alan bir anarşist olur 

ki,hiçbir hak ve hukuk dinlemez ve had altına alınmaz. Öldürmekten zevk alır. Rüşveti 

mutlaka veya istibdattan başka bir şekilde idare edilmezler. Ya her istediği verilecek ki 

,istekler bitmez veya tam bir baskı ile önlerine sed çekilecektir. Bunlarda köksüz 

çarelerdir.  

Bundandır ki İslâmiyet mürtede yani anarşiste hiçbir hayat hakkı tanımamıştır... 

  

   

K   E   F   F   Â   R   E   T 

  

Keffâret;dini bir suçu affettirmek amacı ve ümidi ile Allah rızası yolunda bir şey 

vermek veya oruç tutmaktır...
519

 

İslâmiyet ve onun meseleleri,Allah ve O’nun rahmet ve hidayet kapıları 

ümitsizlik değil,ümid kapısıdır. Zira O’nun rahmetinden ümid kesilmez. kendisini inkar 

edip küfredene kapıları kapatmayan Allah,mü’min kullarının işledikleri günahlardan 

dolayı da af ve mağfiretine mazhar kılacaktır.  

Hadis-i Kudsi’de:”Rahmetim ğazabımı geçmiştir.” buyurulmaktadır. Cenâb-ı 

Hakkın rahmeti muhittir,her tarafı kuşatmıştır. Kullarının günahlarından da daha 

şümullü ve kapsamlıdır.,onu da kuşatır. 

Keffâret de bir ibadet özelliği de bulunmaktadır. Bundan dolayı keffâret:” Ceza 

ile ibadet arasında bir şey olup beş kısma ayrılır: 
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1)Yemin bozmadan, 

2)Hacda ihramlıyken tıraş olmadan, 

3)Zıhar keffâreti 

4)Keffâreti Savm, 

5)Hatâen adam öldürmenin keffâreti...(Bunda fidye olarak
520

 mü’min köle azad 

edilir veya iki ay muttasılan oruç tutulur.)
521

 

Din;yapılan yanlışları affetmek için bir bedeli de gerektiren af müessesesini 

ikame etmiştir. 

Kasten çocuk düşürmenin cinayetle beraber,buna sebeb olmanın da 

durumu,maddi tazminatı ödemektir.
522

 

Keffâretler çözüm yollarıdır. Nitekim Eyyub Peygamber hastalığı halinde 

kendisine hizmette kusur eden hanımına,iyileşmesi halinde yüz deynek vuracağı 

yeminine karşı,yüz sapı bir araya getirerek vurmuş ve de yeminini yerine getirmiştir.
523

 

Yemin keffâreti ayetle sabittir.
524

” Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren 

yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunu da keffâreti,ailenize yedirdiğiniz 

yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek,yahut onları giydirmek,yahut da bir köle 

âzad etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde 

yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah 

size âyetlerini açıklıyor;umulur ki şükredersiniz!”
525

 

“Yemin edilen şey ya bir şeyi yapmak veya terk etmektir. Bunlardan her biri de 

ya ma’siyet üzere bir yemin veya bir vacib üzeredir. 

Mesela anne-babasıyla konuşmamak üzere veya birini öldürmek üzere günah bir 

şey hakkında yemin etse ehven olanı tercih eder,keffâret verir.”
526

 

Hadis de de:”Bir yemin edip de başkasının ondan hayırlı olduğunu görürsen 

hayırlı olanı yap ve yemininin kefâretini öde.”
527 

buyurulmaktadır. 
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Nezr,adak keffâreti,hadiste belirtildiği üzere,yemin keffâretidir.
528

 

İhramlının keffâreti ise,fakiri doyurmak veya oruçtur.
529

 

Orucun keffâreti;peşpeşe 61 gün oruç tutmaktır.
530

 

Zıhar keffâreti;orucun keffâreti gibidir.
531

 

Şaşkın olanın yapacağı keffâret;Köle azad,yetimi doyurmak,yoksula 

bakmaktır.
532

 

Hanımın hayız ve nifası halinde cinsi münasebette bulunmakla büyük günah 

işlemiş olan kimse bu durumda tevbe ve istiğfarda bulunarak,keffâret verir. 

Keffâret ise Hadis’de belirtildiği üzere:”Aybaşı olduğu halde erkek hanımına 

yaklaşacak olursa,eğer kan kırmızı ise (ilk geldiği sıralar ise) bir dinar,sarı 

ise,(kesilmesine yakın ise) yarım dinar tasadduk etsin.”
533

 

(Bir Dinar,bir miskal,4 gram ağırlığında bulunan altın sikkedir.) 

Müsned’de:”-İnsanları hüzünlendiren sıkıntıların günahlarına keffâret olacağı... 

ve Allah’ın musibetler sebebiyle yaş döken gözleri,hüzünlenen kalbleri azaba 

uğratmayacağı,
534 

zikredilmektedir. 

İslâmiyet,hukuktaki göstermiş olduğu adaleti ile,
535

 sosyal hayatı,dünya ve ahiret 

hayatını teminat altına almış,toplumda huzuru temin edecek beş unsur olan 

Hürmet,Merhamet,Emniyet,İtaat,Helal ve Haramı bilip haramdan kaçınmayı tesis 

etmiştir. 

Böylece ilâhi iradeyi kanun şeklinde tesbit etmiş olmakta ve tecelli etmektedir. 
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V  A  S  İ  Y  E  T 

  

Kişinin babası,anası ve yakın akrabası için Vasiyet de bulunması bir haktır.
536

 

Bu durumda iki şahid bulundurmalı,
537

  Eşleri için:”Senesine kadar evlerinden 

çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet”etmeli,
538

 Eğer çocuk yoksa yarısı 

eşlere,bir çocuğu varsa dörtte birisi ona verilmelidir. 

Çocuklar varsa sekizde birdir,çocuk ve baba yok da diğer vereseler,erkek ve kız 

kardeşleri varsa her birine terekenin altıda biridir. 

Kardeşler daha çok ise,üç de birini aralarında taksim ederler...
539

 

Vasiyetler, borçlar verildikten sonradır. 

Ara bulan için bir vebal olmayıp,
540

 ölenin vasiyetini değiştirmek bir vebaldir.
541
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M   İ   R   A   S 

  

Ashab-ı Ferâiz-den olan Miras ve hisseleri;
542

 Yüce Allah’ın kitabı veya 

Rasulünün sünneti yahut icma ile takdir ve tayin edilmiş bulunan kimselere 

vermektir.
543 

İslâmdan   önce kadın mirastan mahrum bırakılırdı.
544

 

Miras da akraba asıldır.
545

 

Haktan ayrılmadan 
546

 akraba,öksüz ve yetim ve onların hakları 

gözetilmeli
547

,erkek ve kadın hak sahibi olup,
548 

kadınlara zorlama yapılmadan
549 

belirlenen taksimat doğrultusunda 
550

 verilmelidir. 

Hadis’de zikredilip de Kur’an-da takdir olunan hisseler şöyledir:”Nısıf (Yarım), 

Rubu’ (dörtte bir), Sümün (sekizde bir), Sülüsan (üçte iki), Sülüs (üçte bir), Südüs 

(altıda bir) dir.
551

 

Taksimde erkeğe iki kadın payı. Hepsi kadın ve ikiden fazla ise,mirasın üç de 

ikisi. 

Bir kadın ise mirasın yarısı olan,geriye ana-baba ve çocuklar bırakmış ise ana-

babanın her birine altıda bir. 

Çocuk yok ise ve ana baba kalmışsa,ananın payı üç de birdir. Ölenin kardeşleri 

varsa altıda bir ananındır. 

Bütün bunlar borçlar ödendikten sonra verilir.
552

 

Çocuğu olmayıp kız kardeşi olan ölürse,bıraktığı malın yarısı o kızındır. 

Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse,erkek ona varis olur. 

Ölenin iki kız kardeşi varsa üç de iki onlarındır. 
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Erkek ve kız olurlarsa erkeğin,iki kız hissesidir.
553

 

Türk hukuku anne-babaya pay ayırmazken Kur’an altıda bir pay ayırır.
554

 

Kadının mali mükellefiyeti,erkeğin yükümlülüğünden az olduğundan,erkeğin 

miras da yarısını almaktadır.
555

 

  

     

M   E   H   İ   R 

  

Boşanan kadınların hakları verilmeli,
556

 rızaları gözetilmelidir.
557

 

Evlenecek olanlar temas etmeden önce boşarlarsa mehrin yarısını 

vermelidirler.
558

 

Hadislerde ise;Ukbe İbn-i Âmir radiya'llâhu anh'den Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem'in:Îfâ etmeniz îcâb eden şartlardan evlâ olanı, halâllığı taleb edilen kadının 

(mehir) şartıdır] buyurduğu rivâyet edilmiştir.  

“Nikâhların en hayırlısı en kolayıdır.”
559

 

 İbni Ömer demiştirki;”Boşanan her kadının bir istifade (tazminat) hakkı 

vardır.Bu tazminattan,kendisine mehir tayin edildiği halde,temas vaki olmadan boşanan 

hariçtir.Böyle bir kadın,kendisi için tesbit edilen mehrin yarısını alır.”
560

 

İbnül Müseyyeb anlatıyor:”Hz.Ömer:”Nikâhta perdeler indirildimi mehir vacib 

olur.”diye hükmetti.
561

 

İbni Abbas anlatıyor:”Hz.Ali,Fatımayı nikâhlayınca,hemen gerdek yapmak 

istedi.Rasulullah(SAM)ise,mehir olarak bir şeyler verinceye kadar buna mâni 

oldu.Hz.Ali:”Benim verecek birşeyim yok.”demişti. 
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Rasulullah:”Ona zırhını ver.”buyurdu.Hz.Ali (bu maksadla) zırhını 

verdi,sonrada gerdek yaptı.”
562

 

Ukbe ibnu Âmir anlatıyor:”Rasulullah (SAM)buyurdularki:”Yerine getirilmiye 

en ziyade layık olan şart,ferçleri helal kılmak üzere kabul ettiğiniz şartlardır.”
563

  

  

    E   M   Z   İ   R   M   E 

  

Kur’an,sünnet ve fukahaca süt emme süresi iki yıldır.
564

 

.Hadis’de:”Süt hükmü,ancak çocuk iki yaşını dolduruncaya kadar ki zamanda 

tesbit edilir.”
565

 

İki yıl olduğu konusunda fetva verilmekle beraber;Cevhere’de 2,5 yıl olarak 

ifade edilmektedir.
566

 

Peygamberimizin iki yaşını doldurmadan ölen oğlu İbrahim için:” onun cennet 

de bir süt annesi var,geri kalan sütünü emzirecek (böylece iki yıla) 

tamamlayacaktır.”(Müslim) 

Kadınlar emzirmek mecburiyetinde olmayıp,bir ücret karşılığında emzirir veya 

başkasına emzirtilir.
567

 

Süt annelerin nikahı ise haramdır.
568

 

Süt annenin asaleti göz önünde bulundurulup,Hadis’de belirtildiği üzere;Facir 

kadınlar,zinakâr ve ahmak kadınlara emzirtilmemelidir.
569

 

“Çocuğun ana rahmindeki gelişmesi,annenin kanıyladır. rahimde çocuğu 

geliştiren kan,çocuğun doğumuyla hemen süte dönüşür. Çocuğun bünyesini oluşturan 

parçalara o süt,daha uygundur. Dünyaya gelen çocuğun gelişmesi oranında,anne sütü de 

gelişir... 
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...Süt,çocuğun ahlak,huy ve karakteri üzerinde etki yapar. mesela yalancı bir 

kadının sütünü emen bir çocuğun,yalancı olması büyük ölçüde imkan dahilindedir.”
570

 

Mama fabrikalarının yahudilerin elinde olmuş olması,aleyh de propağandalara 

sebeb olmaktadır. 

Ateistler;”Anne sütünün demiri eksiktir.” derler,oysa bebeklerde kan,ilk altı ay 

boyunca karaciğerde yapılır. Ve bu ilk altı ay ile iki yılda karaciğerde demir depo 

edilmiştir. 

Demir olsaydı bebeğin bağırsağını zedeleyip,sindirim sistemini ömür boyu 

perişan etmiş olacaktı. 

Yahudilerin altı aydan sonra mama verilmelidir,sözleri kurdukları mama 

fabrikalarının işlemesi içindir. Çünkü iki yaşından sonra çocuğa mama gereksizdir. 

Çünkü çocuk artık yemek yemektedir. 

“Anne sütünde temel beslenme açısından lazım olan şeker,yağ,fosfor ve 

vitaminlerin tümü mevcuttur. Ve bebeği ilk altı ayda tüm mikroplu hastalıklardan 

koruyan bağışıklık maddeleri olan Antikârlar vardır. 

Yetişkinlerde kan kemik iliğinde yapılırken,çocuklarda karaciğerinde,daha anne 

rahminde iken demir depo edilmiştir.”
571

  

Bu ruh ve beden sağlığı için gereklidir. 

Anne açısından da meme kanseri olmasını engeller. 
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C   U   M   A 

  

Farz olan Cuma namazı
572

,Şafii-de kırk kişi imamın arkasında Fatiha’yı okuma 

şartı aranmakta,Mezheb-i A’zamı takliden de sünnet olarak kılınmaktadır.
573

 

Alış-veriş ve benzeri icare,sulh,sanat ve başka işlerle meşgul olup Cuma 

namazından geri kalmak cumhura göre haramdır. Bu haramlık,hatibin önünde ezan 

okumaya başlandığı zamana mahsustur. Bu ayetçe sabittir: 

“Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu,ezan okunduğu zaman Allah’ı 

zikretmeye koşun,alış verişi bırakın.”
574

 

”Bir şeyin hürmetini beyandan sonra vârid olan emrin ibâha için olduğu,ulemâyı 

usuliyece mukarrerdir.”
575 

Nitekim Cuma namazı esnasında alışverişin haram 

olmasından sonraki mübahiyeti gibi... 

Âyetin nüzulü ile alakalı rivayette: Dıhye b. Halife el-Kelbi’nin müslüman 

olmadan önce bir Cuma vakti Şam-dan mal getirdiğinde;hutbeyi dinlemekte olan 

sahabiler terk edip dışarı çıkınca,içlerinden bir kısmının (12,8,40 kişi)kalması üzerine 

Peygamberimiz: 

“Eğer bu kalanlarda olmasaydı tepelerine taş yağdırılırdı.”(Mukatil-den..) 

Diğer bir rivayette:”Eğer bu geri kalanlarda,evvelkilere (gidenlere) tabi 

olsalardı,şu vadi,onlar üzerine ateş olur cayır cayır yanardı.”buyurulmaktadır. (Hasan-ı 

Basri-den) 

Mukatil;”Onlar bu işi üç kez yaptılar.”der.
576

 

Allah alım-satımı helal kıldığı
577

 halde,Cuma saatinde yani ezan,hutbe,farz 

kılınma anlarında bu alış ve satış haram kılınmaktadır. 

Hadis’de:”Melekler Cuma günü camilerin kapılarında hazır bulunurlar ve 

(girenlerin) adlarını yazarlar,imam minbere çıkınca,bu sahifeler dürülür,kapatılır.”
578
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H   İ   S   B   E 

  

İslâm’de Hisbe müessesesi ki bu;”İslâmi kaidelerin tatbikini kontrol ile vazifeli 

teşkilattır.”
579

 

Emniyet görevi olan içtima-i bu müessese farz-ı kifâye olarak sayılmıştır.
580

 

Rasulullah’ın ve Hz. Ömer’in bu konuda kadın muhtesibleri 

görevlendirmelerinden dolayı caiz görülmüştür. 

Her türlü düzeni sağlamak amaçlanır. Amaç emr-i bil ma’ruf nehy-i ani’l 

münkeri sağlamaktır.
581

 

Savcı ve sorgu hakimi konumundadır ve görevler belirlenmiştir..
582

 

Resmi statü itibariyle Vali ve kadılardan sonra gelirler.
583

 

İçki gibi zararlı şeylerin engellenmesinden,bütün ahlaki kuralları temin eder. 

Müslim-gayr-ı müslim,ibadet gibi konuların ilgi alanını oluşturur. 

Her türlü ihlalleri engeller,düzeni temin eder. 

Bunun Abbasilerden önce Büveyhilerce uygulanmaya konulduğu belirtilir.
584

 

Bu müessese İslam aleminde xıx. yüzyılın sonu ile xx. yüzyılın başlarında ilga 

edilmiştir.
585

 

Osmanlı da:”(Ağustos-Eylül-1826)(yılında) çıkarılan İhtisab ağalığı 

Nizamnamesindeki uygulamalardan biri de:” Dini ve ahlaki görevleri,namaz 

kılmayanları ve oruç tutmayanları mahalle imamları vasıtasıyla belirleyip bunlara 

tenbih de bulunmak,dinlemeyenleri ve bu davranışları sürdürenleri kadının huzuruna 
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çıkararak suçu sabit görülenlere takdir edilen  cezayı uygulamak şeklinde 

belirtilmiştir.”
586

 

Bu uygulama gayr-ı müslimler için değildir. 
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KÖPEK BESLEME VE SATIMI ÜZERİNE 

  

 Âyette:”Dileseydik elbette onu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o,yere saplandı ve 

hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer;eğer üstüne 

varsan,dilini çıkarıp solur,bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan 

kavmin durumu budur. Bu kıssayı anlat,umulur ki düşünür,ibret alırlar.”587 

 Ve:”Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa 

sola çevirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. 

Eğer onları görse idin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile 

dolardı.”588 

 Böylece Kur’an-ı Kerim-de 4 ayette zikredilmektedir. 

 Hadislerde ise:”İçinde köpek ve zil bulunan yolculara (rahmet) meleği arkadaşlık 

etmez.”589 
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 “Av ve çoban köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden her gün iki kıratlık 

eksilme olur.”590 

 “Eğer köpekler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı,hepsinin öldürülmesini 

emrederdim.”591 

 “Fâhişe bir kadın,bir kuyu başında susuzluktan dilini çıkarmış soluyan ve ölümle 

pençeleşen bir köpeğe rastladı. Hemen ayakkabısını çıkararak baş örtüsüne bağlayıp 

hayvana su çıkardı. Bu sebeble kadının günahları affolundu.”592 

 İbni Abbas (RA) anlatıyor:” Rasulullah (SAM) köpeğin semeninden (para,alım 

satımından) nehiy buyurdular. Eğer (sahibi,öldürülen) köpeğin semenini istemeye 

gelinirse,avucunu toprakla doldurun.”593  

 Ve Ebu Mesud anlatıyor:”Rasulullah (SAM) köpeğin semenini,fahişenin mehrini 

ve kahinin ücretini yasakladı.”594 

 “Şarkıcı kadınların satılmasına karşı alınan bedel zehir ve katrandır. Onların 

şarkılarını dinlemek haram,kendilerine bakmak ise haramdır. Şarkıcılıktan elde edilen 

para,köpekten temin edilen kazanç gibidir. Köpeğin satılmasına bedel olarak alınan 

para ise haramdır. Haramla beslenen bir kimse için en uygun yerde cehennemdir.”595 

 “Arkadaş! Esbab ve vesaiti,insan,kucağına alıp yapışırsa,zillet ve hakarete sebeb 

olur. mesela,kelb,bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır ve o 

sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darbı mesel olmuştur. Bu güzel 

ahlakına binaen,insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya 

layık iken,maalesef,insanlar arasında mübarekiyet değil,necisül ayn addedilmiştir. 

 Tavuk,inek,kedi gibi sair hayvanlarda,insanların onlara yaptıkları ihsanlara 

karşı şükran hissi olmadığı halde,insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. 

Bunun sebebi ise,kelpte (Köpekte) hırs marazı fazla olduğundan esbabı zahiriyeye öyle 

bir derece ihtimam ile yapışır ki,mün’imi hakikiden bütün bütün gafletine sebeb olur. 

Binaenaleyh,vasıtayı müessir bilerek müessiri hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis 

hükmünü almıştır ki,tahir olsun. Çünkü hükümler,hadler günahları affeder. Ve beynen-

nas tahkir darbesini,gaflete keffâret olarak yemiştir.”596 

 “Kedi,köpek gibi hayvanlar hisleri fazla olduklarından zelzele gibi hadiseleri 

önceden hisseder  ve oradan ayrılırlar.”597 

 Köpeklere;insanlara götürülen hizmetten daha fazla ihtimam gösterilmekte,onlar 

için enstitülerden tutun da,özel reyonlarda alış veriş yerlerinin tanzimine kadar... 
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 Acaba bu insanların düşüşünden midir? Yoksa onların yükselişinden midir? 

  

      MEHMET   ÖZÇELİK 
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 Mukaddesatı çiğnenmiş,öz yurdunda harabeye dönmüş,yıllarca yapılan içli dışlı 

yıkımlar,dindarları takipler,eza ve cefalar. Hüküm laikçe...    

 Kimine göre;dinsizlik,kimine göre uygun sistem,kimine göre de ne o,ne de bu. O 

halde ney? Atatürkçülük mü? Peki Atatürkçülük ne? Bir din ve mezheb olmadığına 

göre,devrim ve inkilablar mı? Neyin devrilmesi? Neyin değişmesi? Açıklık getirilmesi 

gereken hususlar. Kimlerce mi? Milletin hakemliğinde muhalifin ve muvafıkın karşılıklı 

meseleleri takdimiyle. 

 Binlerce meselelerimiz çözüm beklerken biz hala tedirginlik ve korku 

içerisindeyiz. Korkumuz niye? Ortada bir yanlışlık ve haksızlık yok ise... Bu ise tarihin 

tekerrürü,geçmişte yapılan hareketlerin tekrarı ve de uygun adım yerinde saymadan 

başka bir şey değildir. 

 Oysa dünya herkes için terakki dünyası olsun da yalnız bizim için mi tedenni 

dünyası olmakta devam etsin. Hayır ve asla. Buna insanlar müsaade etse de,zaman göz 

yumsa da tarih affetmeyecektir. 

 İlmin ve vesikanın,delilin hükümran olduğu ve de olacağı şu asırda fikre ve dile 

pranga vurmak,gerçeklere göz yummak demektir. 

 Baba evladını,kişi kişiyi,öğretmen talebelerini bir laiklik meselesinde bile 

aydınlatamazken bu millet olarak acaba ne anlamaktır? İşe gelmeyenleri olsa gerek! 

 Bununla beraber batıda kalıp oradan bize bakan vatandaşlarımızın orada daha 

iyi ve rahat İslâmiyeti yaşamalarını söylemeleri ister istemez bize şu soruyu 

sordurmakta: Bizdeki bir çok sorularla beraber laiklik sorusunun gerçek anlamı 

balıklar kavağa çıkınca mı açıklama getirilecek?  Sınırları çizilerek açıkça ne zaman 

ifade edilecek? 

 Salman Rüşdi gibi kalem-şörlük yapabiliyorsun! Çünkü laiksin! Dini meselelerde 

hakaret kastıyla herzeler savurabilirsin! Çünkü laiksin! Eğer laik değilim sözünü,H. 



İbrahim Çelik söylemişse suç,Doğu Perinçek söylemişse suç olmaz! Çünkü laikiz! Veya 

buna layıkız. Adını siz kurun nasıl laikiz? 

 Oysa Avrupa’da gelişen bu laiklik,skolastik,engizisyon mahkemeleri ve batıl bir 

dinin baskısı gibi koyu karanlıktan kurtulmak için giriştiği reform sadece bir elbise 

değiştirmek iken biz bunu böyle bir değiştirme ihtiyacı yani dinin terakki ve buna 

benzer şeylere mani olma durumu söz konusu değilken,cildimiz durumunda olan 

İslâmiyeti değiştirmek,cildimizi soymak demek,hayatı tehdit edip ölüme kasdetmek 

demek olan hareketi seçtik. Elbette cildi yavaş yavaş da soysanız haklı olarak bir 

feryad,bir çare,bir sebeb ararken,böyle bir harekette ne derece iyi niyet gösterecek veya 

beklenecektir? 

 Gelecek nesillerin;-Ey Mirasyedi  yaramazlar!-demelerini beklemiyorsak, 

hüviyetimi- zi,kimliğimizi,meselelerimizi ortaya koyalım,AKLANALIM , 

PÂKLANALIM... 

 İslâmiyetin müdafaa edilmeye ihtiyacının olmadığını,medeniyete beşiklik ve 

hiçbir zaman ışıktan mahrum olmayıp,ışıklandırdığını söyleyen”İslâmiyetin deha 

cevheri” yazarı fransız düşünürü R. Caratini şöyle der:”Bu insani ve fikri mayanın 

tuttuğu devir ortaçağ karanlığı ise,bugün kurtuluşu bulabilmek için,hepimiz ortaçağ 

karanlığı dedikleri zamana dönmeliyiz.”devamla: 

 “Batı her şeyi yanlış anlıyor. Kur’an-a ve onun özüne dönüş,gericilik olamaz. Bu 

İslâmın özünde yok. Kur’an-ın özüne dönüş,yani batı dili ile fundemantalizm,İslam 

aleminin modern teknolojiyi ve müslüman olmayanlarla diyoloğu terk etmesi anlamına 

gelmez. Bazı ulema,İslam alemini hiçbir ekonomik ve siyasi kaideye bağlı kalmadan 

yaşatmak istiyorlar. Bazıları ise,İslâmın özüne dönebilmek için,siyasi iktidar sahibi 

olmak ve bu kudretle hedefe varmak niyetindeler.”598 

 Bir Papaz olan Laura Veglieri’de şöyle der:”Cimri,yanık,medeniyet yollarından 

ve insan fikrinden uzak bir memlekette,vahşi her türlü zapt ve iradeye karşı serkeş 

kabileler arasında saf ve hayat verici bir pınar fışkırmıştır. Bu pınar İslâmiyettir. 

Kaynak o kadar coşkun idi ki,önce bir çay,sonra bir nehir halini aldı,muhtelif kollara 

ayrılarak bütün dünyayı dolaştı. Bu karıkalı meşrup nerede tadılmış ise orada,tefrikaya 

düşmüş milletler birleşirler,ihtilaflar sükunet bulur. İntikam hakkının hüküm sürdüğü 

aynı menşeden gelen kabileleri müttehid tutan,kan rabıtasından başka hiçbir şey içtima-

i bağın tanınmadığı yerlerde,yeni bir his,aynı ahlak ve aynı din mefkuresiyle birleşmiş 

olan insanlar arasında kardeşlik hissi hakim olur. Bu ilahi pınar,önünde durulmaz bir 

sel  halini alınca eski medeniyetlerin mağrur devletleri üzerine de görülmemiş bir 

kuvvetle atılmış ve hatta bu beldeler ahalisi hadisenin büyüklüğü hakkında bir fikir 

edinmeden,memleketleri teshir ederek,setleri yıkarak,muhtelif ırklardan tek bir millet 

yaratarak o devletleri sarmış,altüst etmiştir. 

 Böyle bir hadise tarihte asla görülmemiştir. İslâmiyetin fütuhatında gösterdiği 

sürat,ancak bazı heyecanlı kimselerin akidesi olduktan sonra,milyonlarca insanın dini 

haline gelmesi şayanı hayrettir. 
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 ...İslâmiyet hem din,hem kanundur. İnsanlara Allah’ı haber verdikten sonra 

şahsi hürriyet için bir takım sınırlar çizmiş ve ifası bir kudrete vabeste bazı hak ve 

vazifeler koymuştur. Fakat İslâmlar indinde halife dini bir şeftir,diktatör değildir. 

Lahuti hiç değil... Hak yolunu takip ettikçe kendisine itaat olunur,hak ve adalet 

yolundan ayrılırsa halk onu vazifeye davet eder. Ona ihtarda bulunur. Bu takdirde 

halkın sözüne kıymet vermezse yerine başka bir halife getirmek hakkını haizdirler.”599 

 İnsan hakları İslâmdadır. Batının insan hakları beyannamesi 10-12-1948 yılının 

tufeyli olan bir mahsulü iken İslâmın ki 1400 senelik mahsuldar neticesidir. 

 Sadece Veda Hutbesi batının kağıt üzerindeki göstermelik beyannamelerinin 

fevkindedir. 

 Hürriyet yolunu açanlar laiklik gereği hürriyetleri alınmış ve idam edilmiştir. 

Bumudur laiklik? 

 Gizli Kur’an okuma,gizleme,kaçma laikliğin uygulamalarındandır.  

 Batıda dinin ve kilisenin hakim olmadığı bir kurum ve yer gösterilemez. Diyanet 

bile çok zincirlerle bağlı. İşte laikliğimiz. 

 Din dersi öğretmeni her halde Dini anlatır. Öyle olması gerekir. Buna rağmen bir 

şikayet üzerine soruşturmaya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü;sınıfta örtüden bahsedip 

bahsetmediğimi sordu. Bende ;-Evet-dedim. Nasıl olduğunu sorunca bakanlığın bana 

anlatmam gerektiğini söyleyip;Setr-i Avret konusundan dolayı nasıl örtünmesi 

gerektiğini izah ettim. Örtünme konusuna üç sebebten birisiyle girecektim;Ya 

gündemde olan bir soru üzerine veya namazdaki örtünmeyi anlatmak amacıyla veya 

talebeleri bu konuda aydınlatmak,doğru bilgiyi yine o dersin sorumlusu olan bir kimse 

tarafından öğreneceklerdi. 

 Bunun üzerine sayın müdür;Hayır ben onu demek istemiyorum,siz sevdiriyor 

musunuz –diyerek sözü değiştirdi. Bende;anlatmakla yükümlü olup,kimseyi 

zorlamayacağımı,kabul edip etmemek onlarındır diyerek,sözü bitirdiğimde haklı bulup 

ayrılmıştı.  

 O bunu laiklik adına yapmıştı. 

 Harpten çıkmış olan millet bitkin bir haldedir. Kendini bırakmış, hiçbir şey 

düşünmemiş, düşünecek halde de değildir.    

  Bazılarının ise hesabı vardır.M. Kemal bu hesabı çok iyi yaptı. İnkilabları 

uygulamak, laikliği yerleştirmek için birinci meclisi değiştirdi. Çünkü onlar Osmanlı 

meb’usu idiler,mücadeleleri,zorlukları,geçmişi bilen vatanperver idiler. Derken ikinci 

meclis  de değişti. İstenilen seviyeye gelinmiş,arzu edilen kimseler yerleştirilmişti. 

Konuşan olursa Topal Osman-lar,Ali Şükrü’leri kaldırmak için... Üç Ali’ler de hazır 

beklemekteydi. 

 Geçmişe aid ne varsa silindi hepsi... İnkilab ve laiklik uğruna... 
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 Ali Şükrü gibi inkilab kurbanlarının vasfı bu vahim durumlara 

tahammülsüzlükleri idi. İsmet İnönü’nün ifadesiyle:”Ali Şükrü bey meclisin en sert bir 

üyesi ve özellikle Atatürk’e karşı son derece insafsız ve kırıcı ifadeler ve hareketlerle 

muhalefet eden bir unsuru idi.” Veya Falih Rıfkı Atay’ın deyimiyle:”Mecliste M. 

Kemal’den kuşkulanan en tehlikeli ve azgın grup muhafazakar takımı idi.”600 

 Çünkü Ali Şükrü hesap sormaktadır. “Mehmetçiğin süngüsü ile kazanılan 

muazzam zafer Lozan’da heba edildi. Lord Gürzon’un oyunlarına kurban gittik.”601 

 Anayasada,parti proğramların da yer alan:”Devletin dini,dini İslâmdır.” 

Dine,dini inançlara saygılı olma,gibi ifadeler laikliğe feda edilerek kaldırıldı. Kurulan 

İstiklal Mahkemeleri önce asmayı kararlaştırdı,sonra da ifade aldı,göstermelik olarak... 

Edirne’den Kars’a kadar bu kıyım sehpaları işledi. 

 Takrir-i Sükunla millet susturuldu,ağızlar tırpanlandı. İslâmiyetin girdiği bütün 

müesseselerden çıkarılması birinci hedef olarak,Lozan anlaşmasının gereği olan:”Din 

öldürülecektir.” kararı uygulanmaya başlandı. Din çıkarıldı,yerine konulan laiklik ise –

hala muğlaklığını koruyup ve öyle olması da istenerek- boşluğu doldurmak şöyle 

dursun,yeni bir çok boşluklara ve asırlık kavgalara zemin hazırladı. 

 Laiklik hala halkla çatışma halindedir. Bu durumda da halk laikliğe feda 

edilmesi tercih edilirken,laiklik halka feda edilmeyip,inkilabların bekçiliğini 

yaparak,halkın ve hakkın üzerinde tutularak kabul edildi. Vücuda giydirilen laiklik 

elbisesi ve kumaşından kesilip vücuda göre biçilmedi,belki vücuttan kesildi. Haklı 

feryatlar çıkmaya başladı. 

 Amerika laik;Turgut Özal’ın da dediği gibi,paralarının üzerinde:”In God we 

Trust” yani –Allah’a inanırız.”yazılıdır. 

 Bush-Nixon yemininin İncile el basarak yaptı ve orada devlet dinden ayrı 

olup,din işine de karışmaz. Mahkemede yeminler İncil üzerine yapılır. Avam 

kamarasında toplantı İncil okunarak açılır. 

 Türkiye ise bu sistemle 63 yılın 25 yılını yani yüzde kırkını sıkı yönetimle 

geçirmiştir. 

 Avrupa da Gırnata el Hamra sarayının duvarları baştanbaşa –Allah dışında 

galib yoktur.-yazılı.602 

 Ruşen Eşref Ünaydın’ın da anlattığı gibi:”Laikiz dedik,dinle alakamızı devlet 

olarak kestik. Cumhuriyetiz dedik,rejimimizi tehlikeye düşürmemek için saltanat 

devrini kötüledik. Kazanılmış büyük zaferleri bile birkaç satırla geçiştirmeye kalkıştık. 

Latin harflerini aldık,yeni nesilleri binlerce yıllık tarih hazinesinden mahrum 

bıraktık.”603 
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 Ahmet Taşgetiren laikliğin İslâmiyeti tecrid ettiğini şöyle anlatır:”Laiklik Allah’ı 

devreden çıkaran ve insanın hükmünü putlaştıran bir doktrindir. Bo 

doktrinin,müeyyidesiz karakteriyle,insanın her türlü olumsuz eğilimini de putlaştırması 

kaçınılmazdır. Kıyıcılığı,sömürgeciliği,haksızlığı,ahlaksızlığı,laik insanın hakimiyet 

kazanması nisbetinde putlaştırması kaçınılmazdır. Türkiye’de düzen,bunca haksız bir 

niteliğe bürünmüşse,bunun altında,laik karakterden daha başka bir motif aramak 

boşuna çaba sarf etmektir. 

 ... Sapkınlıları laiklik özendirmiyorsa da İslâmsızlık özendiriyor. İslâmsızlık ise 

laikliğin ürünüdür. Yani nereden bakarsanız bakın bu ahlaksızlıkların özünde laiklik 

sendromu vardır. Ancak bunun bu netlikte kabulü laikliği iman haline getirmiş bir kişi 

için zordur. Laikliğin ahlaksızlığı yoksa da ahlakı da yoktur. Ve toplum değerleri de 

boşluk kabul etmez. Eğer ahlaki alanı boşaltmışsanız,onun yerini saydığınız şeylerin 

doldurması kaçınılmazdı. Laiklik toplum değerlerini İslâmdan tecrid etmeğe yönelmişti. 

Bugünde sonuçlarını devşiriyor. TV-de,sokakta,mektebte...”604 

 Laiklik:1)İslâmı kendimize uydurmayı esas alır. 

2)İslâmiyet hristiyanlık gibi sadece ahiret dini değildir. Zira onlarda ruhbanlık yani 

evlenmemek ve evlenmemeyi ibadet ve sevab itikad etmişlerdir.605 İslâm ise kanunlar 

doğrultusunda,müsaade nisbetinde yaşanılmaktadır. 

3)Hristiyanlık belli bir kavme gelmiş olup ahlak konularını ihtiva eder. Dünya ile ilgili 

hiçbir hüküm,emredip yasaklayıcı ahkam yoktur. 

4)Sanki laiklik İslâmın önüne bir sed olarak yapılmış,esintisinden bile rahatsızlık 

duyulmakta,hatta öcü gibi bakılıp,korkulmaktadır. 

5)İslâmiyet ismin Ali olup,Coni gibi olunmak demek değildir. İslâmiyet hem şekilde,hem 

de manada hakim pozisyonundadır. 

6)Fert ve millet olarak baktığımızda,asırlar içerisinde acaba nasıl ve hangi durumdayız. 

Dünya mı,ahiret mi,ikisi de mi kazanılmış,yoksa kaybedilmiştir? 

7)Her şeyin bir bedeli vardır. İmanında bir bedeli olacaktır. Oda ödenmesi ve yaşanması 

gerek... 

 İngiliz ajanlarının müslümanların kuvvetli noktalarından tahrib etmeye 

çalıştıkları maddelerden biri:”Müslümanların akidelerine bid’atlar sokup,İslâmı 

gericilik ve terör dini olmakla,itham edeceksiniz. İslâm memleketlerinin geri 

kaldığını,sarsıntılara maruz kaldığını söyleyecek ve böylece onların İslâma olan 

bağlılıklarını zaifletmiş olacaksınız.”606 

 Başkalarına laikliği uygun gören İsrail oğulları kendilerine neden uygun 

görmemektedirler? 
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 Mısır devlet başkanı müteveffa Enver Sedad’ın müsteşarı Hasan Tahimi’nin 

başkanlığında,müslümanların Camp David anlaşmasına karşı muhalefetlerini kırmak 

için bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun diğer bir amacı da (İhvan-ı Müsliminin 

ve) İran’daki İslâm inkilabının tesirini yok etmek ve İslâmın uyanışını önlemekti. 

 Komisyon üyeleri,raporun metni,topladıkları istihbaratın özetinden sonra almış 

oldukları önleyici tedbirlerde:”Israrla laiklik yani din ve siyaset ayırımı düşüncesi 

işlenmeli. Müslümanlar devamlı taciz edilmeli,maddi ve manevi bakımdan sürekli baskı 

altında tutulmalı. 

 Okullarda İslâm tarihi ve din dersleri proğramları yeniden ele alınmalı,din 

siyasetten ayrılmalıdır. Din yalnızca ahlaka bağlı olarak anlatılmalı. Hilafet ve bilhassa 

Osmanlıların halifelik müessesesi çok kötü ve çirkin bir şekilde tanıtılmalı. Ayrıca 

sürekli batının kiliseden ayrıldığı için hızla ilerlediği vurgulanmalı. 

 Müslüman ulemaya bilhassa düşünceli olanlarına karşı iftira ve karalama 

kampanyaları açılmalı ve onları halkın karşısında küçük düşürmeliyiz. Zaman zaman 

aşırı müslüman dincileri gündeme getirerek onları tutuklamalı,halkın onlara yönelmesi 

yerine onlardan soğuması için kahramanlıklarını okşayarak ölçüsüz girişimlerde 

bulunmalarını teşvik etmeliyiz. Ayrıca onları red cephesi devletlerinin yani Camp David 

anlaşmasına karşı olan Libya ve Irak gibi devletlerin ajanları olarak göstermeliyiz. 

 Üniversitelerdeki müslüman öğrenci liderlerinin ellerine dolaylı yoldan sınırlı 

miktarda patlayıcı maddeler ve silah koymalıyız. sonra bunları bahane ederek 

müslüman cemiyetleri tasviye edebilir,onlara dehşet ve ibret verici cezalar vererek diğer 

müslümanları caydırabiliriz. Cemiyet-ül Tekfir ve Şeyh Zehabi gibi liderler bahane 

edilerek müslümanlar yok edilebilir. Üniversitedeki kızlar ve çalışan kadınlar İslam 

düşüncesine karşı tahrik edilebilirler. Aynı zamanda erkeklere karşı da kolaylıkla 

kışkırtılabilirler. Çünkü İslam ahlakı ve aile sistemi kadınlara bazı kısıtlayıcı emirler 

getiriyor. Bunları abartıp,kızları ve kadınları hem İslâma hem de erkeklere karşı 

kışkırtarak harekete geçirebiliriz. 

 Okul ve üniversitelerde öğrencilik dönemlerinde İslâm hareketi ile irtibatı olmuş 

kimseler ve sakallı gençler kesinlikle polisliğe,askerliğe ve devletin hassas mevkilerine 

alınmamalı,mevcut olanlarda önemsiz ve uzak bölgelere tayinleri çıkarılarak 

uzaklaştırılmalı. Müslümanların birliğini bozup aralarına nifak sokmak ve itimatsızlık 

oluşturmak için onlardan birbirlerini ihbar ediyormuş gibi ifadeler alınıp,bunlar yazıya 

dökülerek yayılmalı ve onların yüzleşmeleri önlenmeli ki gerçek ortaya çıkmasın. Aynı 

zamanda bütün müslümanlara ve İslâma karşıymış gibi görünmemek için sert tavırlarla 

çıkış yapmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü böyle yaptığımız takdirde 

müslümanlar,müslüman kardeşlerle bütünleşerek bize karşı koyabilirler.” 

 Mısırda icra edilen bu oyun bizde de tamamen bir benzerlik arz etmektedir. 

 Bizdeki laiklik batı usulü laiklik değildir. Batıda amiri de memuru da kilise ve 

İncille iç içedir. Bizde ise küs durumda olup,sırtı dönüktür. Ne zaman ve ne kadar 

hatırlanılmaktadır? 

 Ali Ulvi Kurucu bir dostunun anlattığı bir hatırayı şöyle nakleder:”1974’de 

Türkiye’den 150 bin kişi hacca gelmişti. O zamanki Endonezya başbakanı Dr. 



Muhammed Nasır’da hacca gelmişti. Kendisiyle tanışırdık. Ziyaretine gittim. Bana-

Türkiye’den bu sene hacca kaç kişi geldi? diye sordu. Ben,150 bin,deyince,Allah’a 

şükrederek secdeye kapandı. Gözleri yaşarmıştı... Bende heyecanlanıp ağladım. Dedi 

ki,-Lozan-ı ben iyi bilirim. Ben bir diplomatım. Lord Gürzon Balkan ve Birinci dünya 

harbinden ve kurtuluş savaşından bitkin vaziyette çıkan Türklerin işini bitirmek 

istiyordu. Bunun içinde ruh kökünden koparmayı planladı. Ortamı da müsaid görünce 

–Hristiyan olun,her şey bitsin.- Eğer halk isyan edecek duruma gelirse LAİKLİK DE 

anlaşırız,diyordu. Lord Gürzon’un istediği laiklik Rusya tipi bir anlayıştı. Şimdi 

bakıyorum,Türkiye’de lozandan sonra tek bir kilise yapılmadı. Ama bizim zayıf bir 

dönemimizde bize yardım teklif eden batılılar,önce hastahanelerle işe başladı. Millet 

fakirdi. Açtıkları hastahanelere hristiyan kuruluşlarından bol bol ilaç yardımları da 

geliyordu. Ama her hastanenin yanında bir kilise kurulmuştu. Tedavi edilen 

Endonezyalı’ya;-Bak sana şifayı Mesih İsa veriyor. (Haşa),gel seni bir takdis edelim 

deyip,cahil hastanın üzerine bir haç çıkarıyorlardı. Şimdi tezada bakın,ben 

düşünüyorum da şuna varıyorum:”Sizin milletiniz,kendisini Allah (CC) için cihada 

vakfetmiş. Şehid olup Allah yolunda can verirken sâfiyane ve kalbinden gele gele ellerini 

Allah’a açıp:”Ya Rabbi! evlatlarımın ve geride kalanlarımın imanı sana emanet.”diye 

dua ediyor. Onun içinde her şeye rağmen sizin nesilleriniz İslâmiyetten dönmüyorlar. 

Zira Allah’a tevdi edilen bir emanet asla zayi olmaz.”607 

Bediüzzaman’ın talebelerinden Ahmet Feyzi Kul,laikliği ihlal suçundan 

mahkemeye verdiği uzun beyanatında özetle şöyle der:” Biz,kominist usulü laiklik 

istemiyoruz.608 

Zira uygulamalar o doğrultudadır. Mesela:Celal Bayar;”Bir inkilapçı için bütün 

mürtecileri feda ederim.”609 

Celal Bayar:”Biz Türkiyede şeriatı yaşatmayacağız.”610 

R. Sezgin:”Biz laik,Kemalist gençlik istiyoruz.”611 

1937’de İnönü ve 180 arkadaşı adına verilen önerge ile kabul edilen laiklik612 

‘den sonra Türkiye’nin genelindeki hal insanlık tarihinde eşine rastlanmayan 

uygulamalardır. O. Y. Serdengeçti’nin ifadesiyle:” Allah diyenlerin Yallah diye 

hapishanelere atıldığı” yıllar... 

M.P.si meclis grubu reisi O.N.Köni:”Türkiye’de hristiyanlar,Museviler var,dini 

işlerini cemaatları görür. Bütçeleri buraya geliyor mu? İşlerine karışıyor muyuz? Bu 

ayrılık,gayrılık nedir? Onlar,bu sahada daha mümtaz yaşıyorlar demektir. 

İbadetin şekline de karışıyoruz;şöyle kamet getirilecek,böyle ezan okunacak 

diye... Buna da hakkımız yoktur. 
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Bu müdahaleler anayasaya da,demokrasiye de aykırıdır.”613 

Daha neler ve neler mi? Asırların bitiremeyeceği meseleleri satırlar bitiremez. 

İşte özetle:”1925’de M.E.B.ı olan Mustafa Suphi Din derslerini tümüyle 

yasaklar.”,”Camilere sıra konup,adı müslümanlık olan yeni bir hristiyanlık dini 

üretilmeye çalışılır.”,Mary Adkinns adındaki bayan misyonerin ifade ettiği 

gibi:”Amerika Türkiye üzerindeki emellerine ancak müslüman halkın hristiyan olması 

ile erişmiş olur.” emeline çalışılır. “Yıkılan ve ahır yapılan Türbeler.”,”Yakılan Kuran’ı 

Kerimler,Kilitlenen ve dinamitlenen camiler,Kur’an-ı Kerim-i okuturken dövülen 

kadınlar,yahudi Vakko’ları memnun etmek adına idam edilen Atıf Hocalar... 

“O günler öyle günlerdi ki evinizden çıktınız mı,acaba hangi sokağa sapsam 

ki;darağacında sallanan bir adamla karşılaşmasam,derdiniz. Zira adım başı asılan 

birine rastlanıyordu. Bir defasında Hacı Bayrama giden dört yol ağzında böyle bir 

darağacıyla karşılaşmıştım. Anlaşılan pek dalgın yürüyormuşum ki,kendimi,birdenbire 

yüksekçe asılmış bulunan bir adamın ayaklarının altında buldum. Bu zat sonradan 

öğrendiğime göre Altındiş Halid namında birisiymiş. Darağacını bekleyen jandarma 

bana bir dipçik vurdu. Elimdeki çantayı fırlattım,ayakkabılarımı çıkartarak istasyona 

kadar koştuğumu hatırlıyorum.”  

Bütün bunların sebebi ne idi? Bunlar, Atatürk’ün İnönüye şifreyle bildirdiği üç 

şey içindi:”Yeni Türk tarihinin dönüm noktaları üçtür: 

1)Çete rejiminden ordu rejimine geçilmesi; 

2)Lozan andlaşmasının yapılması; 

3)Cumhuriyetin kurulup inkilablar rejimine başlanması... 

Bu, üç büyük hadisede Atatürk’ün sağ eli,İnönü’dür.”614 

Ancak şu garabetlere bakınız ki:”Ne dindara ne de dinsize ilişmemek”615 

tarzında hareket etmesi icab ederken;tersine işleyip,müslümanların kıyımı noktasında 

gerçekleştirilir. Şapkaya muhalefet etti gerekçesiyle bohçacılık yapan Şalcı Bacı adında 

bir kadın,içinde yazar Çetin Altan’ın dedesi kumandan Tatar Hasan Paşa’nında 

bulunduğu heyetçe idam edilir.616 Ve 1939’da köy imamı olan İsa Parlak’ın şapkaya 

muhalefetinden dolayı vatandaşlıktan çıkarılmasıyla,aynı halin devam edip,hala 

vatandaşlığa kabul edilmemesindeki garabet...617 

“Tek parti iktidarı,en masum dini hareketlerin laiklik bahanesiyle önlendiği bir 

devir oldu. Dini bir risale neşretmek veya bir gazete sütununda Dinden bahsetmek 

cesaret meselesi olmaktan da çıktı,resmi yasaklar arasına girdi. 17-5-1943’de Dahiliye 

vekaletine bağlı Matbuat umum müdürlüğü tarafından gazetelere gönderilen 

tamimde,dinden bahseden bütün yazı ve tefrikaların on gün içinde hitama erdirilmesi 

emrediliyordu. Gerekçe:”Biz her ne şekilde ve surette olursa olsun,memleket dahilinde 
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dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet 

fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.”618 

Müslümanların İslâmiyeti yaşamaları ve öğrenmeleri bizzat devlet eliyle 

engellendi. Engizisyon mahkemelerini unutturan,utanç duvarını çatlatan,haçlı 

seferlerini unutturan 163. madde ile,halkla İslâm arasına sur ve Çin seddi örüldü. 

Hekimoğlu İsmail’in deyimiyle:”Türk ceza kanununun 163. maddesi 

de,dinsizlikten dine geçmek isteyenlerin prangasıydı. Bunun için her dindar,163-ü 

görünce ürperir. 

Zulmün abidesi olan bu madde kanun mantığına da aykırıydı. 

Anayasada ve ceza hukukunda laikliğin tarifi yoktur.”der.619 

Bunu Süleyman Demirel’de söyler:”Cumhuriyetin temelinde laiklik ilkesi 

yoktur.”620 

O 163. madde ki621 şöyledir:”Laikliğe aykırı olarak,devletin sosyal veya 

ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa dini esas ve inançlara 

uydurmak amacıyla cemiyet tesis,teşkil,tanzim veya sevk ve idare eden kimse,sekiz 

yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Böyle cemiyetlere girenler veya girmek için başkalarına yol gösterenlere beş 

yıldan on iki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

Laikliğe aykırı olarak,devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki 

temel düzenini,kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi 

amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis etmek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya 

dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek, her ne suretle olursa olsun propağanda 

yapan veya telkinde bulunan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri devlet daireleri,belediyeler veya sermayesi 

kısmen veya tamamen devlete ait olan iktisadi teşekküller,sendikalar,işçi 

teşekkülleri,okullar,yüksek öğretim müesseseleri içinde veya bunların 

memur,müstahdem veya mensubları arasında işleyenler hakkında verilecek ağır hapis 

cezası üçte bir nisbetinde arttırılır. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı fiiller,yayın vasıtaları ile işlendiği takdirde 

verilecek ceza yarı nisbetinde arttırılır.”622 

“163. madde Din hürriyetinin kanlı katilidir.”diyen merhum avukat Bekir 

berk:”Türkiye’nin 67 vilayetinin 66’sında Sulh ceza,Asliye ceza,Ağır ceza,Ağır ceza 

Yargıtay,askeri mahkemeler ve askeri yargıtay’da laikliğe aykırı hareket ettiği 
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iddiasıyla mahkemelere sevk edilen,karakollara tıkılan,hapishanelere atılıp zindanlarda 

çürütülen müminlerin müdafaasını deruhte ettim.”ve devamla: 

“TCK’nın 163. maddesi dinin gereklerini kimseye zarar vermeden eda 

etmek,tenevvür etmek isteyen,iman icablarını yerine getirmek isteyen müminlerin 

üzerinde bir zulüm kamçısı,bir cellat satırı olarak kullanıla gelmiştir.” 

Başlangıçta bu maddenin ne şekilde kabul edildiği,ne şekilde tatbik 

edileceği,ancak ne şekilde tatbik  edildiği hususunda 1950’den önce mecliste yapılan 

muhalefette DP adına Muammer Alakan şöyle tenkitte bulunmuştur:”163. maddeyi 

tedkik ettiğimiz zaman burada vicdan hürriyetine,fikir hürriyetine karşı büyük 

baskıların olduğunu görüyoruz.Vatandaş,mübhemiyetle karşı karşıyadır. Bununla 

kominizm aleyhtarı propağanda yapılmayacaktır. 

Arkadaşlar bununla bilerek veya bilmeyerek kominizm mücadelesi yapılmak 

istenirken onun karşısına bir taviz kondu,dinde ceza-i müeyyidelerle karşı karşıyadır. 

Şimdi arkadaşlar geliniz burada bir anlaşma yapalım. Memleket,dünya karşısında bizi 

hacil düşürecek vicdan üzerindeki ve fikir hürriyetini bağlayıcı hükümleri kaldıralım. 

Vicdan hürriyeti,fikir hürriyeti,düşünüş hürriyeti ve bu devletin bekasını,emniyeti ihlal 

etmedikçe bunları söylemek hürriyeti mahfuz kalmalıdır. Biz memlekette demokrasiyi 

kökleştirelim derken biz memleketin anti-demokratik kanunlarını kaldırmak 

durumundayken bunların aksine,engizisyon kanunlarında görülen vicdanları ve fikir 

hürriyetini aynı derecede tazyik eden kanunlar vaz etmek selahiyetine malik değiliz. 

Bunun için bu cihete asla gitmemeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu istibdattır. Buna 

hiçbir akıl v mantık cevap vermez. Biz,bunun için teklif edilen bu maddeyi anti-

demokratik buluyoruz. Ve demokratik hakların tatbikinde baskı vasıtası olarak 

kullanılacağını telakki ediyoruz. Başbakanın bunu demokrasiyi tatbik etmek 

için,demokrasiyi korumak için teklif ediyoruz şeklindeki sözleri hayret uyandırmıştır. 

Bu sözler,hürriyet uğruna giyotine gönderilen madam Rola’nın sözlerini 

hatırlatıyor:”Ey demokrasi senin adına,senin namına nasıl kanunlar tehdit 

ediliyor.”diyordu. 

Gerçekten de 40 yıl boyunca bu millete giyotin 

içittirilircesine;zulüm,baskı,kominizm ve anarşiye pirim ve rüşvet verilmiş,ekilip-

yeşertilmiş,din ve mukaddesatına bağlı olanlar susturulmuş,ektikleri güller 

soldurulmuş,ekimine de son verilmiş. Ve işte şimdiki derdiklerimiz!!! 

Aynı konuda İstanbul müstakil milletvekili Osman Nuri Köni’de endişesini şu 

şekilde dile getirir:”Bu kanun anayasaya aykırıdır. Tekrar ediyorum kusura 

bakmayınız ki bu tasarı dinsizlik hakkında hiçbir fıkrayı ihtiva etmiyor. Dinsizliği terviç 

ediyor,bu anayasamıza muğayirdir... Dini İslâma tecavüz vardır bu fıkrada. Bu ne 

derece doğrudur takdirinize ve vicdanınıza bırakıyorum arkadaşlar. Din propağandası 

yapılmıyacak deniyor ,fakat dinsizlik hakkında sükut. Yani yapılacak deniyor. Bunun 

manası budur. Laiklik maskesi altında bir tahakküm meydana getirmektir. Eğer 

başbakan demokrasiden bahsetti ise bu hürriyetsiz demokrasidir. Açık söylüyorum beni 

ikna etsinler, görünüş de demokrasi müessesatımız var hem demokrasiye sığınıyorlar 

hem de onu yıkmaya uğraşıyorlar.Halbuki öyle inkilablar,din müessesesine tecavüz 

mahiyeti taşıdıkları takdirde vasıtayı istibdat,vasıtayı zulüm eder. İstihsal edilen gaye 

nedir? 



Tasarı,dine bilhassa dini İslâma tecavüz taşıyan hükümleri ihtiva etmektedir. 

Rica ederim bu kanunu tekrar tekrar okuyunuz. Vicdan ve fikir hürriyeti bumudur? 

Halbuki başbakan hakiki demokrasiden bahsediyor alemi kandırmak,aldatmak için. iz 

adli baskı icad ediyorsunuz. Adliyeyi de manen öldürüyorsunuz,alet ediyorsunuz ne 

diyeyim? Bu masum milletin mezarını kazıyorsunuz,başka diyecek bir şey yoktur. 

Milleti esir gibi yaşatmak istiyorsunuz. TBMM size hitab ediyorum,bu tasarı dini 

İslâma tecavüz,laikliğe külliyyen muhalif ve anayasayı ayaklar altına alan bir tasarıdır.” 

Bu madde insanları diri diri gömme sanatıdır. Demokrasi havariliği yapanların 

aldatmacasıdır. Vicdanları sönmüşlerin bir takdiridir.  Buna karşı sükut sükut 

değil,tam bir sukuttur,düşüklüktür. Okunmayan bu kanunu hayatımızla ödedik. 

O.N.Köni’nin:”Hükumeti Osmaniyenin son zamanlarında,bilhassa mütareke 

devrinde,memleketi asla sevmeyen bir sadrazamı vardı. Damad Ferid,öyle değil mi? 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Damad Ferid Paşası işte bu Şemseddin 

(Günaltay)beydir.”623 dediği o zamanın başbakanı olan bu zat ise şu sahte kılıfı 

giydiriyordu:”Hiç merak etmeyin bu madde böyle olacak,fakat hiçbir vakitte tatbik 

olunmayacak. Ancak pek fevkalade ahvalde yani;”Şeriat isteriz.”gibi bir ihtilalde nazarı 

dikkate alınmak için yapılmıştır. Biz memlekette ihtilal ve irtica-ı yaşatmayacağız. Buna 

meydan vermemek için çalışıyoruz. DP başkanı Celal Bayar ile bu meseleyi birkaç defa 

konuştum. DP başkanı daima irtica endişesini izhar etti. Bende kendisine irticayı 

önleyecek kanun tasarısı hazırlayacağımızı söyledim. Sizlere mi başkanınıza mı 

inanayım? Rica ederim samimi olunuz efendiler. Kanun belki hiç tatbik edilmez,fakat 

hükümet elinde böyle bir kanun bulunması memleket düşmanlarına ve fena düşünenlere 

karşı hükümeti önleyici imkanlarla tatbik edilecektir.”624 

Demoklesin kılıncı gibi,elde hazır bulunan kof bir iddia. Bunca yıldır kimin 

tehlike,kimin dost olduğu maskelerin düşmesiyle daha net görülmektedir. 

Laiklik neymiş bir de bunu  Halide Edib Adıvar’ın bir hatırasından dinleyelim: 

“Edinburg Muharrirler Kongresinde bizimle çok alakadar ve çok kuvvetli 

hristiyan ve dindar olan biri demişti ki; 

“Sizdeki Laisizm,nihayet İslam dinini kaldıracak ve hepiniz hristiyan 

olacaksınız.”Ben gülerek; 

“Müslümanların hristiyan olmaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü hristiyanların insani 

yüksek tarafı esasen İslamda da vardır.”demiştim. O da dedi ki: 

“Laisizm ruhunu,İncil’deki bir hikaye ile ifade eder. Musevilerin sofu ve riyakar 

bir zümresi olan Pharisee’ler,musevileri yıktığına inandıkları ve düşman bildikleri 

İsa’nın ayağını kaydırmak ve ona Romalılara yok ettirmek maksadıyla ona ajanlar 

gönderiyorlardı. Bunlardan birisi Hz. İsa’ya:”Sen doğru bir adamsın efendim. 

İnsanlara Allah’ın yolunu gösteriyorsun. Bu halde Sezar’a (Kayser’e,Roma 

hükümdarına) vergi vermek doğru mudur? diye sormuştu. İsa: 
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“Vergi parasını bana gösterin.”demiş. Sonra’da Sezar’ın resmini işaret 

ederek:”Sezar’ınkini Sezar’a,Allah’ınkini Allah’a verin.”demişti... 

(Ve adam sözüne şöyle devam etti: 

“Bana öyle geliyor ki hanımefendi:Siz Türkler,Laisizmi yaparken yalnız 

Sezar’ınkini değil Allah’ınkini de Sezar’a verdiniz.”625 

Ne kadar benziyoruz değil mi? 

Bediüzzaman’da laiklik konusunda şu açıklamalarda bulunur:”Hükümetin laik 

cumhuriyeti  dini dünyadan ayırmak demek olduğunu biliyoruz. Yoksa,hiçbir hatıra 

gelmeyen dini reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak demek olduğunu,gayet ahmak 

bir dinsiz kabul eder. Evet,dünyada hiçbir millet dinsiz olarak yaşamadığı gibi;Türk 

milleti misüllü bütün asırlarda mümtaz olarak,bütün aktar-ı cihanda,nerede Türk varsa 

müslümandır.”626 

Yani:”Dini dünyadan tefrik edip-bîtarafâne kalmak- prensibini kabul 

etmiş;dinsizlere,dizsizlikleri için ilişmediği gibi;dindarlara da,dindarlıkları için 

ilişmemesi o prensibin icabatındandır.”627 

CHP'nin 1947 tarihli kongresinde laiklik tarifi şöyle yapılmıştı: "Laiklik, yalnız 

din ile siyasetin arasında bir alâka kurulmaması değil, sosyal hayatın her yönüyle din 

arasında münasebet kurulmamasıdır. Binaenaleyh laiklik, sosyal hayatın her yönünü, 

müsbet bilimin verilerine uydurmasını tazammum eder" (1947 tarihli CHP kongresi 

metninden).628 

Bediüzzaman 1908 yılı Aralık ayında;Tanin baş yazarı Hüseyin 

Cahid’in”Laiklik”isteyen yazısına karşı verdiği cevapta:”Bana öyle geliyor ki,sizlerin 

hatası bilhassa şu noktadan istikametleniyor. Ve çıkış istikameti hatalı olduğu için elde 

edilen neticeler,tezatlardan kurtulamıyor. Sizler,İslâmiyetin esas hükümlerinin üzerinde 

temelini bulmamış zihniyetle,başka dinlerin ve kavimlerin mecralarından 

muhassallaşmış neticeler alıyor,bunların üzerinde,zamanın icablarını mülahaza 

ediyorsunuz. Bu hatadır. Çünkü,dünya yüzündeki dinler arasında münhasıran 

İslâmiyettir ki,kendi mensubları için,hayatın iki safhasında da,hükümleri ebedi kıstaslar 

koymuştur. Münâkehât,muamelat ve ukûbatın ihtiva ettiği esaslar haricinde,bir insanın 

dünya üzerindeki hayat safhasına giren hangi mevzular kalıyor. Bunu hiç düşündünüz 

mü? Emin olunuz ki,yoktur. Yalnız yapılacak olan,akıl ve irfanın yolu ve nuru 

ile,içtihadın vazifesinin,yalnız mahsus olmayan hususata münhasır olmayıp,örf ve adata 

da müstenid olan,ahkamı mahsusa da dahi,içtihadın vazifesini müdrik olmaktır. 

Ey Hüseyin Cahid bey! Zat-ı aliniz,bu şekilde zamanın tağayyürü halinde 

ahkamın tebeddülü esasını kabul edebilmek cesaretini ve dur-endişliğini göstermiş 

zihniyet önünde,sadece şükran ve hayranlık hissetmeden nasıl oluyor da,başka dinlerin 

çaresizlik içinde tutmaya çalıştıkları bedbaht istinadgâhlar üzerinde dolaşıyorsunuz. 

Bunu izah edebilir misiniz? 
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Edemezsiniz,çünki,sizlerin en büyük hatanız,bizimle hiçbir maddi-manevi 

münasebeti olmayan menbaları,bizim için kabil-i tatbik kabul etmeniz,yaşadığımız 

zamana da bu esasata göre boyanmış renkli camlarla bakmış olmanızdır.”629 

Yani;aleme ve her şeye boyanmış renkli ve de siyah camların arkasından 

bakıp,değerlendirmenin diğer adıdır laiklik... Renkli camın arkasındakinin hakikatı her 

ne olursa olsun,camın rengi değiştikçe hakikatın rengi de değişmekte ve ona göre şekil 

almaktadır. Boyalı laiklik,renkli dünya. Rengarenk insanlar ve alemleri. Boyalı fikirler 

ve zikirleri... 

Almanyanın tanınmış ilahiyatçılarından Prof. Hans Küng laiklik 

konusunda:”Laik kafa yapısına sahib olanlar dünya insanlığı hayatında,insanlık 

tarihinde dinleri çok önemli bir faktördür. Ve bu,bugünde aynen geçerliliğini muhafaza 

etmektedir. İslamiyet:”Din insanların şahsi meselesidir umumla alakalı 

değildir.”diyenler aksini açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve yine din ile siyasetin 

yani devlet işlerinin basitçe birbirinden ayrılamayacağını yine İslâmiyetten öğreniyoruz. 

Biz politikayı,siyaseti ve ekonomiyi bir tarafa  din  ve ahlakı diğer tarafa 

koyuyoruz,fakat neticede ortaya çıkan bunun yanlışlığıdır. Bunun en bariz misalleri 

de,halkımız arasında idareciler hakkında:”Onlar yukarıda her şeyi yapıyorlar ve bu 

hakkı nereden alıyorlar?”sorusu hiç de haksız değil.”630 

İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee’de:”-Kurtulmak için ne yapmamız gereki-

yor?sorusuna verdiği cevapta:”POLİTİKA alanında dünya hükümetini başaracak 

kurucu bir sistem hazırlayın. EKONOMİ alanında,serbest yatırım ile sosyalizm 

arasında uzlaştırıcı (yer ve zamana göre değişebilme esnekliğine sahib) (Yazar burada 

sosyalizme atıfta bulunması önceki yaşantısının etkisinin bir belirtisi olarak 

görülmektedir.Bu gün yıkılan rusya ve dünya sosyalizmi,sosyalizmin hiçbir reçete 

olabilecek özelliğe sahib olmadığını göstermekte,despot bir idareyi hedef almaktadır. 

)çalışma düzenleri bulun. RUH alanında laik üst yapıyı dinsel kurumlarla birleştirin. Bu 

gün batı dünyasında bu amaçlara ulaşmak için çalışmalar yapılıyor. Eğer bu üç 

alandaki amacımıza ulaşırsak,medeniyeti ayakta tutmak savaşında zafere ulaşabiliriz.... 

Bu üç görevden Din alanında olanı ilerde çok önem kazanacaktır. Ruhsal diriliş 

öyle bizim istediğimiz zaman gerçekleşecek bir olay değil,ruhsal olgunlaşmayı yavaşça 

izleyen bir olay.”631 

Sakın Yahudi Agop gibi olmayalım. Agop hanımına gelir,yahudi dinini bırakıp 

hristiyan olacağını söyler. Oda sen bilirsin,der. Papaza da gelerek hristiyan olduğunu 

açıklar. Ancak bir müddet sonra hristiyanlığı beğenmediğini papaza söyleyerek 

hristiyanlıktan ayrılır ve müslümanlara gelerek İslâmiyeti araştıracağını 

söyleyerek,araştırmaya koyulur.. Ancak ömrü kifayet etmez,bir müddet sonra 

müslüman olamadan ölür. 

Agop’un hanımı kocasını gömmek üzere yahudilerin mezarına götürür. Ancak 

yahudiler onun kendi dinlerini terk edip,hristiyan olduğunu söyleyerek kabul etmezler. 

Hristiyan mezarlığına getirdiğinde onlarda;evet,hristiyan olmuştu ancak bir müddet 

sonra ayrıldığından dolayı kabul edemeyiz-derler. Müslümanların mezarlığına 
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getirdiğinde  ,müslümanlar da kabul etmezler,çünkü onun İslâmiyeti araştırmakta 

olduğunu ancak daha müslüman olmadan öldüğü için kabul edemeyeceklerini 

söylemeleri üzerine hanımı kocasının başı üzerinde oturup bir yandan ağlarken bir 

yandan da şöyle feryad eder:Aaah  Agop aah...Musa’yı küstürdün,İsa’yı terk 

ettin,Muhammed’i de bulamadın,kaldın ortada,kaldın ortada. Vay senin haline,vay 

senin haline... 

Sakın bizim laikliğimiz de Agop’laşma olmasın? 

Kendi değerlerimiz var iken Avrupa’ya dilencilik neye?”Avrupa’ya dilencilik 

etmek İslam adına büyük bir cinayettir.”,”Batıyı kıble tayin ederek,batıya müteveccihen 

namaz kılmak gibidir.” 

“Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız... Aya,Avrupa’nın size 

ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra,hangi akıl ile onların sefâhet ve batıl 

efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler,ittiba 

değil,belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi 

idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki! Siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe,hamiyet davasında 

yalancılık ediyorsunuz! Çünki şu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve 

milleti bir istihzadır!”632 

  

         28-11-1992 

        MEHMET  ÖZÇELİK 
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İSLÂMİ   AÇIDAN   MUSİKİ 

  

 “Müzik seslerin mimarisidir.”(Madame de Steal) 

 “Andolsun,Davuda tarafımızdan bir üstünlük verdik.’Ey dağlar ve kuşlar, 

onunla beraber tesbih edin.’ dedik.”
633

 

 “Doğrusu biz akşam sabah onunla beraber tesbih eden dağları,toplu halde 

kuşları onun emri altına vermiştik. Her biri ona yönelmekteydi.”
634

 

 Musiki;kainatta olan her şeyin bir terennümüdür. Bu terennüm  belli bir ritim ve 

düzen içerisinde olursa,ruha ve kalbe rahat ve ferahlık verir,aksi takdirde ruhun ve 

kalbin boğulması ve feryadıdır. 

 Mevlâna’nın”Dinle Ney’den kim şikayet etmede / Ayrılıktan şikayet 

etmede.”Kainatta bir ney gibi Vuslat neylerini çalmada ve söylemede... 

 “Tabiat bana ilham veriyor. Bazı şarkılar benim için bulutlar gibidir,bazıları ise 

sular gibi...” Ve;”Biz kainatı hissetmek için müzik dinleriz der Kitaro. 

 Bir ressam gibi ses renkleri cümbüşünden musiki yapan Kitaro:”Dünyadaki 

savaşlar uzaydan gelmiyor.İnsanlar meydana getiriyorlar. İşte ben,içlerinde savaşlar 

yaşayan insanlara bu iç savaşı dindirecek müziği yapmak istiyorum. Her şeyden önce 

gerçek müzik insanların içinde. Bir bestekarın yaptığı,insanın içindeki bu esrarlı ritmi 

keşfetmek. Ben de öyle yapıyorum. Tabiat,din,ilim,bir yerde kesişiyorlar. İşte ben,o 

kesişme noktasında yaşıyorum. Bestelerimi orada yapıyorum.”der. 

 Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir ölçü getirir:”Şeriatça bazı savtlar 

(sesler) Helal-bazıları da haram kılınmıştır. Evet,ulvi hüzünleri,Rabbani aşkları îras 

eden sesler,helaldır. Yetimane hüzünleri,nefsani şehevatı tahrik eden sesler,haramdır. 
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Şeriatın tayin etmediği kısım ise,senin ruhuna,vicdanına yaptığı tesire göre hüküm 

alır.”
635

 

 C.Meriç:”Şiir duyguların kelimelerle ifadesi,musiki seslerle...”der.
636

 

 Yusuf İslâm’a,niçin müziği terk ettiği sorulduğunda şöyle cevap verir:”İnsan bir 

sahilden diğerine ulaşınca,artık kayığı sırtında taşır mı?”der. 

 “Evin büyüğü def çalmaya heves ederse,ev halkının huyu da raksetmiş 

olur.”denilir. 

 Bursalı İsmail Hakkı;Kitabun Necat adlı kitabında musikiyi iki kısımda işler:Biri 

bedene hitab eden musiki,diğeri,ruha hitab eden ve ikincisini tavsiye eder. 

 N.Uzel ezgi ile ilgili olarak yabana atılmayacak bir hakikatı da şöyle ifade 

eder:”Ezgi nedir? Ben biliyorum..bilen var mı bilmem. Akıllı sözleri,şeytani nağmelerle 

yutturmak gibi geliyor bana..yani sözler helal,nağmeler haram..her ne ise..musiki ile 

barışalım derken bu işlerle uğraşanları darıltmayalım...”
637

 

 Mevlâna.”Ney gibi hem zehir,hem panzehir;hem elemsiz,hem müştak bir şeyi 

kim görmüştür? “der. Şerhini yapan Tahir-ul Mevlevi ise şöyle izah 

eder:”Ney,dinleyenin kabiliyetine göre hem zehir,hem panzehir tesirini gösterir. Hevâ 

ve heves erbabından olanlara,şüphesiz zehir gibidir. Çünkü kendisindeki şehvaniyet ve 

hayvaniyeti arttırır. Fakat görülüp işitilen her güzellikten Allah’ı hatırlayan için 

de,şüphesiz,panzehir gibidir. Çünkü kalbteki gaflet zehirini giderir. Keza (ney),iyi bir 

arkadaştır ve dinlenilmeye müştaktır. Zira (ney) in mahiyeti torba içinde asılı,yahut bir 

köşeye dayalı durmakla değil;üflenip dinlenmekle meydana çıkar. Ricalullah hazeratı 

da ney gibidirler. Şekaveti ebediyye erbabına karşı,zehir-zenberek olurlar. Saadet-i 

ezeliyye ashabına ise şifa tesiri gösterirler. 

 “Ney,kanlı bir yoldan bahseder,mecnuna aşkları hikaye eyler.”
638

 

 Ahmet Hamdi Tanpınar da:”Ney,in biricik sırrı hasrettir.”der. 

 Müzik konusunda Congreve:”Müziğin,vahşi hayvanları yatıştıracak,kayaları 

yumuşatacak ve yüz yıllık çınarları eğecek bir çekiciliği vardır.”der. 

 Vicher ise:”Hiçbir şekil ve hiçbir kelime kalbin derinliklerini ve özelliklerini 

müzik kadar anlatamaz.”der. 
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 Conficius ise:”Bir memleketin ahlak bakımından nasıl idare edildiğini anlamak 

isterseniz,o ülkenin müziğini inceleyiniz.”der.
639

 

 Kırk küsur yıllık Türk-Din musikisi öğretim üyesi olan İlahiyatçı Doç. A. 

Altınkuşlar ise bu konuda özetle şöyle der:”Garb müziği hristiyan müziğidir. Bütün batı 

milletlerinin bunda bir iştiraki vardır. Hepsi bu müziği kendisinin olarak kabul eder. 

 Türk musikisi Cumhuriyetin ilk yıllarında yasak edilmiş (1928) veya yasak süsü 

verilmiştir. Türk musikisi:”O kadar müessir bir musikidir ki,batı müziğinin kaslara 

kadar tesir etmesinin yanında,onun tesiri insanın iliklerine kadar işler. akıl hastalarının 

tedavi edilmesinde kullanıldığı bu gün herkes tarafından bilinmektedir. Hatta musiki ile 

meşgul olan Türkler öyle reçeteler icat etmişler ki:”Filan makam,filan günün filan 

saatlerinde icra edilirse,filan hastalıklara iyi gelir.”diyecek kadar ileri götürmüşlerdir 

bu işi. Bazı vakfiyelerin kitabelerinde akıl hastalığıyla malul hastaların tedavisi için şu 

zamanda şu makam çalınsın diye yazdığı vakidir. Tire vakfiyesinde de böyle bir yazı 

mevcuttur.”
640

 

 Bunu teyiden ve kendimizin de bulunduğumuz ve şahit olduğumuz;1983 yılında 

Kayseri İlâhiyat’da talebe iken İbni Sina sempozyumu ilk defa o yıl düzenlendiğinde 

bizde gitmiştik. 

 Kılıçarslan’ın kızı Melike Gevher Nesibe’nin vasiyeti üzerine yapılan hastahane 

de ruh hastalarının kalacakları tek kişilik,sağlı sollu koridorun etrafında odalar 

yapılmış,üstten az bir ışık alıyor. Loş bir hava. Bir kümbeti hatırlatıyordu. Tam oraya 

girince solda genişçe bir boşlukta ise;müzik aletlerinin konulacağı  yer mevcuttu. Yıl ise 

602,miladi 1205 idi.
641

 

 “Müzikle tedavinin efsanevi kaynağı Ahd-i Atik’de Davud Peygamberin 

Hastakras Saul’ün psişik deprasyonların tedavi için mezamir okuması ve mizmar 

çalmasına kadar uzanır. Anadoluda Frigler,Dionysos Kültü törenlerinde oynanan 

Koriband danslarında (oyunlarında) görülen esrime’leri flüt çalarak tedavi ederlerdi. 

En eski Türk-İslam hastahanelerinden olan Selçuklu Atabek’i Nureddin Zengi’nin 

1154’de Şam’da inşa ettirdiği Nureddin hastahanesinde akıl hastaları müzikle tedavi 

edilirdi. Görülüyor ki müzikle tedavinin kökeni (aslı) çok eskilere uzanır.” Ve; 

“İstanbul’da fatih,Edirne’de Beyazıd bimaristanlarında müzikle psikoterapi 

uygulanıyordu. Hastaların müziğin ahengi karşısında dinledikleri,ızdıraplarını 

unutarak musiki nağmeleri sayesinde tedavi edildikleri görülmüştür.”
642
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Musikiyle hastaların tedavi edildiği yerlerden biri olan Manisa’daki Bimaristan 

(1522) XIX. yüz yıla kadar akıl hastaları tedavi edilmiştir. Kanuni’nin annesi,Yavuz 

Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan Tarafından yaptırılmıştır.
643

 

“Türkler müzikle tedavinin esasını araplar ve acemlerden almışlardı. Hoca Nasır 

Musa,Abdulmümin Safi,Saiddin,Barid,Keyhüsrev gibi arab ve acem bilginlerinin ve 

bilhassa Farabi (870-950) gibi büyük Türk bilgininin kitapları musiki için rehberlerimiz 

olmuştu. Ve o suretle kabul olmuştu ki,Tabib şuuri;”Madem ki tabib bu mertebeye alim 

ve usul nakarata arif olmaya,tababette kamil ve sanatta mahir olmayıp teşhisi emraza 

kadir olamaz.”yani”Müzikten anlamayan bir hekim tıpta bilgin ve mesleğinde yetenekli 

olmayıp hastalığı teşhise kadir olamaz.”demekteydi.
644

 

Nitekim musikiyle tedavi Medinede’de uygulanmış,faydalı sonuçlar 

alınmıştır.Teğanninin caiz olup,
645

 anlaşılan odur ki;her bir makamın birkaç 

hastalığa,tedavi olabilecek özellikte olduğu bildirilmektedir.
646

 

Makamların etkileri ise şöyle sıralanmıştır: 

-Rast;Felce. 

-Irak;Ateşli yaratılışta olanlara (Atiklere) 

-İsfehan;Zihin açıklığı,zekayı geliştirme,düşünce ve gönül bağlarının yenilenmesi 

arzu olunan hastalara. 

-Rehavi;Baş ağrısı ve hafakanı olanlara uygundu. 

Tabib şuuri bunu şiirle ifade edip,tercümesinde:1)Sevgili gam derdinden yanıp 

yakılsa buna şaşılmaz. (Çünkü) gül bahçesinde bülbül her an rast makamında inler. 

2)Sözünün etkisi gönül ehlini hoşça zevklendirir. Çalgıcı ki bade meclisinde Irak 

makamında fasıl geçer. 

3)Yiyip içip eğlenenlerin neşesini yükseltir ve gönle ulaştırır. Mecliste çalgıcının 

nağmesi her zaman Zirefkend makamındadır. 

4)Ey çalgıcı,Rehavi makamında söyle ki kayıtlar ve kederden kurtuluş versin. 

5)O nazlı,cilveli sevgili gönlü yanık aşığa neşe verir. Gönülde buluşma ve 

kavuşma dairsinin (yerinin) arzusuyla Hicaz makamına koyulur.”Ayriyeten: 

“Irak makamı ve benzeri;rengi esmer ve yaratılışı sıcak ve hareketli olanlara... 
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-Rast ve benzerleri;soğuk mizaçlı ve sarışın olanlara... 

-Kucek makamı;soğuk yaratılışlı ve beyazlara uygun sayılırdı.” 

Milletler açısından da yaptığı tesirler ise: 

-Türklere:Uşşak ve benzerleri. 

-Araplara:Hüseyni ve benzerleri. 

-Acemlere: Irak ve benzerleri. 

-Rumlara ve Frenklere:Buselik.”
647

 

Ve yine şuuri:”Tadil-i Emzice”adlı kitabında: 

-Rast ve rehavi makamları seher zamanlarında etkilidir. 

-Hüseyni makamı,sabahleyin. 

-Irak makamı;kuşluk vaktinde. 

-Nihavende makamı;iki ezan arası etkilidir,der. 

Şair Tabibler kitabında da: 

-Rast makamı;Felç illetine. 

-Neva makamı;Kadın hastalıklarına. 

-Zengüle makamı;Kalb hastalıklarına devadır,der. 

Yine Rast ve Uşşak makamları;akıl ve kalbde deva ve tesir eder. 

İngiliz Walter Odington ise:”O hala birinci sırada gelen bir musiki 

ustasıdır.”der. 

Avrupa Major gamdaİ5=4,minörgamda 6=5 fasıla münasebetini İbni Sina ve 

Farabi’den öğrenmiştir.”
648

 

Altınkuşlar:”Türk musikisi Tevhide dayalı bir musikidir. O tek sesli bir 

musikidir. Allah insanda musiki aleti yerine kaim olan hançeresini yaratırken tek sesli 

söylemeye müsait olarak yaratmıştır. 
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...Şiir ve musiki alt başı giden iki güzel sanatımızdı. Önce şiir,sonra da buna bağlı 

olarak musikimiz bozuldu. Bozuldu derken bunlar kendi kendine bozulmadı. Şair ve 

bestekarlar bozdu. Şiir ve musiki Osmanlıda hep yükseliş göstermişti. 

İbni Haldun der:”Musiki milletlerin yükseliş ve çöküşleriyle alakadardır. 

Milletler yükseldikçe,musikilerde yükselir. Milletler çöktükçe musikilerde çöker. 

Osmanlının son zamanlarında batının  tesiriyle diğer kurumlarının yanında güzel 

sanatları da çöküntüye uğradı. Bin senelik mazisi olan musikimiz en yüksek seviyesine 

de Osmanlı zamanında ulaşmıştı. 

...İslâm alimleri musikiyi şüpheli bir saha olarak görmüşlerdir. Müziğin bu 

günkü halini görünce alimlerimizin endişelerini daha iyi anlıyoruz. 

Batı müziği size kötü alışkanlıklar kazandırır,sizi hasta eder. Oysa Türk musikisi 

size şifa verir,farkında olmadan sizi tedavi eder.”
649

 

Bu konuda İmam-ı Gazâli’nin görüşleri ise:”Yahya bin Muaz der:”Üç şey 

kaybettik. Bunların yokluğu bize zarardan başka bir şey getirmez. Birincisi,haramdan 

korumak suretiyle güzel yüz. İkincisi,Diyaneti korumakla güzel söz ve güzel es. 

Üçüncüsü de vefakarlıkla samimi arkadaşlıktır.”der. 

Ebul Abbas:”Hızır’ı gördüm ve –Hocalarımızın üzerinde ihtilaf ettiği bu sema’ 

hakkında sizin görüşünüz nedir?diye kendisinden sordum. 

-Hızır Aleyhisselam:O,öyle kaygan bir taştır ki,onun üzerine ancak alimler ayak 

tutturabilir,dedi,der. 

Mümşad ed-Dinuri der:Resuli Ekremi rüyada gördüm ve kendisine:-Sema’ı 

(musikiyi) inkar eder misiniz?diye sordum. Resul-i Ekrem:_Hayır,hiçbir şeyi 

reddetmem,yalnız onlara söyle,Kur’an ile başlasın ve Kur’an ile 

bitirsinler,buyurdu”der. 

Göz için güzel şeylerden zevk almak,burun için güzel kokulardan zevk almak,dil 

için güzel şeylerden tat almak ve diğer duygularda da olduğu gibi;kulak için de meşru 

ve helal,kuş sesi,su sesi,bülbül sesi gibi seslerden zevk alması meşrudur. 

Âyette:”Yaratılışta dilediğini artırır.”
650

 Buradaki –ziyade eder- in,güzel ses 

olduğu söylenir. 

Hadiste:”Allah-u taâla gönderdiği her peygamberi güzel sesli 

göndermiştir.”(Tirmizi) 
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Âyette:”Seslerin en çirkini merkeb sesidir.”
651 

buyurulur. Merkebin;ya 

acıktığından yada şehvetten dolayı anırdığı söylenir.Ebu Süleyman ed-Darani 

der:”Musiki,kalbde olmayan bir şeyi kalbe koyamaz. Ancak kalbde olanı harekete 

geçirir. 

...Beşikteki çocukta bile güzel sözün tesiri görülen bir gerçektir. Ağlamakta olan 

çocuğun kulağına giden güzel ses,kendisini susturur ve o sese doğru meyleder. Develer 

bile katı tabiatları ile,sürücülerinin nağmelerine bayılırda ağır yük,kendilerine hafif ve 

uzak mesafede yakın gelir. 

...Kuşlar bile,güzel sesini dinlemek için Davud (AS)un başı üstünde saf 

bağlarlardı. 

...Musikinin zevki de önce sesin kulağa gelmesi ve sonrada kalbin ondan zevk 

alması iledir. 

İmam-ı Gazâli beş sebeble musikinin haram olduğunu söyler: 

1)Dinletendeki arıza. 

2)Dinletme aletindeki arıza. 

3)Ses ayarındaki arıza. 

4)Dinleyicinin kendisinde veya devamındaki arıza. 

5)Ve dinleyici şahsın avamdan olma arızasıdır. 

Yasaklayanlar delil olarak bazı ayet ve hadislerle beraber Cabir’den rivayet 

edilen bir hadisi nakleder:”İlk ağlayan ve ilk teğanni eden şeytandır.” 

Fudayl bin Iyaz’da:”Teğanni zinanın  efsunudur..”der. Diğer biri:”Kötülüğün 

elçilerinden biridir.”der. 

Emevi hükümdarlarından Abdulmelikin oğlu Yezid bin Velid’e Teğanniden 

sakınınız,zira o hayayı azaltır,şehveti çoğaltır,mürüvveti yıkar ve içki yerine geçer. 

Sarhoşun yaptığı kötülükleri yaptırır. Şayet mutlaka tağanni isteğini duyuyorsanız 

kadınları uzaklaştırınız;zira teğanni,zinayı teşvik eder.”der. 

Bu ifadeleri;sanki bu zamanımızdaki hayranlarını görerek,çılgınlık ve zıvanadan 

çıkmalarına karşı söylenmiş gibidir. 

Hadiste:”Ümmetimden bir grup insan,içki içecek fakat içtikleri içkiye başka ad 

takacaklardır. Başlarının üstünden def-dümbelek çalınacak ve (yanlarında) şarkıcı 
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kadınlar bulunacaktır. Bundan dolayı Allah bunları yerin dibine geçirecek ve onların 

bire kısmını da (karakter olarak) maymunlaşmış ve domuzlaşmış hale sokacaktır.”
652

 

Hadislerde de:”Kim ki şarkıcı bir kadın dinlerse,kıyamet gününde kulağına 

erimiş kurşun dökülür.” 

“Şarkıcı kadınların satılmasına karşı alınan bedel,zehir ve katrandır. Onların 

şarkılarını dinlemek haram,kendilerine bakmak ise haramdır. Şarkıcılıktan elde edilen 

para,köpekten temin edilen kazanç gibidir. Köpeğin satılmasına bedel olarak alınan 

para ise haramdır. Haramla beslenen bir kimse için en uygun yerde cehennemdir.”
653

 

“Zil,şeytanın düdüğüdür. Zil ve köpek bulunan yere melekler girmezler.”
654

 

“Helal nikah ile haram nikah arasındaki fark,(helal bir) ses ve def 

bulunmasıdır.”
655

 

Çalgı aletleri hakkında imam-ı Şafii:”Halkın Kur’an-la meşgul olmasını önlemek 

için bunu zındıklar icad etmişlerdir.”der.
656

 

Serahsi fetvasında:”Bir kimsenin yalnız ve tek başına olduğu hallerde dahi,ulvi 

bir gayeye matuf olmayan;tam tersine eğlenceye yönelik olarak söylediği şarkı ve 

türkülerde haramdır.”der.
657

 

Şibli:”Sema’ın zahiri fitne,batını ise ibrettir. İşaretten anlayan kimseye ibare 

dinlemek helaldır. İşaretten anlamasa fitneyi uyandırabilir ve felaketlerle 

karşılaşır”der. 

Bir cümle normal ve düz okunurken ya hiç,yada az bir tesir yapar iken;musiki 

olarak okunduğunda –musikinin özelliği itibarıyla- herkeste bir tesir icra edecektir. İyi 

ise iyi,kötü ise kötü tesiri olacaktır. 

Mehter marşında okunan cümleler,normalde pek tesir etmezken,marş olarak 

okunduğunda farklı bir duygu galeyana gelecektir.Bu her şeyde de görülür. 

Kur’an-ı Kerim-de düz okunması ile,dünyaca meşhur Abdulsamed tarafından 

okunduğundaki tesir elbette daha farklı olacaktır. Sesi uygun olmayan bir kimsenin 

okuması halinde de tesir nisbeti azalacaktır. 

İ. Gazâli özetle:”-Dünya şehvetleri galib olanlar ve gençlerin çoğu için haramdır. 

Çünkü sema’ ancak onların gönüllerini istila eden şehvetlerini galeyana getirir. 
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Sema’ı mahluk suretine tenzil etmeyerek,oyun ve eğlence yolu ile adet haline 

getirerek zamanlarının çoğunu sema’ ile geçirenler için de mekruhtur. 

Yalnız güzel sesten zevk almak için dinleyenlere de mübahtır. 

Allah sevgisi kendisine galebe çalıp iyi vasıflarını harekete geçirenler için de 

sema’ müstehabdır.”der. 

Dindeki ciddiyet,Resul-i Ekremin ciddiyetinden fazla olamaz.”
658

 

Evet:”Hisleri ve düşünceleri ses,hareket ve aletle anlatma sanatı olan musiki;puta 

tapan eski yunanlıların büyük putları olan Zeus’un kızları sayılan Mausa (Muz) denilen 

dokuz heykelin adından türediği”ifade edilir. 

Müzik,milletlerin inanç sistemine,örf ve adetlerine paralel olarak icra edilmiş bir 

seslendirme sanatıdır.” 

Avrupa ve Amerika ülkelerinde ise bugün müzik tam bir çılgınlıktır. 

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’in yasak ettiği müziği sonradan 

papazlar,hristiyan dinine soktular. Bir çok hurafeler karıştırdıkları,bu bozuk 

dinleri,ruhları besleyemediği için,müziğin nefislere hoş gelmesi:”Müziğin nefsin gıdası 

olması” meselesi,ruhani tesir sayıldı ve “Müzik ruhun gıdasıdır.”denilmeye 

kalkışıldı.”
659

  

Peygamberimizin (SAM) Davud’u (AS) övmesinden sonra:”Zaman olurdu ki,bir 

mecliste Davud’un sesinin tesirinden 400 kişinin cenazesi kaldırılırdı. (Yani bayılıp ölü 

gibi hareketsiz kalırlardı)”Diğer vakitlerde de bu tür olaylar olurdu.” 

Peygamberimiz Ebu Musa el-Eş’ari için:”Andolsun ki ebu Musa’ya Davud 

hanedanının musikisi gibi bir musiki verilmiştir.”buyurur.
660

 

İbni Abbas ayette geçen:”İnsanlardan kimide vardır Allah yolundan bilmeyerek 

saptırmak ve o yolu eğlence yerine tutmak için batıl ve boş lafa müşteri çıkar.”
661 

Batıl ve Boş laftan maksad musiki ve benzeri olduğunu söyler. 

Günümüz terbiyecilerinin de belirttiği üzere,musikinin çocuğun şahsiyetinin 

gelişmesi üzerinde müessir olduğunu söylerler.
662
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musikiye mutlak olarak ne helal denilebilir,ne de haram. Alacağı duruma göre 

hüküm alır. Bunun meşru dairede olmasını belirten Bediüzzaman şu ölçüyü 

koyar:”Evet,beşer hakikata muhtaç olduğu gibi,bazı keyifli hevesâta da ihtiyacı var. 

Fakat bu keyifli hevesât,beşte birisi olmalı.”der.
663

 

Peygamberimiz peygamberlikten önce cahiliye dönemindeki eğlenceli  düğünlere 

iki kere arzu ettiği halde dinleyip seyredemeden uyuya kaldığını ve peygamberliğe 

kadar da böyle bir şeyi arzu etmediğini söyler.
664

Kur’an-da geçen bir çok ayette oyun ve 

eğlencenin (20 kadar ayetin) hoş olmadığından bahsedilir. 

İmam-ı Şâfii:”Eğlence dindar ve mürüvvet sahibi kimselerin işi olmamalı.”der. 

M.İbnul Münkedir anlatıyor:”Bana ulaştığına göre,Allah taâla hazretleri 

kıyamet günü şöyle seslenecektir:”Kulaklarını eğlence ve şeytan çalgısından uzak 

tutanlar neredeler? Onları misk bahçelerine dahil edin.” 

Sonra melaikeye seslenecek:”Onlara benim takdirlerimi duyurun ve haber verin 

ki,kendilerine artık ne korku var,nede üzüntü.”
665

 

Kadın sesi,erkekler için haramdır. Kendi aralarında caizdir. Erkek-kadın 

karışmamak şartıyla.
666

 

Erkeklerde belirttiğimiz ölçüler içerisinde harama düşmemek,vesilelikten 

kaçınarak,hayvani,nefsâni,şehevâni duyguları tahrik etmeyip,düşündüren,ulvi 

duyguları yücelten,helal olarak nefse küçük bir zevk ücreti çıkaran musiki helaldır. 

Zalimi ve kadını övücü mahiyette de olmamalıdır.
667

 

İbni Hacer ve Kurtubi gibi alimler ise;tambur ve kemençe gibi fasık,ayyaş ve 

sefihlerin kullandığı çalgı aletlerini kullanmanın ve dinlemenin icma ile haram olduğu 

görüşünü ileri sürüyorlar.
668

 

Hadiste:”Allah taâla ümmetime içkiyi,kumarı ve darıdan yapılan içki ile davul ve 

tamburu yasaklamıştır.” 

“İçki içip davul ve çalgı aletlerini kullanmak yüzünden ümmetimin bir kısmı 

mesholunacaktır.” 

Âyette:”Biz onu,Kur’an olarak,insanlara dura dura okuyasın diye (ayet ayet,sure 

sure) ayırdık;ve yine onu peyderpey indirdik.”
669
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“Ve Kur’an-ı tane tane oku.”
670

 

İhtiyaç ve ölçü mü’minin şiarı olmalıdır. 

Kâinat başlı başına bir ilahi musikidir. Her bir varlık o koroda yerini 

almaktadır. İnce seslilikten kalın sesliliğe varıncaya kadar her ses vardır. Mesela 

bunlar; 

-Kuş sesi,su sesi,bülbül,gök gürültüsü,karga 

sesi,merkeb,arslan,horoz,dalga,rüzgar vs.. Hepsi ilahi bir musiki halkasını 

oluşturmaktadır. 

Teğanni konusunda Bediüzzaman eserlerinde:”Cenâb-ı Hak Hz. Davud’un (AS) 

tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki,dağları vecde 

getirip birer fonoğraf misullü ve birer insan gibi,bir serzakirin etrafında ufki halka 

tutub,bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. 

Mağaralı bir dağ,her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. 

Çünkü,aksi sadâ vasıtasıyla –dağın önünde sen “Elhamdulillah” de;dağ da aynen senin 

gibi “Elhamdulillah” diyecek. Madem bu kabiliyeti,Cenâb-ı Hak,dağlara ihsan 

etmiştir;elbette o kabiliyet,inkişaf ettirilir ve o çekirdek sünbüllenir.”
671

 

“Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf işlettirmek,güvercinlerle 

oynamak,mektub postacılığı yapmak,papağanları konuşturmaya bedel en hoş,en 

yüksek,en ulvi bir eğlence-i masumaneye çalış ki,dağlar sana Davud-vari birer muazzam 

fonoğraf olabilsin ve hava-i nesiminin dokunmasıyla eşcar ve nebatattan birer tel-i 

musiki gibi nağamat-ı zikriye kulağına gelsin ve dağ,binler dilleriyle tesbihat yapan bir 

acaibul mahlukat mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar,Hüdhüdü Süleymani gibi birer 

munis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin. hem seni eğlendirsin,hem 

müsteid olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin,öteki lehviyat gibi,insaniyetin iktiza 

ettiği makamdan seni düşürtmesin.”
672

 

Gece meydana gelen zelzelenin,maddi ve manevi yönden vermiş olduğu elemin 

sebebini Bediüzzaman şöyle izah eder:”Ramazanı şerifin teravih vaktinde,kemali neşe 

ve sürur ile,sarhoşçasına,gayet heveskârane şarkıları ve bazen,kızların sesleriyle,radyo 

ağzıyla bu mübarek merkezi İslâmiyetin her köşesinde cazibedarâne işittirilmesi,bu 

korku azabını netice verdi.”
673

 

“Medeniyeti hazıra,hikmeti Kur’an-ın ilmi ve ameli i’cazına karşı mağlub 

oluyor;öylede medeniyetin edebiyat ve belağatı da Kur’an-ın edeb ve belağatına karşı 
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nisbeti,öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı;hem süfli bir vaziyette 

sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının (şarkı demektir.) nisbeti ile ulvi bir aşığın 

muvakkat bir iftiraktan müştakane,ümitkarâne bir hüzün ile ğınası (şarkısı);hem,zafer 

veya harbe ve ulvi fedakarlıklara sevk etmek için teşvikkarâne kasaid-i vataniyeye 

nisbeti gibidir. Çünki,edeb ve belağat tesir-i üslub itibariyle ya hüzün verir,neşe verir. 

Hüzün ise,iki kısımdır: Ya Fakdul Ahbabdan gelir,yani ahbabsızlıktan,sahipsizlikten 

gelen karanlıklı bir hüzündür ki,dalalet-alûd,tabiat-perest,gafletpişe olan,medeniyetin 

edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün,Firakul Ahbabdan gelir. Yani ahbab 

var;firakında müştakane bir hüzün verir. İşte şu hüzün,hidayetedâ,nurefşân,Kur’an-ın 

verdiği bir hüzündür. Amma neşe ise,oda iki kısımdır:Birisi,nefsi hevesatına teşvik eder.  

Oda tiyatrocu,sinemacı,romancı medeniyetin şe’nidir. İkinci neşe,nefsi 

susturup,ruhu,kalbi,aklı,sırrı,maâliyata,vatanı aslilerine,makarrı ebedilerine,ahbab-ı 

uhrevilerine yetişmek için latif ve edebli masumane bir teşviktir ki;oda cennet ve saadet-

i ebediyeye ve rü’yeti Cemalullaha beşeri sevk eden ve şevke getiren Kur’an-ı mu’cizül 

beyanın verdiği neşedir.”
674

 

İnsandaki kötü duyguları harekete getirip şarkı söyleyen haylaz bir gencin şefkat 

tokadı yemesine sebeb olacağını Bediüzzaman şöyle bir olayla anlatır:”Hamza namında 

16 yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor,başkalarının da iştahalarını 

açıyor,haylazlık ediyordu. O’na dedim:Böyle yapma,tokat yiyeceksin. Birden,ikinci gün 

bir eli yerinden çıktı,iki hafta azabını çekti.”
675
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 Şualar. B. Said Nursi.Sh.280. 



2000-2001 YILI RAMAZAN SENARYOLARI 

  

 2000 yılı Ramazanın da caminin duvarına ve zemzem suyuna bevledenler;şimdi 

de yemeğe bevlettiler. İçkinin yemeğe konulup,tuz ile tesirinin kaybolacağı şüpheleri 

ortaya atıldı. 

           Süveyd İbnu Gafle (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Ömer'in Ebü Müsa 

(radıyallâhu anhümâ)'ya yazdığı mektubu okudum, diyordu ki: "Emmâ ba'd! Bilesin 

bana deve katranı gibi siyah, sert bir şarap taşıyan bir kervan Şam'dan geldi. Ben 

onlara bunun kaynatılarak ne kadarının buharlaştırılacağını sordum. Bana üçte ikisi 

uçuncaya kadar kaynatacaklarını söylediler, yani pis olan üçte ikisi gidiyor. Şöyle ki 

üçte biri pis kokulu kısım, üçte biri bozuk kısım (geriye kalan üçte bir temiz kısım 

kalıyor). Sen yanındakilere, emret, bu kalan üçte biri içsinler." 676 

Olayın hangi amaçla,hangi durumda söylenmiş olduğu gibi durumların da göz 

önünde bulundurulması gerektir. Bir meselede yüzde birlik ihtimal değil,yüzde doksan 

dokuzluk hüküm geçerlidir. İçkinin necis oluşu açıktır,gübrede de ayrıştırma 

neticesinde faydalı şeyler bulunabilir! Ancak ne derece yenilmesi söz konusu olabilir? 

 Olayın kimyevi özelliğiyle beraber,bir pisliğinde kimyevi yönden etkisinin 

kaybedilmesi onu ne derece meşru kılabilir? 

 Hocayla alay etmek amacıyla;-Hocam sinek yenilir mi? sorusuna hoca yüzünü 

ekşiterek;-Evet yenir,demiştir. Yani ye yiyebilirsen! 

 Hz. Ali’nin bir denize bir parça içki düşse,orada koyun otlasa onun etini yemem 

veya onun sütü sağılsa içmem veya orası ekilip buğdayıyla ekmek yapılsa o ekmeği 

yemem meyânındaki sözü meselenin ciddiyetini ve kerahetini hatırlatmaktadır. 

 Yani bir pisliğin nötrleştirilerek yenilip içilmesi ne kadar sağlıklı olur? 

 Meselenin fikri boyutuna baktığımızda;Sol çevreler genelde sol vurmakla 

beraber,bazen de sol  gösterip sağ vurmuşlardır. Hasan Cemal bunu itiraf 

etmekte,kendi ifadesiyle şeriatçı basını izleyip,komplolar,senaryolar düzdüklerini ifşa 

etmiştir. 

 Tüm general Erol Özkasnak’ın da itiraf ettiği ve kendisinin de aktif olarak içinde 

bulunduğu 28-Şubat-1997 yılından itibaren bu durum  daha da farklılık kazanarak,dini 

temsil etmekte gibi görünen veya kendilerinin göstermeye çalıştığı  kimseleri yanlarına 

alarak ihtilafı körüklemeye,İslâmı içten zedelemeye koyulmuşlardır. Ancak bunu farklı 

bir alternatif ve bilgi ve bulgu ile değil;yıllardır,asırlardır tartışılıp fıkıh kitaplarının 

köşelerinde kalan,fıkhi ifadeyle zayıf görüş olan”Kîle” (Denilmiş) leri  ele alarak yola 

çıktıklarından toplum tarafından maya tutmamıştır,kafaları karıştırmanın dışında... 

 Çünkü atılan maya bozuk veya asırların gerisinde kala kala küflenmiş,kabul 

görmemiş görüşlerdir onlar. 
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 Mürşid.CD.2265.Nesâi, Eşribe 53, (8, 328-330).    



 Toplumun dini açıdan eksikliğinden yararlanan bu insanlar,bu boşluktan 

istifadeyle ya bazen müşteri bulmaktalar veya toplumun şaşkınlığından istifade cihetine 

gitmekteler. Buda onların iştahını kabartırken sol cephe ve menfi cepheler mal bulmuş 

mağribi gibi bu şaşkınlıktan ve gâlib edası tavrından dolayı rahat 

gezebilmekte,kendilerine zemin bulabilmektedirler. 

 Ancak bazen hesaplar ters tepebilir. Toplumun bilinçlenmesine,tozlanan 

bilgilerin süpürülmesine,raflardaki asırlık kitapların tozlarının alınarak yeni kitapların 

eklenmesine yol açabilir ki;müsbet nazarla baktığımızda bunu görebiliriz. Her ne kadar 

zayıf bünyelilerde bazı yaralar açsa da... 

 Hz. İsa’nın nüzulü,Mehdilik,Deccal,Kabirlerin ziyareti... İlk üçü birbiriyle 

bağlantılı olan konulardır. 

 Hz. İsa’nın hala hayatta olmasının hiçbir mantık dışı bir durumu yoktur. Onu 

babasız,Hz. Adem’i hem babasız hem de annesiz yaratan Allah’ın onu beşeri ihtiyaçlara 

ihtiyaç duymadan Hz. İdris ve Hz. Hızır gibi hala hayatını devam ettirmesi kudretine 

zor değildir. Bediüzzamanın Mektûbat adlı kitabının 1. Mektubunda hayatın 

mertebelerini izah ederek gayet muknî izahlarıyla beraber İslâmi eser ve hadis 

kaynaklarında bu üç hususa genişçe yer verilmiştir. 

 Ancak hedefte olan;Kur’an-ın etrafındaki surları yıka yıka –şuurlu veya şuursuz 

olarak- Hadislere ve Rasulullaha gelmek,ondan sonra sadece Kur’an-ı senâ 

ederek;Muhammed’de bir insandır.-masumiyeti içerisinde 

sünnetleri,tesbihleri,duâları,namazın sünnetlerini de bir kenara bırakarak,farzlarla 

iştiğâl etme yoluna gitmeyi dava etmek. Sonuç malum... Daha sonra Allah 

Rahim,cehennemine mi atacak,ihtiyacı mı var ki,mantık oyunlarıyla etrafını 

boşalttıkları Kur’an-a doğrudan saldırılacak. 

  Tam bir İngiliz siyaseti... 

 İçten ve içtekilerle yıkma senaryoları...  

 Ancak,Allah’ın hesabı hesaba katılmamaktadır! Hesaplar üstü hesap. 

Hesaplarını alt-üst edecek hesap. 

 “Onlar hile yapar,Allah’da hile yapar. Allah hile yapanların hilelerini boşa 

çıkarmada en hayırlı olanıdır.”677 

 Hadis’de:”Allah fâsık ve fâcir eliyle de bu dini te’yid eder.” 

 Ancak Kur’an-ı kafasına göre tefsir edenlere karşı Kur’an-da büyük tehditler 

vardır. Kur’an  şu ikazı da yapmaktadır:”Şimdi (ey mü’minler) onların size 

inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Gerçek şu ki;onlardan vaktiyle bir zümre vardı, 

Allah’ın kelâmını işitirler,sonra onu iyice anlamalarını müteakip bile bile tahrif 

ederlerdi.”678 
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 Al-i İmran.54. 
678

Bakara.75. 



 Yahudilerin yaptıkları bu tahrifin İslâmda da olmaması için peygamberimiz şu 

tehditte bulunur:”Her kim Kur’an-ı kendi aklına göre tefsir ederse (yani dinin umumi 

kaidelerini dikkate almazsa) muhakkak kafir olur.”679 Küfre giden yolu kendisi ve 

insanlar için açmış olur. 

  

          15-01-2001      

         MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

Ş E R İ A T      V  E       D E M O K R A S İ 

  

 Yüzlerce katlı bir binanın önüne,yıkılmaya her an maruz kalabilecek tek katlı bir 

binanın yanındaki durumu gülünç olacaktır. 

 Biri göklerde gezerken,diğeri yerlerde sürünmektedir. 

 Bu misal gibi şeriatın yanında da demokrasinin durumu böyledir.  

 Demokrasi;insanın sınırlı olan aklının bir mahsulüdür. Şeriat ise;ilahi kaynaklı 

bir kanunlar mecmuasıdır. 

 Demokrasi eğer bir faziletler mecmuası idiyse,bundan önce neredeydi? Evvelden 

bu kanun yok idi,yeni türedi... 

 O halde belli bir zaman sonra özelliğini yitirecek demektir. Demokrasi; şümullü, 

kapsamlı ve de evrensel değildir. 

 Şeriat ise;İslam dini gibi,hatta insanlarında ötesinde cinlerin ve tüm canlı ve 

nesnelerin hukukunu ihtiva edip,cihan-şümul bir özellik taşır. İlahi boyutludur. 

 Nasıl ki;ilimlerin son noktayı belirlemeyip,belirleyemeyip bir sonrakine bir 

basamak olabiliyorsa,demokrasi de ancak öyle olabilir. 

 Şeriat ise;ilahi adalet esaslarını gösterdiğinden ,her şeyin son noktasını belirler. 

Kesin olan hüküm ve neticeyi söyler. 
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 Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali.-Heyet- Bakara.75-in izahı. 



 Şöyle bir temsil getirecek olursak;Dağ köyünden büyük bir şehre gelen bir 

insan,belirli tepe ve aşamaları aşması gerekecektir. Bu şahıs,yol olmadığından bir 

müddet yayan,ondan sonra bulabildiği imkanlar çerçevesinde merkebe 

binecek,kamyona,bir taksi ve otobüse binerek hedefe varacaktır. Bu bugün uçakla da 

olabilir,füzeyle de... 

 Ortaya konulan;yöntem olarak uygulanan tüm sistem ve kanunlar yukarıda arz 

ettiğimiz binek misalidir. 

 Şeriat ise;zamana göre değişen bir binek olmayıp,zamanlar üstü,son model bir 

uygulama sistemidir. 

 Demokrasi ;istibdada göre veya tek şef döneminde uygulamalara göre,eğer 

fertlerin katlımı,görüş belirtmelerinden ibaret olarak,ata göre bu taksi taşıtı elbette 

daha iyidir. Ancak bir füze ile kıyaslanmayacak derecede arada büyük fark ve üstünlük 

vardır. 

 Şeriatla her asırdaki dünyayı idare edebilirken;demokrasiyle,bir asırda,bir 

dönemde,bir kısım belli insanları,bir ilçe bazındaki bir idare sistemi olabilir. 

 Demokrasi;köprüden geçerken atınızı başka bir atla,bindiğiniz atınızla 

değiştirmekten ibarettir. Ya oda yorulursa? Böylece at değiştirme olayı bitmeyecek,ilâ 

nihâye devam edecektir. 

 Demokrasiyi tüm devletlerde,inançlarıyla,örf,adet gibi bir çok özellikleriyle 

farklılık arz eden toplumlarda uygulayamayız. Tam ve gerçek bir idareyi,kapsamlı bir 

şekilde uygulayamazsınız. 

 Ancak şeriat;inançları ve tüm özellikleriyle farklı olan her asırdaki,her 

tabakadaki milletleri rahat ve huzur içerisinde yönetebilirsiniz. Yediden yetmişe herkesi 

memnun edebilirsiniz. 

 Şeriat;adaletin,hakkın ve hikmetin ta kendisidir. Şeriattaki bu gerçeği demokrasi 

de aramak demek,sonsuz damlayı bir damlaya sığdırmak,sonsuzu sonu ile 

sonlandırmaya çalışmak,kısaca;yaratıcı ve onun iradesini insanınkiyle kıyaslamaya ve 

ölçmeye çalışmak gibi bir hezeyandır. 

 Şöyle bunalımlı bir asırda insanlara,yorulan ve tükenen bir binek değil,zaman be 

zaman değiştirilmeye çalışılan ve çalışılacak olan demokrasi gibi bir kanun değil,ilel 

ebed insanlığı emniyet ve selametle götürecek olan,insanı yaratıp onu şeriat ile 

proğramlayan ilâhi esaslar olacaktır. 

 Beşerin kanunları beşer gibi doğar,yaşar ve belli bir zaman sonra ölür. 



 Evet,insanların kanunları insanların ömürleri kadardır. Tıpkı Rusya-daki 

durum gibi ki;o kadar istibdat ve baskıya rağmen kurucusunun ömrü kadar 

sürmüş,netice de bir çokları gibi oda yıkılmıştır. 

 Demokrasi biraz da kemere benzer. Baskılı ve tek şefli dönemlerde bu kemerin 

bir tane deliğinden fazla deliği bulunmazken,demokraside kemer ve kayışlara bir delik 

daha açılmış,iki tane deliği bulunmakta veya delik açma ümidi ile yaşanmaktadır. 

 Ancak vücut sürekli büyümekte ve gelişmektedir. Kemer ise aynı kemerdir. 

Değişen pek o kadar farklı bir şey yoktur. 

 Demokrasiyi göğe çıkaranlar,onu bir uç nokta kabul edip,diğerlerini altta 

görerek değerlendirmektedirler. Yani üstekine ya bakmamakta veya onunla kıyaslama 

yoluna gitmeyip,gidememektedirler. Ancak bir istibdatla kıyaslandığında tercih 

edilebilir. Benzerlerine takdim edilebilir. 

 Demokraside keyfi uygulama söz konusu iken;şeriatta doğrudan doğruya,Kur’an 

ve İslâmiyette bulunan hakikatların –daha önce olduğu gibi- hayata yansıtılması ve 

uygulanmasıdır. 

 Böylece demokrasiyle bu milletin biraz daha eğleştirilmesi,geciktirilmesi ve 

geçiştirilmesini sağlamak üzere yorulan atı bir diğer atla değiştirmedir. 

  

          9-3-1996 

         MEHMET  ÖZÇELİK 

   

T  E  K  F  İ  R 

  

 Tekfir;bir insanı küfürle vasıflandırmaktır. Bununla ilgili olarak; 

 İbni Abbas-a göre;1)Kim Allah’ın indirdiğini inkar ederse,o kafirdir. 

 2)Kim de onu (İndirileni) ikrar eder,onunla hükmetmezse o zalim,fâsıktır.
680

 

 Âyet-i Kerimede:”Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse;onlar kâfirlerdir.”
681
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 Bak. İbni Kesir Muhtasarı.(Arapça) 1 / 520. 
681

 Maide.44. 



 Bu ayeti kerimenin tefsir ve yorumunda bir çok müfessirlerle beraber 

Bediüzzaman Said Nursi şöyle beyan eder:Âyetteki”Men lem yehkum” bil mâ’na;”Men 

lem yusaddik” anlamınadır.Yani,Hükmetmeyenden kasıd,Tasdik etmeyen 

mânasınadır.
682

 

 İmanın mahalli kalbdir,ameller ve organlar değildir. Kişinin küfrünü 

gerektirecek her hangi bir inkar durumu yoksa,amellerdeki eksiklik küfrün alameti 

değildir. 

 Red ve inkar durumu söz konusu olmadıkça,tasdik esastır.
683

 

 “Kim Allah’ın Tevratta beyan ettiği;Muhammedin sıfatlarını ve recm ayetini 

beyan edip kabul etmezse kafir olur.”
684

 

 İkrime şöyle demektedir:Hak Taalanın”Kim Allah’ın indirdiğiyle 

hükmetmezse...” ifadesi,hem kalbi,hem de lisanıyla inkar edenleri içine almaktadır. 

Kalbiyle onun,Allah’ın hükmü olduğunu bilip,sonra da lisanıyla onun Allah’ın hükmü 

olduğunu ikrar edip de,buna zıd olan şeyleri yapan kimseye gelince,oda Allah’ın 

indirdiğiyle hükmetmiş;ama onu bil-fiil yapmamış olur. 

 Binaenaleyh,böyle bir kimsenin bu ayetin hükmüne dahil olması 

gerekmez.”Sahih olan cevab budur.”
685

 

 Kelâmcılar ve müfessirler;Haricilerin ortaya attığı bu şüpheye,yukarıdaki sahih 

olan cevabı vermişlerdir.”
686

 

 Evet,”Kimse”Tekfir memuru”değildir.”
687

 Allah tarafından bu görevle 

görevlendirilmiş değildir. Allah’ı kendi hevâ ve hevesine,hesabına göre konuşturmaya 

da hakkı yoktur. 

 “Kim bir adamı;kâfir,diye çağırırsa veya Allah’ın düşmanı, diye seslenirse,o 

kimse de (dediği gibi) olmazsa,(söz) kendi üstüne döner.”
688

 

 Hadislerde:”Müslüman adam,(din) kardeşine:Ey kâfir,dediği zaman bu (sıfat) 

ikisinden birine dönmüş olur. Eğer dediği gibi ise (mesele yok) Değilse,küfür onun 

üzerine dönmüş olur.”
689
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 Riyazus-Salihin. İmam-ı Nevevi.1015. 
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 Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbni Ömer-den.) 



 “Kim müslüman bir adama küfür ile seslenirse ya da ey Allah’ın düşmanı derse,o 

adamda böyle değilse herhalde o küfür söyleyene döner.”
690

 

 “Bir adam bir adama küfür isnad edecek olursa,herhalde bu ikisinden birine 

dönmüş olur. İsnad edilen adam cidden böyle ise (mesele yok),değilse ona isnad etmekte 

olan adam kendisi kâfir olur.”
691

 

 “Kim kendini bir şey ile öldürür (intihar eder)se onunla (kıyamet günü) azab 

edilir. Kişi sahibi bulunmadığı bir şeyi adasa,adak yapmış sayılmaz. Mü’mine lanet 

okumak onu öldürmek gibidir. kim bir mü’mine küfür isnad ederse onu öldürmüş gibi 

olur. Kim de kendini bir aletle boğazlayıb intihar ederse,kıyamet günü o şey ile azab 

edilir.”
692

 

 “Âdem kendi (din) kardeşine “Ey kâfir” dediğinde,bu onu öldürmesi gibidir.”
693

 

 E.H.Yazır tefsirinde Küfür konusunda:”Ehli kitaba müşrik denmez. Hakiki 

müşrik de hakikaten tevhide ve dini İslâma kâfir olanlar,yani mü’min olmayan gayrı 

müslimlerdir.”
694

 diyerek,olur olmaz her önüne geleni küfür ile ithama kalkmak,dini 

hassasiyetinin ve vukûfiyetinin yitirilmesi demektir. 

 “Evet,inkâr etmemek başkadır,iman etmek bütün bütün başkadır.”
695

 

 “Haccac-ı Zalim,Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelâmın büyük allamesi olan 

Sadeddin-i Taftazani,”Yezide lanet caizdir.”demiş;fakat lanet vacibdir dememiş. 

Hayırdır ve sevabı vardır dememiş. Çünki,hem Kur’an-ı,hem peygamberi,hem bütün 

sahabelerin kudsi sohbetlerini inkâr eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler  

pek çoktur. şer’an bir adam,hiç mel’unları hatıra getirmeyip lanet etmese,hiçbir zararı 

yok. Çünki;zem ve lanet ise,medih ve muhabbet gibi değil;onlar,ameli salih de dahil 

olamaz. Eğer zarar varsa daha fena...”
696

 

 “Madem,zemmetmemek ve tekfir etmemek de bir emr-i şer’i yok,fakat zemde ve 

tekfirde hükmü şer’i var. Zem ve tekfir,eğer haksız olsa,büyük zararı var;eğer haklı 

ise,hiç hayır ve sevab yok. Çünki tekfire ve zemme müstehak hadsizdir. Fakat 

zemmetmemek,tekfir etmemekte hiç bir hükm-ü şer’i yok,hiç zararı da yok.”
697

 

 Bununla beraber:”Seyyid Şerif Cürcani”gibi ehli sünnet ve cemaatin allameleri 

demiler:”Gerçi Yezid ve Velid,zalim ve gaddar ve fâcirdirler;fakat sekerâtta imansız 

gittikleri gaybidir. Ve kat’i bir derecede bilinmediği için,o şahısların Nass-ı kat’i ve 
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Delil-i kat’i bulunmadığı vakit,imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali 

olduğundan,öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki”La’netullahi alez-zalimine vel 

münâfikin.”gibi umumi bir unvan ile lanet câiz olabilir. yoksa 

zararlı,lüzumsuzdur.”diye”Sa’deddin-i Taftazaniye”mukabele etmişler.”
698

 

 Buna binaen tekfir edilecekler de kıyas edilmeli,ifrat ve tefritten kaçınılarak 

ölçülü hareketde bulunulmalıdır. 

  

         1-11-1995 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

 

BEDİÜZZAMAN NEDEN SAKAL BIRAK MADI   ? 

  

            Hadisde:”Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda kim benim sünnetime sarılırsa 

(onu devam ettirirse) ona yüz şehidin ecir ve sevabı vardır.”buyurulur. 

            Sünnetin en küçük bir adabına dahi riayet etmek büyük bir sevabı 

gerektirmektedir.Bediüzzamanın ifadesiyle bu da;Gemilerdeki istikameti gösteren bir 

pusula mesabesindedir. 

            Kur’andan sonra sünnetin esasları gelir.Sünnet konusunda ne kadar söylenilse az 

kalır. 

            Sakal sünnettir.Bu herkes tarafından kabul edilmektedir. 

            Bir asırlık hayatı sıkıntı ve hapishanelerde geçen Bediüzzaman hazretleri,dini 

yaşama konusunda kimsenin en küçük bir tenkide dahi bulunamıyacağı bir zühd,takva 

ve ameli Salih içerisinde yaşamış,şimdiye kadar gelmiş büyük zatlar içerisinde eşine az 

rastlanan nadir şahsiyetlerdendir. 

            Sürekli mahkeme mahkeme sürülmüş,her türlü zulme maruz kalmış, saçına, 

sakalına,giyim kuşamına ilişilmiştir. 

            Sakalı bırakmak sünnet,kesmek ise haramdır.Bediüzzaman hazretleri aslında 

sünneti işlememiş değil,haramdan kaçmıştır. 
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            Kendisinin ifadesiyle böyle kesme gibi bir hale maruz kalması halinde 

kahrolacaktım,demektedir.Ancak 28 senelik çektiği zulmü evlenme ve sakal sünnetinin 

terkine kefaret olmasını da bedel olarak göstermiştir. 

            Nakşibendi şeyhlerinden mümtaz şahsiyet Salih Efendi:”Bediüzzaman 

hazretleri,bu derece azami zühd ve takva derecesinde yaşayan bir zat olduğu halde,ne 

diye mühim bir sünneti seniyye olan sakalı terk etmiş?”diye soranlara Salih Efendi: 

“O zat,velayet dürbüni ile,istikbalde başına gelecek hadiseleri gördü.O sünnetin 

kesilip,hakarete uğramaması için öyle yaptı.”diye cevab verirdi.”[1] 

-Üstad Kastamonulu Feyzi ağabeye;Senin sakalın benim sakalım demiştir.Öyleki 

ne mahkeme de sakalı kesilmiştir ne de askerde.Komutan kendisine ortada 

görünmemesini söylemiş,sakalını kesmemiştir. Hatta bir teftişte herkes sakalsız ve 

bıyıksız iken o siyah sakalıyla askerlerle beraber sıraya dizildiğinde teftişe gelen 

komutan da bir şey diyemeden o da gitmiştir. 

            Eserlerinde: 

“İstanbul ülemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman Müfti-yül Enam 

olan eski fetva emini, meşhur Ali Rıza Efendi; Birinci Şua İşarat-ı Kur'aniye ve Âyet-ül 

Kübra gibi risaleleri gördükten sonra, Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hâfız 

Emin'e demiş ki: 

            "Bediüzzaman, şu zamanda din-i İslâma en büyük hizmet eylediğini ve 

eserlerinin tam doğru olduğunu; ve böyle bir zamanda, mahrumiyet içinde feragat-ı nefs 

edip yani dünyayı terkedip, böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser 

olmadığını ve her suretle şâyan-ı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddid-i din 

olduğunu ve Cenab-ı Hak onu muvaffak-un bilhayr eylesin, âmîn" diyerek; bazılarının 

sakal bırakmamaklığına itirazları münasebetiyle; Mevlâna Celaleddin-i Rumî'nin 

pederleri olan Sultan-ül Ülema'nın bir kıssası ile onu müdafaa edip, demiş: 

            "Bu misillü, Bediüzzaman'ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler 

haksızdır. Ve Hoca Mustafa'ya emretmiş, "Söylediğimi yaz!" 

            Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selâm ederim. Te'lifatınızın ikmaline hırz-ı can 

ile dua etmekteyim (yani, ruha nüsha olacak kadar kıymetdardır). Bazı ülema-üs sû'un 

tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır,kaziyesi meşhurdur. 

Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak âcilen murad ve 

matlubunuza muvaffak-un bilhayr eylesin! Bâki Hakk'ın birliğine emanet olunuz.”Eski 

Fetva Emini Ali Rıza.[2] 

            “Sakal mes'elesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil. Bu millette yüzde 

doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. Bu yirmi senedir 

bana resmî hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle, benim sakal 

bırakmadığım bir hikmet, bir inayet-i İlahiye olduğunu isbat etti. Eğer sakal olsaydı traş 

edilseydi, Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünki ölecektim, dayanamayacaktım. Bazı 

âlimler "Sakalı traş etmek caiz değildir" demişler. Muradları sakalı bıraktıktan sonra 

traş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terketmiş olur. Fakat 

bu zamanda, dehşetli pek çok günah-ı kebireden çekinmek için, bu terk-i sünnete 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Ä°slam%20hukuku-Sorular%20ve%20cevablar/sakal.htm%23_ftn1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/tesbitler.com/Ä°slam%20hukuku-Sorular%20ve%20cevablar/sakal.htm%23_ftn2


mukabil, Risale-i Nur'un irşadıyla, yirmi sene haps-i münferid hükmünde işkenceli bir 

hayat geçirdik; inşâallah o sünnetin terkine bir keffarettir.”[3] 

“Bundan yedi sene önce; kanunların çiğnendiği, beşer haklarının çarmıha 

gerildiği, hürriyetlerin hiçe sayıldığı, şahsî arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün 

tutulduğu bir devr-i rezilânede, Afyon Vilâyetinin Emirdağ kazasına seksenlik bir 

ihtiyar, bir din âlimi sürülüyor. Nüfus kütüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur 

ediliyor. Tek gayesi, Kur'ân-ı Kerîm'in ahkâmını tebliğ, insanları doğruya, iyiye ve 

namusluluğa sevketmek olan bir fikir adamı, nefyediliyor... Her cephesinde kan döktüğü 

kendi öz yurdunda, Engizisyon Mahkemelerinin dahi insan oğluna reva görmeyeceği 

zulme, işkencelere tâbi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışılıyor; 

jandarma dipçikleri altında ölüme mahkûm ediliyor.”[4] 

Bediüzzaman Hazretleri bu zamanın Müceddidi ve müçtehididir,elbette 

herkesden ziyade onun da bu noktada bir fetvası ve görüşü vardır.Zira tüm hayatında 

istikameti takib etmiş,dinin en küçük bir meselesi karşısında dahi çekinmeden 

müdafaada bulunmuştur. 

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

10-09-2005 

 

  
 

[1] Hayatım-Hatıralarım. Sh.39 

.Mehmet Kırkıncı.  

[2] Kastamonu Lahikası.193-

4,Tarihçe-i Hayat.308. 

[3] Emirdağ Lahikası.1/48-9. 

[4] Tarihçe-i Hayat.633. 
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DİNDE ŞİİR VE ŞAİR 

             Şiir şuurun rafine edilmiş,ince fikir ölçüleriyle süzülmüş ve damıtılmış 

halidir.Uzun hakikatları veciz ifadelerle söyleme sanatıdır. 

            Kullanılış niyet ve şekline göre hüküm alır.Zira niyet kömürü elmasa,elması da 

kömüre kalbeder. 

            Şiir edebi bir sanattır.İslamın geldiği dönemde revaçta olan bir uygulamadır. 

            Edebiyat ve yazarlık şiirle başlar.Her edib ve yazarın denemeleri şiir 

denemeleriyle başlamıştır. 

            Din şiir ve şaire müsbet alanda kullanması halinde müsaade eder,cevaz verir. 

-Tevbe suresinin 117-119.ayetleri Rasulullahın,savaştan geri kalan şairi Ka'b b. 

Malik-in aklanması üzere inmiştir.[1] 

Âyetlerde:” Andolsun ki Allah, müslümanlardan bir gurubun kalpleri eğrilmeye 

yüz tuttuktan sonra, Peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı 

affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, pek 

merhametlidir. 

Ve (seferden) geri bırakılan üç kişinin de (tevbelerini kabul etti). Yeryüzü, 

genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet 

Allah'tan (O'nun azabından) yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını 

anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönmeleri için Allah onların tevbesini kabul etti. 

Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. 

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.”[2] 

Âyetleri nâzil olduğunda Hassan b. Sâbit, Abdullah b. Revâha ve Ka’b b. Mâlik 

ağlayarak Hz. Peygamber’e geldiler ve “Ey Allah’ın Rasûlü! Allah Teâlâ bu âyetleri 

indirirken elbetteki bizim şair olduğumuzu biliyordu” dediler. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber  

“Ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah’ı çokça ananlar, zulme 

uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesnâdır...”[3] âyetini okuyarak 

“İşte Allah’ı çokca ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra kendilerini müdafaa edenler 

sizlersiniz” buyurdular. 

-Haşir ve Nisa surelerindeki bazı ayetler yahudi şair olan Ka'b b. Eşref-in 

şenaatinden dolayı inmiştir.[4] 

-Rasulullahın meşhur 3 şairi;1)Ka'b b. Malik.2)Hassan b. Sabit.3)Abdullah b. 

Revaha.Bunlar Medinenin 5 büyük şairlerinden üçüdür.[5] 

-Rasulullah şiire müsaade etmiş,savaştaki kılıçla eş tutmuştur. 
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-"Şuara suresi"; Şairler suresi demektir. 224. ayetinde şairlerin iyileri ve 

kötülerinden bahsettiği için bu adı almıştır. 

“Şairlere de azgınlar uyar. 

Görmedin mi onlar her vadide şaşkın dolaşırlar. 

Onlar yapmadıklarım söylerler. 

Ancak iman eden, ameli salih işleyen, Allah'ı çokça zikreden ve kendilerine 

zulmedildikten sonra galip gelmeye çalışanlar müstesna. Zulmedenlerde yakında nasıl 

bir devrimle devrileceklerini bilecekler.”[6] 

Kafirlerden bir kısmı Peygamber Efendimizden Kur'an ayetlerini dinleyince 

Efendimize şair demişlerdi. Rabbimiz ise Kur'an'm şair sözü olmadığını haber verir Ve 

şiirin Allah Rasulüne yakışmayacağını bildirir. 

-Kafirlere şiirle cevap veren Hassan b. Sabiti Peygamber Efendimiz teşvik etmiş 

ve "Rasulüllahı korumak için o kafirlere cevap ver" demiş ve Hassan'ın daha güzel şiir 

söylemesi için "Allah'ım onu Ruh'ul-Kudüs (Cebraü)le kuvvetlendir" diye dua etmiştir. 

Araplar sevgilinin zülfünün bir teline şa'r derler. İnceliği, zarafeti, güzelliği, 

asaleti, aşkı temsil eder ve insan şuurunu harekete geçirir. 

Sözün şelale gibi akanına, seher yeli gibi serinletenine, volkan gibi yakanına şiir 

derler. 

-Übey İbnu Ka'b (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Şiirde hikmet vardır"[7] 

- Ebü Dâvud'da İbnu Abbâs (radıyalâhu anhümâ)'dan yapılan bir rivayet 

şöyledir: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a bir bedevî geldi. (Dikkat çekici bir 

üslubla) konuşmaya başladı. Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm):"Şurası muhakkak ki 

beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır" buyurdu."[8] 

-Amr İbnu'ş-Şerrîd, babasından (Şerrîd'den naklen radıyallâhu anh) anlatıyor: 

"Bir gün ben Resülullah'ın bineğinin arkasına binmiştim. Bir ara bana:"Hafızanda 

Ümeyye İbnu Ebi's-Salt'ın şiirinden birşeyler var mı?" diye sordu. Ben: "Evet!" 

deyince:"Söyle!" dedi. Ben kendisine bir beyt okudum. O yine:"Devam et!" dedi. Ben 

bir beyt daha okudum. O yine,"Söyle!" emretti. Böylece kendisine yüz beyit 

okudum."[9] 

-Câbir İbnu Semure (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Ben, Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'la yüz defadan fazla birlikte oturdum. Ashâbı ona şiirler okuyor, cahiliye 

devriyle ilgili hadiseleri zikrediyorlardı. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) da sâkitâne 

onları dinlerdi. Bazan (anlatılanlara) onlarla birlikte tebessüm buyurduğu olurdu."[10] 

- Atâ b. Said şöyle anlatıyor: Abdurrahman b. Ebî Leylâ’yı saçı ve sakalı 

bembeyaz olduğu halde merkebinin üzerinde bir cenazenin arkasından giderken 

gördüm. Şöyle diyordu:  
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“Falan oğlu falan bana Hz. Peygamber’in “Kim Allah’a kavuşmayı severse Allah 

da ona kavuşmayı sever; kim de Allah’a kavuşmayı sevmezse Allah da ona kavuşmayı 

sevmez” buyurduğunu haber verdi”. Onun bu sözlerini işiten cemaat hüngür hüngür 

ağlamaya başladılar. Abdurrahman:  

“Niçin ağlıyorsunuz?” diye sorduğunda cemaat  

“Biz ölümden hoşlanmıyoruz. Ölümden hoşlanmadığımıza göre Allah’a kavuşmayı da 

sevmiyoruz demektir” dediler. Bunun üzerine Abdurrahman şunları söyledi:  

“Hayır, durum sizin anladığınız gibi değildir. Ölüm döşeğinde yatmakta olan bir kişiye 

“Eğer o (ölen kimse mukarreblerden (Allah’a mânen yakın olanlardan) ise (ona) 

rahatlık, güzel rızık, ve nimet cennetleri vardır”[11] müjdesi verildiğinde o bir an önce 

Allah Teâlâ’ya kavuşmak isteyecektir. Böylece Allah Teâlâ da ona kavuşmayı 

sevecektir. diğer taraftan yine ölüm döşeğinde yatmakta olan bir başkasına da “Eğer o 

yalanlayan sapıklardan ise (ona da) kaynar sudan bir ziyafet ve yanan ateşe atılma 

vardır”[12] denilecektir. Bu sözleri işiten kişi Allah’a kavuşmaktan hoşlanmayacaktır. 

Bunun sonucunda Allah Teâlâ da ona kavuşmaktan hoşlanmayacaktır.” 

Şair Gulgü:Çok zengin olup aynı zamanda çokta cimri olan bu şahıs;hurma 

bahçesinde bir gün kendisine bir dilenci gelir ve hurma ister.Oda;biraz sararsın ondan 

sonra,der.O adamda devamlı bunların sararmasını bekler.Birgün sarardığını 

gördüğünde yine ister.Oda yarın gel,der.Oda yarın gelmek üzere gider.Gulgü geceleyin 

bütün hurmaları toplar ve anbara doldurur.Gelmekten usanmayan o dilenci,sabahleyin 

geldiğinde ağaçlarda hurmanın olmadığını görür ve sebebini sorar . 

            Gulgü da;Neyse artık,anbara şimdilik doldurduk.Onun için bir daha ki sene gel 

de verelim,diye adamı birkaç kere geldiği halde eli boş yollar. 

            Çok cimri bir şairdir. 

-Selami ve Kelami adında iki şair bir vezire her gün şiir söyleyerek iki altın 

alırlar.Bu durum vezirin boğazına gelerek,bir gün bunların eline şöyle bir kağıt 

tutuşturuyor:Ducizes betteres tiği harami:İki kötü şey vardır ki,haraminin kılıncından 

daha beterdir.Kelâminin selamı,Selâminin kelâmı. 

-Hansa;en uzun ve güçlü mersiyeli kadın şairidir.İslamdan önce yaşamış ve sonra 

Müslüman olmuştur.Hz.Ömer devrine yetişmiş,diğer kardeşinin adı da Muaviye olup,iki 

tanedir.Kardeşi Sahr kendisine malını satıp verdiği için onu çok sever ve çokça 

över,uzun boyluluğunu,misafirinin çok olduğunu kinaye yollu dile getirir.Sahr harpte 

ölünce onun için ağlaya ağlaya gözü kör olur.Üç oğlu öldüğü halde,şehid oldu,der ve 

onlara ağlamaz.Hz.Ömer ona,hala ne diye ağlıyorsun diye sorar.Kardeşinin islamdan 

önce öldüğünü,dinde ise kafir olarak öldüğüne ağlıyorum,der.Sarhoş bir kocayla 

evlenip,devamlı sahr’dan aldığı parayı alıyormuş. 

-Şair Ebul Âla el Maarri;dersini bir çocuktan aldığını söyler.Çünki kendisi 

kibirli olduğundan bu söz onu dizginler.Şöyle ki;”Acaba 28 harfe bir harf ekleyebildin 

mi?”der. 
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            -Bu zat hatırasıyla meşhur olup,a’madır.Bir gün deveyle giderlerken arkadaşları 

kendisiyle dalga geçmek amacıyla;”Başını ey,ağaç var.”derler.Tekrar dönüpte aynı 

yoldan geri geldiklerinde,aynı yerde hemen başını eğer.Önceki durumunu unutan 

arkadaşları,başını niçin eğdiğini sorduklarında onlara cevaben;”Siz burada bir ağacın 

olduğunu söylememişmiydiniz?”der.Onlarda kendisine şaka yaptıklarını ifade ederler. 

            -Maarrinin yanında iki tüccar münakaşa ederler.İş mahkemelik olur ve 

mahkemeye giderler.Hakimde şahidin olup olmadığını sorar.A’ma birisinin olduğunu 

söylerler.Hakim hemen tanır ve sorar.O ise;Kimin ne dediğini söylerim fakat mevzuyu 

bilmiyorum,der.Ve o şahısların aynı dediklerini eksiksiz tekrarlar. 

-Bir zamanlar Hafız-ı Şirazi yazdığı kitabında devrinin padişahını övmekten 

kaçınıp,onun zalimliğini dile getirip medhedemiyeceğini söyleyince,hapse atılır. 

Hafız-ı Şirazi her ikindiden sonra hapishanede mahpuslara sohbet eder.Mahpuslardan 

birinin sohbet esnasında devamlı ağlaması dikkatini çekip hislenen bu zat sebebini 

sorar.O kişi ise;Benim bir keçim vardı.Senin sakalın aynen onun sakalına benziyor.Seni 

görünce onu hatırlıyor ve kendimi tutamayıp,ağlıyorum.” 

Meğer hocanın anlattıklarından değil,keçisinin kaybındanmış üzüntüsü. 

Bunun üzerine bu durumdan üzülen Hafız şöyle der:”Böyle cahilin yanında 

durmaktansa,öyle zalimi methetmek daha evladır.”Ve bu durumu padişaha bildirir. 

"Hayır, dediler, (bunlar) saçma sapan rüyalardır; bilakis onu kendisi 

uydurmuştur; belki de o, şairdir. (Eğer öyle değilse) bize hemen, öncekilere gönderilenin 

benzeri bir âyet getirsin."[13] 

Ve «Hiç biz mecnun şâır için ilâhlarımızı bırakır mıyız?» diyorlardı.[14] 

“Artık sen öğüt vermeğe devam et. Çünkü sen Rabbin nîmeti hakkı için ne bir 

kâhînsin ve ne de bir mecnûn. Yoksa diyorlar mı ki, «O bir şairdir, onun hakkında 

zamanın ızdırap veren felaketini bekliyoruz?»[15] 

  

“Ve Biz O'na şiiri talîm etmedik ve O'nun için lâyık da olmaz. O, başka değil bir 

mev'izedir ve pek bedîhi bir Kur'an'dır.”[16] 

İslam alimleri bazen sözlerini güzelleştirmek bazen sözlerini veciz olarak ifade etmek 

için şiirlerle süslemişlerdir.Aşağıda zikrettiğimiz şiirler çok şeyleri bizlere özlü olarak 

hatırlatmaktadırlar. 

  

Sakın terk-i edebden, küy-i mahbûb-i Hudâdır bu, 

Nazargâh-ı ilâhîdir, makâm-ı Mustafâdır bu! 

Murâ’ât-i edeb şartiyle gir Nâbî bu dergâhe, 
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Metâf-i kudsiyândır, bûsegâh-i Enbiyâdır bu! 

  

BAKİNİN: 

Âvazeyi bu aleme Davud gibi sal 

Bâki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.. 

  

Bursalı Talib: 

Çeşm-i insaf kadar kâmile mizan olmaz. 

Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz. 

  

*Rahmi: 

Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar. 

  

Tevazu etme câhile 

Görürsen ânı câh ile. 

  

Hımar altun külah ile/gezerse anı merkebdir. 

  

Kesmeseydi dilimi hançeri Lâ yüs’elu amma yef’alu ile 

İtiraz ederdim Hazreti Allaha bile. 

  

İhtiyarım olsaydı / ihtiyar olmazdım 

  

El idraku idrakul aczi. 

  



El yevakitu tüştera bil mevakiti 

El mevakitu la tüştera bil yevakiti. 

  

Anlamı: 

Yakutlar vakitlerle alınır 

Vakitler yakutlarla alınmaz. 

  

Bazen bir nokta sükut ile gözü kör eyler. 

Bazen bir harf sükutiyle nadiri nar eyler. 

  

Misin yanında ol mis kokar. 

İsin yanında ol is kokar. 

  

Allaha sığın şahsı halimin gazabından 

Zira yumuşak huylu atın çiftesi pekdir.(Ziya Paşa) 

  

Yar dilde dil anın sevdayı tahsilindedir. 

Hasılı tahsilimiz tahsili hasıldır bizim. 

  

Söyledik kerrat ile merrat ile 

Olmadı takririmiz kati sana 

  

Anlaşıldı başka çare yok 

Hap yapıp yutturmalı sana. 

  



Çeşmi insaf gibi kâmile mizan olamaz 

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz 

Dûduya eyleseler talimi edayı kelimat 

Sözü insan olur ama özü insan olamaz. 

  

Zemmediyormuş gibi görünüp medhetmek 

Veya medheder gibi görünüp zemmetmek. 

  

Niyazi!Küntü kenzin sırrını kendinde buldunsa 

Süleyman tahtını veya hikmet-i lokmanı neylersin.(Niyazi-i Mısri) 

  

Bize Tahir efendi kelb demiş 

İltifatı bu sözde zahirdir. 

Maliki mezhebim benim zira 

İtikadımca kelb Tahirdir.(Nef’i) 

  

Lâ ile nefyi vücud etse eğer bir münkir 

Yine Mevîâya döner kurtulamaz illadan 

  

Yunus Emre: 

"Dervişlik baştadır, tacda değildir. Kızdırmak od'dadır sac da değildir. Ararsan 

Mevlayı kendinde ara. Kudüs'te Mekke'de hacda değildir" demiş 

  

Ehli tevhid olmak istersen sıvaya meyli kes 

Aç gözün merdane bak Allah bes, baki heves," 

  



Mehmet Akif: 

Şarka bakmaz, Garbı bilmez görgüden yok payesi 

Bir utanmaz, yüz kızarmaz büsbütün sermayesi. 

  

Ehli irfanım deyu hor bakma, hiçkimseye sen. 

Defter-i divana sığmaz, söz gelir divaneden. 

  

Sormaz ki bilsin,sorsa bilirdi, 

Bilmez ki sorsun,bilse sorardı. 

  

*Fatih döneminde yetişmiş Hızır Bey, "Kasîde-i Nûniyye" diye akaide ait bir eser 

yazmış. Manzum olarak yazmış. Hep sonu "nun" harfiyle bittiği için Kasîde-i Nûniyye 

denmiş. Hatta başında ifade edildiğine göre bir gecede yazıvermiş. Fatih Sultan 

Mehmed İstanbul'dayken hep Ondan bahsedermiş. Diğer âlimler de biraz kıskanır gibi 

olmuşlar. Demişler ki, "efendim hep ondan bahsediyorsun, ama âlimin ilmi kitabıyla 

belli olur. Hele bir kitap yazsın da görelim "demişler. O da hemen bir elçi gönderiyor. 

Hızır Bey o zaman Bursa'dadır. Elçi akşamleyin varıyor. Mektubu sunuyorlar. Sabaha 

eseri hazirlayıverdi diyorlar. Orada Tahmin ederim şiirin beyti 130 ile 150 arasında. 

Beyit olarak 150 beyti geçmez. "Biz şeytana bile lanet etmekle emrol un madik" diyor. 

Bize Kur'ân-ı Kerîm'de şeytana la'net ediniz diye bir emir var mı ? yok. Eğer öyle bir 

emir olsaydı, elimize bir teşbih alırdık zikirlerimizden biri de "Şeytana lanet olsun. 

Şeytana lanet olsun. Şeytana lanet olsun" olurdu. Böyle bir zikir şekli yok. Dilimizi 

lanete alıştırmıyacağız. Dilimizi rahmete alıştıracağız. Dilimizi hidayete alıştıracağız. 

Allah (c.c.) âyetinde genel ifade kullanmış. "Allah'ın laneti kâfirler üzerine olsun", 

"Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun" buyurmuş. Şahıs ifade edilmemiş.[17] 

  

            Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri ise şu izahda bulunur: 

“Kur'an-ı Hakîm, nihayetsiz parlak, yüksek hakikatları câmi' olduğundan, şiirin 

hayalatından müstağnidir.”[18] 

“Ceziret-ül Arab ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka itibariyle ümmi idi. 

Ümmilikleri için mefahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve mehasin-i ahlâka yardım 

edecek durub-u emsallerini kitabet yerine şiir ve belâgat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. 

Manidar bir kelâm, şiir ve belâgat cazibesiyle eslaftan ahlafa hâfızalarda kalıp 

gidiyordu. İşte şu ihtiyac-ı fıtrî neticesi olarak o kavmin manevî çarşı-yı ticaretlerinde 

en ziyade revaç bulan, fesahat ve belâgat metaı idi. Hattâ bir kabilenin belig bir edibi, en 
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büyük bir kahraman-ı millîsi gibi idi. En ziyade onunla iftihar ediyorlardı. İşte 

İslâmiyetten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim, şu en revaçlı ve medar-ı 

iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyaçla muhtaç olan belâgatta akvam-ı âlemden en ileride ve 

en yüksek mertebede idiler. Belâgat, o kadar kıymetdar idi ki, bir edibin bir sözü için iki 

kavim büyük muharebe ederdi ve bir sözüyle musalaha ediyorlardı. Hattâ onların içinde 

"Muallakat-ı Seb'a" namıyla yedi edibin yedi kasidesini altunla Kâ'be'nin duvarına 

yazmışlar, onunla iftihar ediyorlardı. İşte böyle bir zamanda, belâgat en revaçlı olduğu 

bir anda Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan nüzul etti. Nasılki zaman-ı Musa Aleyhisselâm'da 

sihir ve zaman-ı İsa Aleyhisselâm'da tıb revaçta idi. Mu'cizelerinin mühimmi o cinsten 

geldi. İşte o vakit bülega-yı Arabı, en kısa bir suresine mukabeleye davet etti.”[19]  

            Âyâ, acaba muhakemesiz âmi kâfirler gibi, sana şâir mi diyorlar. Senin 

helâketini mi bekliyorlar. Sen, de: "Bekleyiniz. Ben de bekliyorum." Senin parlak 

büyük hakikatlerin, şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstağnidir. 

“Kur'anın şiirden istiğnasının ve adem-i tenezzülünün sebebi, hakaik-i 

Kur'aniyenin yüksekliği ve parlaklığı olduğunu gösterir.”[20] 

            “Kur'an şiir midir? Değildir, fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek 

müşkildir. Kur'an şiirden daha yüksek bir şeydir. Maamafih Kur'an ne tarihtir, ne 

tercüme-i haldir, ne de İsa'nın (A.S.) dağda irad ettiği mev'ize gibi bir mecmua-i 

eş'ardır. Hattâ Kur'an, ne Buda'nın telkinatı gibi bir mâba'de-t tabiiye yahud mantık 

kitabı, ne de Eflatun'un herkese irad ettiği nasihatlar gibidir. Bu bir Peygamberin 

sesidir. Öyle bir ses ki, onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, 

şehirlerde, devletlerde çınlar! Bu sesin tebliğ ettiği din, evvelâ naşirlerini bulmuş, sonra 

teceddüdperver ve imar edici bir kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. Bu sayededir ki; 

Yunanistan ile Asya'nın birleşen ışığı, Avrupa'nın zulümat-âbâd olan karanlıklarını 

yarmış ve bu hâdise, Hristiyanlığın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vuku' 

bulmuştur.”Dr. Johnson.[21] 

“Âyetlerin bahsettikleri hakikatler, şiirlerin bahsettikleri hayalattan pek vâsi ve 

pek yüksektir. Bu itibar ile şiirden addedilmemiştir. Hem de, âyetler, sahibinin şuunat 

ve ef'alinden bahseder. Şiir ise, fuzulî olarak gayrdan bahseder. Hem de filcümle âdi 

şeylerden bahsi hârikulâdedir. Şiirin hârikulâdelerden bahsi, alelekser âdidir.”[22] 

“Ârif-i billah kısmından Peygamber'in (A.S.M.) cedlerinden Kâ'b İbn-i Lüeyy ve 

Yemen ve Habeş padişahlarından Seyf İbn-i Zîyezen ve Tübba' gibi çok ârifler, o zaman 

evliyaları pek sarih bir surette Muhammed'in (A.S.M.) risaletinden haber verip şiirlerle 

ilân etmişler.”[23] 

  

Mehmet ÖZÇELİK 

23-01-2006 

 

  
 

[1] İsm Ans.isam-24/5. [2] Tevbe.117-119. [3] Şuarâ: 26/227. 
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ZİNANIN KÜÇÜK BİR DÜNYEVİ CEZASI OLAN AİDS 

  

 Gençliği ve gençleri tehdit eden aids,yetkililerin ifadelerine göre;”2000 yılında 40 

milyon insan aidsli olacak”
699

 Bu 40 milyon kayıbla beraber,patlamaya hazır 40 milyon 

patlayıcı bomba demektir.  

 1981’de tesbit edilen aids;ancak dalalet ve sefâhetin ortadan kalkmasıyla önlenir. 

Yani maddi tedbirlerden ziyade,İslâmın manevi tedbirleriyle çözülebilir. 

 Dün Lut kavmini tehdit edip,ortadan kaldıran u bela,bugün dünyayı ve de İslam 

alemini tehdit etmektedir. 

 Çünkü vücuttaki denge bozulmuş,çarklar ters istikamete doğru dönmektedir. 

Hayat vericilik özelliği,yerini ölüme terk etmiştir. Müsbet değil,menfi tesir 

bırakmaktadır. 

 Aidsin kısaltılmışı;”Acguirer İmmune Deficency Sundrame”Yani; “Kazanılmış 

bağışıklık yetmezliği belirtileri” yani bağışıklık sistemindeki arızadan dolayı 

oluşmaktadır. 

 Her Cuma hutbelerin sonunda okunan üç emirler;adalet,İhsan,yakınlara 

yardımda bulunmak. Bununla beraber yasaklanan üç menhiyatın birincisi fuhuşlar yani 

                                                           
699

 Zaman gaz.16-8-1992,5-6-1992,18-8-1992,8-4-1993. 
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aids-in ana kaynağıdır. İkincisi;Münkerât yani kötülükler ve üçüncüsü;zulümdür. 

Netice de hepside aynı yola çıkmaktadır. 

 İlâhi bir ceza olarak,ilâhi adalet şöyle gerçekleşir:”Aids virüsü  bir noktada 

kişinin diğer mikroplara karşı direncini meydana getiren T. Lenfositleri tahrib ettiği 

için,kişi zaman içerisinde mikroplara karşı direncini kaybeder,başka bir insanın üç 

günde atlatacağı bir hastalık,T. Lenfositleri aids virüsü tarafından tahrib edilmiş bir 

insanda rahatlıkla ölüm getirir ve asıl ölüm sebebi virüsün kendisinden değil immün 

sistemi baskılanmış,mikroplara karşı bağışıklama sistemi kaybolmuş insanların bir 

noktada mikroplara yenik düşmesindendir.” 

  T. Lenfositleri konusunda ise:”Lenfositler 20 binin üzerindeki şifreleri belirler 

ve  vücut yapımı şifrelerin dışında olan mikropları rahatlıkla bulup,tahrib edip 

öldürürler. T. Lenfositler aids virüsü tarafından tahrib edildiğinde artık vücut savunma 

mekanizmasını kaybeder. Burada şunu söylemek mümkün:Bir insan 20 bin nüfuslu bir 

kasabada olsa,100 sene boyunca kasabada bulunan 20 bin kişiyi gördüğünde hemen 

tanıyacak seviyeye gelemez. Ama Allah’ın (CC) takdirine bakınız ki,insanın vücudunda 

insan kanında dolaşan milyonlarca T. Lenfositlerden birisi,insan vücuduna aid 20 binin 

üstündeki şifreyi bilir ve 24 saat o şifreyi kontrol eder.”
700

 

 Gayrı meşru ilişki ve kan yoluyla geçen bu virüs bu kadar tehlike arz etmekle 

beraber hava ve su gibi yerlerde de olabilmektedir. Hastalıklı uygun bir zemin 

bulduğunda da sür’atle çoğalmakta,kişi ve kişileri tehdit etmektedir. 

 Dinin emir ve yasaklarından maksad;Din,akıl,nefis,nesil ve malın korunmasıdır. 

Gayrı meşru ilişkiler ise bu değerleri ortadan kaldırmaktadır. 

 “Lut kavminin helâki ile ilgili bahisler 16 ayrı surede ele alınarak”
701

 dikkatimiz 

ısrarla bu durum üzerine çekilmektedir. Ta ki ibret ve ders alına... 

 -CEZA KONUSU İSE : Âyet-de:”Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara 

acımayınız.”
702

 Böylece:”Zinaya Had cezası verilmesi belirlenmiştir. Bu,zina eden evli 

ise recm,yani idam,bekâr ise yüz sopa vurulması şeklindedir. Ancak livatayı bazı İslâm 

hukukçuları zina saymış,bazıları saymamıştır. Fakat adet edinenlere ta’zir yoluyla ölüm 

cezası verilebileceği görüşü vardır.” 

 “İbni Abbas’dan rivayete göre,Peygamberimiz:”Her kim Lut kavminin yaptığını 

yaparsa,fail ve mef’ulü (aktif durumda olanı da pasif durumda olanı da) 

öldürün.”
703

buyurmuştur. 
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 “Kim de hayvanla cinsel temas da bulunursa onu ve cinsel temas da bulunduğu 

hayvanı öldürünüz.”
704

 

 Meâlindeki hadisler,değil insanla livatayı,hayvanı cinsi obje olarak kullanmayı 

da ilgiliyi ölüm cezasına  çarptırıcı olarak göstermektedir.” 

 Kurtubi tefsirindeki bir rivayette:”Hz. Ebubekirin halifeliği 

zamanında,kendisinden livata yaptığı tesbit edilen bir kişiye ne ceza verileceği 

sorulmuş,oda ilim şurasını toplamış,Hz. Ali-nin de üyesi bulunduğu bu şurada suçlunun 

yakılarak öldürülmesine karar verilmiştir.” 

 Yakılarak öldürülmesine karar verilmesi şimdiki tıb otoritelerince ibret-âmiz bir 

karar addedilmelidir. Şimdi ise kireç kuyusuna konularak imha edilmekte,yayılması 

engellenmeye çalışılmaktadır. 

 Tüm güzellikler imanın bir neticesi olarak ortaya çıkarken,tüm kötülükler de 

küfrün ve sefâhetin bir neticesidir. Haya imandan,hayasızlık imansızlığın bir ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Putperest Lut kavmi de hayasızlıklarının neticesi olarak 

hem dünyada yakılarak helak edildiler,hem de cehennemde aynı akibete duçar 

olacaklardır. 

 Hadislerde:”Günahının şer’i haddini çeken adam,ahiretteki cezadan 

kurtulur.”hükmüyle,”Kime ki,bu dünyada bir günah isabet edip,fakat dünyada cezasını 

çekerse,elbetteki Allah-u taala o abdini ahirette tekrar azaba düçâr etmekten 

ekremdir.”
705

 

 Özetle:”Olaylar,göstermektedir ki,bizim batının modern ilim ve tekniğine 

muhtaç olduğumuzdan daha çok,onlar bizim manevi ve ahlaki değerlerimize 

muhtaçtırlar.”
706

 

 “Bir santimetrenin on milyonda biri kadar küçük olan virüsler”hakkında S. 

Findley:”Aids tekrar be tekrar bize öyle güçlü bir ders verdi ki,biz virüslerin sırlı 

dünyası hakkında gerçekten çok az malumat sahibiyiz.”der.
707

 

 Tayland-da heteraseksüeller (karşı cinse ilgi duyanlar) arasında hızla 

yayılmaktadır. Sebebi konusunda da: 

 “Princeton üniversitesinden bir araştırmacının tesbitine göre,1500 Tayland-lı 

üzerinde yapılan bir araştırmada onların sık sık fahişelere gidip aids bakımından 

tehlikeli ilişkide bulundukları anlaşılmıştır.”
708
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 Ünlü fransız dergisi “Paris match” bir çok bunalımlarla beraber aidsin de 

altında yatan önemli faktörün altmışlı yıllarda başlayan “Dinsiz toplumlar”
709

 ın oluşu 

olarak belirlerler. 

 Bundandır ki Bediüzzaman hazretleri eserlerinde sık sık,toplumları tehdit eden 

iki faktörü:”Küfrü mutlak ve sefâheti mutlaka”olarak belirtir. 

 Düne kadar köy enstitülerinde kız ve erkeklerin bazılarının ,bazı yerlerde 

beraber yatarak bizleri tehdit eden ve kötü neticeler doğuran,memleketimiz 

bugün;”batıdaki öğrencileri“
710[12]

 tehdit etmektedir. Bunu teyiden: 

 “Amerika da ;20 yaşın altındaki kızların yüzde 68-i,erkek çocukların da yüzde 

86-sı fuhuş bataklığına düşmüştür. Bunca cinsi eğitim ve tavsiyelere rağmen,bu 

öğrencilerin yarısından daha azı kondom kullanmaktadır. 

 Her sene 3 milyon orta okul ve lise çağındaki genç,fuhuştan dolayı zührevi 

hastalıklara yakalanmaktadır.” 

 Aids-den dolayı ölüm döşeğindeki Murti (M.E) nin söylediği duruma 

düşülmemelidir.:”İnsanlar artık eşinden başkasıyla temasa geçmesin. Beni örnek 

alsınlar ki böyle hataya düşmesinler.”
711

 

 Hakim ve Beyhakiden:”Fuhşun içinde zuhur edip ilan edildiği hiçbir topluluk 

toktur ki,orada veba ve daha önce hiç görülmemiş hastalıklar yayılmasın.” Aids ve 

Herpes hastalığı gibi...
712

 

 Batının bize ihraç ettiği aids ve buna benzer menfilikler bedel olarak kendisinin 

zevaliyle sonuçlanacağı gibi,bu ahlaksızlıkları kendilerine idhal edenler de 

ahlaksızlıklarının bedeli olarak bu hastalığa maruz kalmakla kalmayıp,bir çok noktada 

çöküş sinyallerini de vereceklerdir.”
713

 

 Kayıtlı olan aids-liler büyük tehlike oluşturup korkuturken,diğer yandan kayıt 

dışı olanların mevcudiyetinin,fuhşun artmasıyla ortaya çıkması,bu hastalığın ancak 3-5 

sene içerisinde kendisini göstermesi,batı ülkelerinden turist adıyla kimliği belirli-belirsiz 

herkesin gelmesi,Rusyanın dağılması ve bavul ticareti yapma adıyla ancak fuhuş yapma 

amacıyla memleketimize gelerek büyük tehdit oluşturan Nataşaların varlığı,bu konuda 

devletin yeterli tedbirleri almaması,eğitimin yetersizliğiyle beraber,fuhşa itici yolların 

açıklığıyla teşviki,ailelerin terbiye konusunda eksikliği ve ihmali,daha bunlar gibi bir 
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çok nefsimizden kaynaklanan eksikliklerdir ki;bu belanın salgın ve yaygın olarak 

büyümesine sebeb olan zincirin halkalarından birini oluşturmaktadır.
714
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2.RAMAZAN  SENARYOLARINDAN  , TÜRKÇE  İBADET  VE  EZAN 

  

 Senaryoların ilki 1997 Ramazanın da Fadime ve Müslim ile başlatılmıştı. 

Müslümanların Ramazanlarını âsûde geçirmelerine gölge düşürülmüştü. 

 Artık oyun;Müslümanların manevi dünyalarından uzak durup da cephe almak 

değil,bizzat içlerine girerek fitne tohumları atmak ve ekmek yolu idi. 

 Ve başarılı olundu... Öyle göründü ve gösterildi. Ve bir yıl içerisinde senaristler 

tekrar eski hallerine bir çok vebal ve nefret yüklenmiş olarak döndüler. 

 Artık 1998 Ramazanına hazırdım ve dostlarıma da hazır olmalarını tenbih 

ediyordum. Bu Ramazanda da yeni bir senaryo ve yeni bir gündemle ortaya çıkacaktı. 

Ve çıkıldı da... 

 Ve şimdiden de söylüyor ve teminat veriyorum ki;1999 yılında ve yine Ramazan 

ayında değişik bir gündemle bir meselenin çözümü için değil,çok meselelerin gündeme 

oturması için içerden fitne tohumları bizzat ekilmeye devam edecektir. 

 Türkçe ibadet yani namaz olarak ortaya atılan daha doğrusu otoriter olan İslam 

âlimlerince fetvası verilen bu konunun kîl-ü kâl-leri diğer bir ifadeyle,düşünülüp bütün 

alternatiflerin ortaya konulup,namaz kılmamayı veya üstün körü namazı geçiştirmeyi 

engelleyecek bütün yöntemlerin göz önüne serilmesinden sağlıklı ibadeti yapmayı temin 

içindir. Yoksa ibadet yapmamak için fetva aranmamış. En takva yol tercih edilmiştir. 

 Türkçe ibadet yapmaya mesned gösterilen ve İmam-ı Azam Ebu Hanifeye isnad 

edilen fetva ki;Namazda fatihanın “ Farsça olarak okunabileceği...” 

 Zayıf ve şartlı bir kayda bağlanan İmam-ı Azamın;Fatihanın Farsça 

tercümesinin namazda okunacağı fetvasının imameyn olan talebelerinden İmam-ı 
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Muhammed ve İmam-ı Yusufa göre de “ Öğreninceye kadar meâlini Farsça olarak 

okuyabileceğini söylemişlerdir.”715 

 İmam-ı Azamın diğer imamlara muhalif olarak vermiş olduğu bu fetvasının beş 

cihette hususi olduğunu söyliyen Bediüzzaman Hazretleri bunları özetle şöyle 

sıralar:716 

 1- İslam memleketinden uzak başka   memleketlerde bulunanlar. 

 Nitekim İslâmın Dâr-ı harbdeki uygulamasını,dar-ı İslâma teşmil edemeyiz.717 

 Yani hapisdeki mahpusa veya İslam memleketi olmayan,müslümanların 

bulunmadığı küfür diyarında helâl olan bir şey haram,haram olan bir şey de helâl 

olurken,bir Cuma namazının farziyeti kalkarken,bu durumu İslam beldesinde ve hür 

olan bir insanın kendisine de uygulamaya kalkışması,İslamı yaşamanın değil 

yaşamamanın,inanmanın değil inanmamanın bir ifadesidir. 

 Zira “ Zaruretler haramı helâl kılar.” hakikatı da bazı farzları devre dışı 

kılmakla,İslâmın namaz,oruç,abdest ve hac gibi bir çok ibadetlerde kolaylığını 

göstermek de ve Peygamberimizin “ Din kolaylıktır. Din kolaylıktır. Din kolaylıktır.” 

hadisini de doğrulamış olmaktadır. 

 Esas olan fetva değil takva,ruhsat değil azimettir. Yani yapmama ve yapamama 

yolunda yol bulmak değil,en üstününü yapabilmek ve de yapmaktır. 

 Nitekim Adliyede,askeriyede ve eğitimde bir kural olduğu gibi,hepsinin üzerinde 

olan dinde de aksi düşünülemez. Onda da en mükemmel derecede kurallar  mecmuası 

olarak mevcuttur. 

 2- Gerçek ihtiyaca binaendir. Ta ki o insan namazını terketmesin. 

 3- Bir rivayette,cennet ehlinin lisanından sayılan Farisi lisanıyla tercümeye 

mahsustur. 

 4- Fatiha ta mahsus olarak cevaz verilmiş;ta fatihayı bilmeyen namazı 

terketmesin.718 

 Hadis de;” Cebrail,bana Beytin (Ka’benin)yanında,iki kerre (yani iki gün) imam 

oldu.” nasıl kılınacağını bütün yönleriyle talim etti.719 

 Ve yine Hadis de:” Beni namazı kılar gördüğünüz gibi namazı kılınız.” 

 Asıl olan Peygamberimizin kıldığı tarzdaki namazdır. 
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 Gerek ezan,gerekse de namazın;Hadisdeki uygulamanın gerekliliği ve 

sağlamlılığı;Hadislerinde ayetler gibi sağlamlılığını göstermekte ve onlara uyumunu da 

zaruri kılmaktadır.720 

 Hz. Ebu Hüreyre den,anlatıyor:” Rasulullah (S:A:V) buyurdular ki;”Kim 

Fatiha-i Şerife duasını okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır,eksiktir.” 

 Ebu Hureyre ye:” Biz imamın arkasında bulunuyorsak (Ne yapalım?)”diye 

sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “ Yine de içinden oku. Zira ben Rasulullahın şöyle 

söylediğini işittim: 

 “ Allah Taala Hazretleri (Bir Hadisi Kudside) buyurdu ki:” Ben kıraati –Kıraati 

yüksek sesle yapma,gizli de okuma.-721 kulumla kendi aramda ikiye böldüm. Yarısı 

bana aid,yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir. Kul: 

 “ Elhamdulillahi Rabbil Alemin-deyince, Aziz ve Celil olan Allah “Kulum bana 

hamdetti.”der. “ Errahmanirrahim” deyince, Allah “ Kulum bana sena da 

bulundu.”der. “ Maliki yevmiddin”deyince,allah “ Kulum beni tebcil ve taziz etti.”der. “ 

İyyake Na’budu ve iyyake Nestain”deyince,Allah” Bu,benimle kulum arasında bir 

(Taahhüttür.) Kuluma istediğini verdim.”der. “ İhdinassıratel Müstakim. Sıratellezine 

En’amte Aleyhim. Ğayril mağdubi aleyhim veleddallin.” dediği zaman:” Bu da 

kulumundur,kuluma istediği verilmiştir.”buyurur.722 

 Namazda okunacak olan âyetlerin Kur’an-dan olması gerekir. Meâl ve tefsirler 

beşerin sözleridir ki,bunu birde bütün mevcut diller için  genellediğimizde;Kur’an 

hangisidir? Hangisiyle kılınacaktır? Yoksa hepsiyle mi? 

 Evet,Kur’an hem lafzıyla hem de mânasıyla kur’an-dır. Beşerin karihası ve 

sözleriyle değil. Bizzat Cebrâil Kur’an-ı Arapça olarak indirmiş,Kur’an-da da öyle 

buyurulmuştur.723 
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SORU:Allah'ın rahmeti bereketi salatı üzerine olsun Fahri kainat efendimizin  

hicret öncesi birkaç belde arasında muhayyer bırakıldığı. Bu beldelerden  

birisinin San'a birisinin Konya diğerinin Medine olduğuna dair rivayet  

var mıdır? 

 

Cevab: 

Peygamber Efendimiz Allah’ın emri
724

 ve va’di 
725

 ile Medineye hicret etmesine izin 

verilmiş ve hicret etmiştir.Hz.Âişe de bunu teyid etmektedir.
726

 

 

Nitekim Önceden Medineye hicret etmek isteyenlere beklemelerini söylemiş ve birkaç 

gün sonra,bu müsaadenin verildiğini sevinçle bildirerek şöyle buyurmuşlardır: 

“Sizin hicret edeceğiniz yurdun,iki kara taşlık arasında hurmalık bir şehir olduğu bana 

gösterildi ve bildirildi.Mekke’den ayrılmak isteyen oraya gitsin.Medineli Müslüman 

kardeşleri ile birleşsin.Yüce Alla,onları size kardeş yaptı ve Medine’yi size emniyet ve 

huzur bulacağınız bir yurt kıldı.”
727

 

Ve daha sonra kendiside Medine’ye gitmek isteyen Hz.Ebubekir’e 

Peygamberimiz:”Sabret!Umulur ki,Allah Taâla,sana bir arkadaş ihsan 

eder.”buyurdu.
728

 

Ancak şaşırtmak amacıyla “Güney istikametinde Kızıl denize yakın Tihame’ye 

gittiler.Sonra kuzeye döndülerDenizden uzak çöl içinden sahile paralel yol aldılar.”
729

 

Veya;”Sapa bir yola gidilmiş ve sonrasında,,Mekke ile Medine arasında bulunan 

Cuhfeye inilmiştir.
730

 

İslâm Tarihinde hicretin seyri an be an tarif edilmektedir.
731

 

Ve de bir yıl önce Medinenin ileri gelenleri Mekkeye gelerek Peygamber Efendimize 

Medineye gelmesini ve orada kendisine her türlü yardımca bulunacaklarını teklif 

etmişlerdi. 
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*Soru:Geçmiş ve Gelecekteki günahları affettiren ameller nelerdir? 

  

 Cevap:Allah’ın rızasına uygun yapılan ameller günahları affettiricidir. 

Nitekim hadiste zikredilen kayanın düşmesiyle mağarada kapalı bulunan  üç kişinin bu 

güzel amellerini dualarına şefaatçı kılmalarıyla kurtulmaları, 

 *Yine hadiste zikredilen;eski zamanlarda bulunan kötü bir kadın susamış 

köpeğe su vermesi sonucu mağfirete mazhar olması. 

 *Ve yine 99 kişiyi öldüren kimsenin bulunduğu çevreyi terk etmesiyle affa 

mazhar olmasıdır. 

  

 *Allah’tan korkmalı. 

 İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  

 "Sizden önce yaşayanlar arasında Kifl adında biri vardı. Bildiğinden hiç 

şaşmazdı. İhtiyaç içinde olduğunu bildiği bir kadına gelerek, altmış dinar verdi. 

Kadından kâm almak üzere teşebbüse geçince kadın, titredi ve ağladı. "Niye 

ağlıyorsun?" diye sorunca, kadın:  

 "Bu benim hiç yapmadığım (haram) bir amel. Bu günaha beni razı eden de 

fakrımdır!" dedi. Adam da:  

 "Yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Öyleyse, Allah'tan korkmaya 

ben senden daha layıkım! Haydi git, verdiğim para da senin olsun. Vallahi ben bundan 

böyle Allah'a hiç asi olmayacağım!" dedi. Adam o gece öldü. Sabah, kapısında şu yazılı 

idi:  

 "Allah Kifl'i mağfiret etti!"  

 Halk bu duruma şaşırdı kaldı. Allah o devrin peygamberine Kifl'in durumunu 

vahyen bildirinceye kadar şaşkınlık devam etti."
732

 

 

 “Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), 

Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
733

 

  

 *Salih ameller günahları affettiricidir. 

 “İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları 

işlediklerinin daha güzeliyle mükâfatlandıracağız.”
734

 

 “Onlar ki, küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden (şirkten) ve 

fuhşiyattan kaçınırlar, muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir (onları bağışlar). O, sizi 

(babanız Adem’i) topraktan yarattığı sıra ve sizler analarınızın karınlarında ceninler 

iken, sizin hallerinizi çok iyi bilendir. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmayın; O, 

Allah’dan korkanın kim olduğunu çok iyi bilendir.”
735

  

  

*Samimi bir duada bulunmalı. 

 “Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana 

teslim olan bir ümmet (kıl) ve bize (hac) ibadetinin yerlerini (ve kurallarını) göster ve 
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tövbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen, Sen, tövbeleri kabul edensin, rahmet edensin 

(rahmet nuru gönderensin).”
736

 

 “Sonra insanların akın akın geldikleri yerden, akın akın gelin ve Allah'a istiğfar 

edin (mağfiret dileyin). Muhakkak ki Allah, Gafûr'dur (mağfiret edendir), Rahîm'dir 

(Rahîm esması ile tecelli edendir).”
737

 

 “Resûl, Rabbinden kendisine indirilene îmân etti ve mü'minler de, hepsi Allah'a, 

O'nun meleklerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. “Biz, O'nun resûlleri arasından 

(hiç) birini, diğerinden ayırmayız.” Ve “ışittik ve itaat ettik! Ve Rabbimiz, Senin 

mağfiretini (dileriz). Ve masîr (varış) Sana'dır (Sana doğru yola çıkarız ve Sana 

ulaşırız).” dediler. 

 Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). 

Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur 

(sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi 

aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize 

ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af 

ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu 

gönder). sen bizim Mevlâmız'sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.”
738

 

 *Nasuh tevbesi ile tevbe etmek. 

 Zira tevbe Allah’a sığınmadır.Günahlar şeytana yakınlaşmadır. 

 Şeytana yaklaştıracak her şeyden uzaklaşıp,Allah’a yaklaştıracak her şeye 

yönelmedir. 

 Özetle;İhlas,samimiyet,tevbe,istiğfar,ibadet,ciddiyet,salahat ve müdavemet,takva 

ve rızaya nailiyettir. 

10-03-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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*Professionell futbolcu olmak caizmi? 

  

futbol taraftarı veya hayranı olmak caizmi? 

 

Cevab: 

İslâmiyet vasat dinidir.Herşeyde orta yolu takip etmeyi tavsiye etmiştir. 

Meşru ve helal olan herşeyde orta yolu takib ederek yapılan işler helal dairesindeki 

işlerdir. 

Birde meşru işlerde en iyisi olmak,daha da tavsiye edilmektedir. 

Beş farz namazı kılmak ve de harama girmemek,günahlardan kaçınmak 

şartıyla,profesyonel futbolcu olmak caizdir. 

***************** 

Herkes bulunduğu meslek veya meşrepte,taraftar olduğu parti veya sporda,başkasını 

tenkid etmeden ve de sadece doğru olan benimkisidir demeden,aşırı bir derecede yani 

fanatik olarak,kul hakkına tecavüz etmeden taraftar ve hayran olabilir,caizdir. 

Taraftarlık ve hayranlığını başkasının haksızlığı üzerine ve de onlara hakaret ve 

noksanlığını ifade yönünde kullanmadan hareket etmesinde bir beis ve sakınca yoktur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

*"Ezan ve kamet CEZM'le okunur." diye bir hadis var mıdır? Varsa Cezm ne  

demektir? 

  

 

Cevab: 

Ezan ve Kamette okunurken,(Allahü ekberullahü Ekber) diye okunmamalıdır. Allahü 

ekber Allahü ekber diye okunmalıdır. 

Yani Her bir Allahu Ekber diğerine bağlanmadan okunmalıdır. 

Adına Teressül-de denilen her bir Allah-u Ekber ifadesini durarak söyleyib,R-nin 

sonuna U-yu eklememektir. 

Cezm;iki harfi birbiriyle bağlamak demektir. 

 



MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

*SORU: Yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen  

hayvanların etleri din ölçüleri içinde helaldir, yenebilir. Tavuk kaz,  

ördek, zürafa, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, koyun  

keçi, deve, sığır, manda, ekin kargası, tavus, kırlangıç,( baykuş,)  

tavşan ve turna gibi hayvanlar bu kısım eti yenen hayvanlardandır. Serçe  

ve sığırcık kuşlarını yemekte de bir sakınca yoktur. 

  

  

KESİNLİKLE YANLIŞ BİR BİLGİDİR! lütfen bu bilgilerin doğruluğunu teyit  

ediniz baykuş et obur yırtıcı ve fare yılan vs gibi canlılarla beslenir.  

kimi görüşlerinizi dini emir miş gibi yazıp cahil insanları n zihnini  

bulandırmayınız. İyi günler. 

  

 

CEVAB: 

-Ebu Sa’lebe el-Huşeni-den rivayette:” vahşi hayvanlardan kesici diş (köpek 

dişi):”Resulullah (sam) taşıyanların hepsini yasakladı.” 

İbni Abbas-tan rivayette ise:”Her bir pençe sahibi kuşu da…” 

Köpek Dişi olanlar:Aslan,kurt,kaplan,fil,maymun gibi hayvanlar. 

Pençeli olanlar ise:Kartal akbaba,şahin,doğan gibi hayvanlar. 

Hz.Cabir-den rivayette:Resulullah (sam) ehli eşeklerin,katırların,vahşi hayvanlardan 

parçalayıcı dişi olanların,kuşlardan da pençesi olanların etlerini haram kıldı.”Tirmizi) 

Ebu Hanife-ye göre;etle beslenen bütün hayvanlar vahşidir,fil,keler,arap tavşanı (tarla 

faresi)kedi de buna dahildir. 

İbni Abbas-tan rivayette:”Cahiliye halkı,bir çok şeyi (helal addedip) yiyor,bir çoğunu da 

pis addederek yemiyordu……..)
739

 

 “Tiksindirip nefret veren ve kötü olarak bilinen yılan,akrep,böcek,fare gibi yer 

haşereleri haram sayılmış,Bunlardan başka hayvanlar ise mübah 

sayılmıştır.Bazılarında da ihtilaf vardır,şöyle;Hanefi mezhebine göre 

sırtlan,keler,tilki,at,kirpi gibi  hayvanlar haram ise de,Şafii mezhebine göre 

helaldır.Kırlangıç,tavus,hüdhüd,papağan ve baykuş gibi hayvanlar da Şafii-ye göre 

haram,Hanefiye göre helaldır.
740
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Yukarıdaki cevabı teyiden,Mezheblere göre de farklılık arzetmektedir.
741

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

*SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki 

horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. Hadisinde 

geçen Abbasi melik kimdir?İki dişli yıldızdan maksat nedir? 

CEVAP:Konu imam-ı Rabbaninin Mektubat adlı kitabının 381.mektubunda 

geçmektedir.Şöyle ki: 

“Mevlâna Ebül Hasan'ın getirdiği pek değerli oğlumuzun mübarek mektubu 

gelmekle sürür verdi. 

Mükerrer olarak, şark canibinden doğan amud-u nuraniden (nurlu sütundan) 

sormaktasınız. 

Bilesin ki,Ashabın verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle 

buyurmuştur: 

"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a 

vardığı zaman, şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar." 

Bu rivayetin yapıldığı haşiyede yazıldığına göre, o sütunun iki başı vardı. 

Bu sütunun ilk doğuşu, Nuh (as) kavminin helaki zamanında oldu. Aynı şey, 

ibrahim (as) peygamberi ateşe attıkları sırada dahi doğdu. Firavun'un ve kavminin 

zamanında dahi doğdu.  

Bir de, Yahya (as) peygamberin katledildiği zaman doğdu. 

Her kim onu görür, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın. 

Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. 

Sonra, ona bir eğrilik geldi; boynuz şeklini aldı. 

İhtimaldir ki, onun için: 

-İki başlı, isminin verilmesi, şu itibara göre ola: Her iki tarafında da bir incelik 

olup dişe benzerler; bunun için, her iki tarafta baş itibar edilmiştir. Nitekim, bir 

süngünün de her iki tarafı incelik taşısa, onun için de: 
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-İki başlı, tabirini kullanır. 

Kardeşim Şeyh Muhammed Tahir Bedahşi Confor'dan geldi. Şöyle anlatıyor: 

-O sütunun üst tarafında da iki başı var; iki dişe benziyor. İkisi arasında da kısa 

bir ayrılık var. 

Bu mânanın teşhisi sahrada hasıl oldu. 

Aynı haberi, bir başka topluluk da verdi. 

Halbuki bu doğuş, Mehdi'nin zuhuru zamanında olacak zuhur değildir. Zira, 

onun zuhuru, yüz başlarında olacaktır. Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş 

vaziyettedir. 

Hadis-i şerifte, Mehdi'nin alâmetleri hakkında şöyle anlatılmıştır: 

"Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir." 

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir? 

Bu yıldıza: 

-Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor: 

-Sabitlerin seyri, mağribden meşrikadır... 

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, 

arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu 

mana icabı olarak, ona: 

-Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir. 

Onun her günkü irtifı ise, meşrikten mağribedir. Ancak o, kısri (kendine has 

durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır. 

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır.”
742

 

Hadisde geçen;” ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR 

BOYNUZ (3) ÇIKAR.”izahı konusunda; 

(1) … iki dişli…:  

            Lulin  kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki 

dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. 

(2) … münevver (aydınlatıcı)…: 

            Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının 

dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir. 
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(3) … bir boynuz…: 

            Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, 

yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön 

kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu 

yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil 

itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir. 

*” -Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR) 

(4)…konusunda ise yapılan açıklama; 

“(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)…: 

Hadisin devamında yer alan ?Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır 

(doğuyadır)…” ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. 

yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün 

gökcisimleri MAĞRİPTEN (batıdan) (MEŞRİKA) doğuya hareket etmektedir.” 

Harun Yahya’nın konu ile ilgili sitesinde resmini de vererek yaptığı açıklama şu 

yöndedir: 

“Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. 

Mehdi (a.s.)’nin çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani’nin de detaylı olarak 

tefsir ettiği “  iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar” ifadesi 24 Şubat 2009 

yılında Dünya’ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir. 

Hadisteki ifadelerin hepsinin Lulin kuyruklu yıldızının özellikleriyle birebir uyum 

içinde olması çok büyük bir mucizedir ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin gelişini bekleyen bütün 

müminler için de çok büyük bir müjdedir. 

… Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir 

(batıyadır)…: 

            Burada ise “Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise…” denilerek, Lulin kuyruklu 

yıldızının diğer gökcisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği 

bildirilmiştir. Başka hiçbir gökcisminde görülmeyen bu özelliğin Lulin kuyruklu 

yıldızında olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) 

tarafından Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki 

çok büyük bir mucizedir. 

Başka hiçbir gök cisminde görülmeyen bu özelliğin Lulin kuyruklu yıldızında 

olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz. 

Mehdi (a.s.)’nin çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok büyük bir 

mucizedir.”
743

 

*4.19--- Naim, Kaab’dan tahric etti. Dedi ki: Mehdi’nin çıkışından önce, şarktan 

parlak kuyruklu bir yıldız doğacaktır. 

7.17--- Naim b Hammad, Muhammed b. Hanefi’den tahric etti, O şöyle dedi: Beni 

Abbas’a ait siyah bayraklı bir başka ordu çıkar. Sonra HorasanDan yine siyah bayraklı 

bir başka ordu çıkar.  Onların sarıkları siyah, elbiseleri beyaz olur. Ve başlarında Şuayb 

b. Salih Temimi bulunur. Süfyani’nin ordusunu yenerek Beytül Makdis’e iner. 
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Mehdi’nin saltanatını hazırlarlar. Şam’dan üçyüz kişi de O’na yardım eder. Bu 

ordunun çıkışı ile Mehdi’ye saltanatın teslimi arasında yetmiş iki ay vardır. 

4.17--- Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (r.a.)’dan 

tahric ettiler. Buyurdu ki: Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman Şarkta boynuz şeklinde bir 

yıldız çıkar. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim 

ateşe atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya 

öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a 

sığının. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler 

“alaca karga” Mısır’da zuhur edinceye kadar devam eder.”744 

*Allah-u A’lem, Abbasi Melik’inden murad;Efendimizin soyundan,evlad-ı 

resulden hüküm ve hakimiyet sahibi birisini temsil eden şahıs olabilir.Allah en 

doğrusunu bilendir. 

Âhirzamanla ilgili hadislerin önemli bir kısmının teşbih sadedinde 

zikredilmesi,olayın netliğinin zamanla ortaya çıkacağı,zahir olmamasıyla imtihanın 

sürdüğünü ifade etmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-02-2011 

 

 

*SORU:Kimi yazarların yazmış oldukları eserlerden, Kuran da bahsedilen  

birtakım bilimsel gerçeklerin Yunan kitaplarından veya isimsiz  

kaynaklardan alındığını okumaktayım. Elbet herhangi bir kanıt  

olmadığından hiçbir zaman bunlara itibar etmedim. Bu konuda neler  

söyleyebilir siniz? Ve bu tip ideolojilere sahip insanlara nasıl cevap  

verebiliriz Kuran'da yer alan bilimsel gerçekliklerin kopyalanmadığını  

nasıl kanıtlayabilirsiniz? Sorumu okuyarak zaman harcadığınız için  

teşekkür ederim. 

CEVAB:İlim çocuk gibi gelişme sonucu oluşmuştur. 

İlmin tekamülü İslâmın gelişiyle kemale ermiştir. 

İslâmi eserlerde yukarıda iddia edilenlerin aksine,özellikle harf devrimiyle beraber 

batıya kaçırılan İslâmi ve bilimsel eserlerin kapakları değiştirilmek veya önemli çapta 

yararlanılmak suretiyle neşredilmiştir.Bu da azımsanmayacak kadar çokluktadır. 

Batılı bilginler  bilimin kaynağının İslâmiyet ve İslâmi eserler olduğunu ifade 

etmektedirler.Endülüs Emevi Devleti bunun en bariz örneğidir. 
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Çok geniş olarak bu konuda yaptığım araştırmada da bu görülmektedir.745 

Batıda,son asırlara kadar batının ilme dayanmamasının,ilimden uzak kalmalarının 

sebebi,Tevrattaki şu ayete dayanır. “Hz. Adem’in yemesi yasaklanan meyve bilgidir. O 

meyveden yedikten sonra cennetten çıkarıldı.”inancıdır. 

Avrupalılar 12. asırda İslam eserlerini latinceye tercüme etmeleriyle  Rönesansı 

gerçekleştirmişlerdir.
746

 

Hz. Ali:”İsteseydim sadece Fatiha suresi için yetmiş deve yükü tefsir yazardım.” 

İbni Abbas’da:”Devemin yularını kaybetsem,onu mutlaka Kur’an-da bulurum.”der. 

Kur’an;dünya ve ahiretin yazılı birer haritasıdır. 

İmam Fahreddin Razi Hazretlerinin anlattığına göre,Astronomi ile uğraşan bir 

alime,bir fıkıhçı ne yaptığını sorar. O da:”Üstlerindeki göğe bakmadılar mı,onu nasıl 

yaptık,süsledik,hiçbir çatlağı yoktur.”
747

 ayetini tefsir etmeye çalışıyorum.”diye cevab 

verir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

*“İlim insanların ortak malıdır. Başlangıcı tarihin derinliklerine kadar uzanan 

ilim,devamlı ilerleme içerisinde olmuştur. Peygamberler bunun  öncülüğünü yapmış 

olup,ilmin ilerlemesi onların mu’cizelerinin benzerini yapmaya sevketmektedir. 

Nitekim daha 794’de Bağdad’da Harun Reşid’in oğlu İbni Fazıl (739-805) ilk kağıt 

fabrikasını kurdu,zira eser neşri için kağıda ihtiyaç vardı. Bunu 800 tarihinde 

Mısır,950’de Endülüs takib etti. Avrupaya ise ancak seneler sonra girebildi. 1100’de 

Bizans,1102’de Sicilya,1228’de Almanya, 1309’da da İngiltere’de kağıt fabrikaları 

kuruldu. 

Avrupalıların itirafı;Mesela prof. Jacgues Risler:”Rönesansımızın Matematik hocaları 

müslümanlardır.”derken,Fransız Prof.larından E.Gautier’de:”yalnız Cebri değil diğer 

Matematik ilimlerini de,Avrupa kültür dairesi,müslümanlardan almış olduğu gibi,bu 
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günkü batı Matematiği gerçekten İslam matematiğinden başka bir şey 

değildir.”demektedir. 

Batılı Gustave Lebon şunları söyler:”Avrupanın kara bir barbarlık içine daldığı bir 

devrede,Bağdad ve Kurtuba gibi,İslamın hüküm sürdüğü iki büyük merkez,parlak 

nuruyla dünyayı aydınlatan bir medeniyetin ocaklarıydı. 

Hiç şüphesiz müslümanları böylesine keşif ve buluşlara iten sebeb;her yönüyle ilme 

vermiş olduğu önemden kaynaklanmaktadır. Her hususta Kur’an-ın ilk emri –Oku-dur. 
748

 

İtalyan filozofu Bruno Kopernik nazariyesini desteklediğinden dolayı engizisyon 

mahkemesi tarafından yakılarak ölüme mahkum edildi. Oysa ilmin her dalında eserler 

veren Biruni bunlardan 500 sene önceden dünyanın hem kendi,hem de güneş etrafında 

döndüğünü söylemektedir. Dünyanın yuvarlaklığı Elips şeklinde oluşu Kur’an-da “Deha 

“
749

 ayetiyle ifade edilmiştir.750  
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*Azerice sitemize gelen sorulardan: 

  

1) imama Zeynelabidin r.a. geceleri ve gündüzleri 1000 rekat namaz  

kılarmis olayı kaynak olarak hangı kitablarda keçir . 

  

2) Bir hadisde 70 yil cehenneme yuvarlanan taş şimdi yetişdi  

hadisesinden 10-20 dakika sonra 70 yaşında ölen bir münafik olayı hangı  

hadis kitablarında keçir. Bazi kitablarda ikinci hisse yazilmayib.. 

  

3) Zikr farz namazindan sonra mi yapilir? Yoksa farzida - sünnetide  

kılıb bitirdikden sonra mi yapilir? 

  

Saygilarimla. 

 

Cevaplar: 

1-“Evet, o kadar acip fitneler ve dağdağa-i siyaset içinde, gece ve gündüzde 

Zeynelâbidin gibi bin rekât namaz kılan ve Tâusu Yemenî gibi kırk sene yatsı abdestiyle 
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sabah namazını edâ eden çok mühim pek çok zatlar (Onların Tevrat'taki 

vasıfları budur. (Fetih Sûresi: 29))sırrını göstermişlerdir.”
751

 

 

2-“Bir vakit huzur-u Nebevide derin bir ses işitildi.Resul-i Ekrem (A.S.M) ferman etti 

ki:”Bu gürültü,yetmiş senedir yuvarlanıp ta,ancak bu dakika cehennem-in dibine düşen 

bir taşın gürültüsüdür.”
752

 

Sahih-i Müslim-deki Hadis-de:”Ebu Hureyre-den rivayet,demiş ki:”Biz Resulullahla 

beraber iken,aniden bir gürültü işitildi. Peygamber(A.S.M) dedi: ”Biliyor musunuz bu 

nedir?Biz dedik ki:”Allah ve Resulü daha iyi bilir.”Bunun üzerine,Peygamber 

(A.S.M)ferman etti ki:”Bu bir taştır ki,yetmiş seneden beri Cehennem-e doğru gitmekte 

iken,şu anda Cehennem-e düşmesinin gürültüsüdür.”
753

 

 

3-Zikir ve evradlar farz namazlarından sonra yapılır.Hadis-de:”Esselâtu alâ vaktihâ”-

Namaz vaktinde kılınır.”Ve efdal olan da budur. 

Büyük zatların hayatında da evrad ve ezkarlarını namazlardan sonra yaptıklarına şahit 

olmaktayız.
754
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 *Soru:Cenaze namazında neden secde yapılmaz? Söylentilere göre 

Ademoğlu´nun Ademoğlu´na secdesi olmazmış o yüzdenmiş. Öyle olsa bile, yapılan 

secde Allah´a yapılmaz mı? Kimse bir insana secde yapmayı düşünmez. Öyleyse  

neden cenaze namazında secde yoktur? 

 

Cevap:Cenaze namazı esas itibarıyla bir dua mahiyetindedir.Duada rüku ve 

secde şart değildir.  
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 Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları.Abdulkadir Badıllı.sh.297. 



Hikmetine yönelik çeşitli yorumlar yapılsa da,cenaze namazı dua yeridir; kıraat 

mahalli değildir.  

Cenaze namazı, ölü için dua ve istiğfardan ibaret farz-ı kifâye bir namazdır; 

ölünün günah ve kusurlarının affolunmasını Allah'tan istemektir. 

Cenaze namazında dua etmek  rükündür. Hz. Peygamber: "Cenaze namazı 

kıldığınızda ölen kimse için içtenlikle dua ediniz" buyurmuştur. 

             Hadiste: "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de öylece namaz 

kılınız." 

            Abdullah b. Ebi Evfa'dan şöyle dediğine dair gelen rivayettir: "Rasûlullah (s.a) 

(cenaze namazında) dört tekbir getirirdi." Hadisi Beyhaki (IV, 35) sahih bir senedle 

rivayet edilmiştir. 

            Mezheblere göre farklı dualar okunsa da Hanefilere göre mesela; 

            Avf İbn Mâlik (r.a.)’in rivayet ettiği hadis ile bizlere intikâl eden şu duayı 

okumaktır: 

            “Allah’ım! Onu afvet. Ona merhamet et. Ona afiyet ver. Onun günahlarından 

vazgeç. Onu ağırla. Girdiği yeri (mezarını) genişlet. Onu suyla, kar ve dolu ile yıka. 

Beyaz elbisenin kirlerden arınışı gibi, onu günahlardan arındır. Ona evinden daha 

hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir 

azabından ve cehennem azabından koru”veya; 

           “Allahım, dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı, erkeğimizi, kadını-

mızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla. Allahım, bizden yaşattığını İslâm üzerine ya-

şat. Öldürdüğünü iman üzerine öldür. Bu ölüye de sevinç, rahat, mağfiret ve rıza ihsan 

eyle. Allahım, eğer (bu kimse) iyi idiyse iyiliğini artır, eğer kötü idiyse kötülüklerinden 

geç. Onu güven, müjde, ikram ve rahmetine yaklaştır. Ey merhametlilerin en merha-

metlisi.”denilir. 

             *Ayakta durmak cenaze namazının farzlarındandır. 

             Cenaze namazının farzı ikidir: l— Dört kere tekbir getirmek, 2— Ayakta 

kılmaktır. (Dürer c.l,s.161; İbni Âbidîn c.l,s.583) 
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*Soru: 

Almanyada cenaze görevlisiyim. Almanyadan Türkiyeye cenazeleri nakil  

ediyoruz. Almanyada yıkanıp, kefenlenip,namazı kılınıp, temiz bır  

şekilde nakil olmasımı iyi, yoksa Almanyada değilde, Türkiyede yıkanması  

mı dinimizce daha doğru olur? Çünkü bir yerde Ahmed Şahinin bir yazısını  

okudum. Diyor ki: yıkama abdesti bozulmadan defni sağlansın. Yıkama  

abdesti bozulma nasıl oluyor? Başka bir kitaptada okumuştum, eğer bir an  

önce defin gerçekleşemiyorsa, yıkanıp bekletilmesi daha efdal. Hangisi  

daha doğru? 



Cevab: 

Cenazeyi bir başka beldeye taşıma konusunda üç farklı görüş olmakla beraber;
755

 

“Cenazeyi yıkama ve namazını kılma işi,defnin yapılacağı yerde olmalıdır. Böylelikle 

ölüden akacak bir mayi ile abdesti bozulmadan defni sağlanmış olur.
756

 

‘Yıkama abdesti bozulmadan defni sağlansın’sözü,Allah-u A’lem;yukarıda da 

söylediğimiz gibi,taşıma esnasında ölmüş kişiden gelebilecek her türlü sıvı şey olup,bu 

da abdestinin bozulmasına sebep olur.Buna binaen yıkama,namazını kılma işlemleri 

gömüleceği yerde yapılmalıdır. 

Üç şeyde acele etmek müstehaptır.Ölüyü defne hazırlamak,borçlarını ödemek ve 

vasiyetlerini yerine getirmek.
757

 

Hanefilere göre,toprağa verilmeden cenazenin bir yerden başka bir yere nakli caizdir.
758

 

Cenazenin gömüleceği yer,cenaze açısından önemlidir.Kafir mezarlığında  hatta 

günahkâr bir kimsenin yanında gömülen kimse onun göreceği eziyetten kendisi de 

rahatsız olur.Tıpkı dünyadaki komşuluklar gibi… 
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*SORU:Cenaze yıkamanın özellikle sevabından bahseder misiniz? Hadislerde var  

mı sevabı? 

 

Cevab: 

Cenazeyi yıkamak farz-ı kifayedir. 

Bunu yapan kişi tüm müslümanları sorumluluktan kurtarmış olur. 

Cabir-den rivayette:”Kim kabir kazarsa,Allah ona cennette bir köşk bina eder.Kim bir 

cenaze yıkarsa,annesinden doğduğu gün gibi tüm günahlarından sıyrılır.Kim bir ölüyü 

kefenlerse,Allah ona cennetteki hullelerden bir hulle giydirir………”759 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

                                                           
755

 İslâm Fıkhı Ansiklopedisi.Prof.Vehbe Zuhayli.3/63-64. 
756

 İslâm İlmihali.Mehmet Dikmen.sh.419. 
757

 İslâm Fıkhı Ansiklopedisi.age.3/19. 
758

 Günümüz Meselelerine Fetvalar.Halil Günenç.II/62. 
759

 Büyük Hadis Külliyatı (Cem’ul Fevaid.Rudani.Mütr.N.Erdoğan.1/377.H.No.2516. 

mailto:info@sayfa.net


*Soru: 

  

Gece baskınlarında, kafirler toptan kılıçtan geçirildiğinde, evler  

yakılıp yıkıldığında öldürülenler arasında "kadınlar ve çocuklar" da  

bulunuyordu. (Bkz. Ebu davud, Cihad/102) Bu baskınların sebebi neydi  

intikam mı alınıyordu? 

Cevap: 

Bedir’de mağlup olup Uhud’da bunun rövanşını alan Mekke müşrikleri,Medineli 

müslümanlarını tamamen bitirmek üzere bu sefer on bin kişilik bir ordu hazırlayarak 

Medine üzerine yürüdü. 

Bu sefer Medinenin civarında bulunan hristiyan,yahudi,mecusi gibi farklı kabileleri de 

yanına almıştı. 

Müslümanlarla savaşmamak üzere bir karar alan Hayber yahudileri yani 

Nadiroğullarının ısrarı üzerine sözleşmeyi bozmuş ve müslümanları arkadan 

hançerlemek üzere tehdit etmişti. 

Müşrikler önlerinde hendek olduğundan bir netice alamıyordu ancak müslümanlar 

arkadan bir tehdit ile karşı karşıya idiler. 

İşte böyle bir durumda iken müslümanlar Beni Kureyza’lıları cezalandırmak üzere üç 

haftalık bir muhasara altına aldılar.Polattan kalenin fethi güç idi. 

Üç hafta süren muhasara sonunda,”Kendileri hakkındaki hükmü Medineli 

müttefikleri Sa’d bin Muaz’ın vermesi şartıyla böylece kendi rıza ve kararlarıyla kabul 

etmiş oldular.
760

 

 Böylece Hendek savaşında Beni Kureyza’ya ,Tevrat-Tesniye XX/10-14’teki 
761

yahudi yasası uygulanmıştır.
762

 

 Buna göre:”Bir şehre karşı cenketmek için ona yaklaştığın zaman,onu barışıklığa 

çağıracaksın.Ve vaki olacak ki,eğer sana sulh cevabı verirse,ve kapılarını sana açarsa,o 

vakit vaki olacak ki,içinde bulunan bütün kavim sana angaryacı olacaklar.ve sana 

kulluk edecekler.Ve eğer seninle musalaha etmeyip cenketmek isterse,o zaman onu 

muhasara edeceksin;ve Allah’ın Rab onu senin eline verdiği zaman,onun her 

erkeğinikılıçtan geçireceksin;ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan 

her şeyi,bütün malını kendin için çapul edeceksin ve Allagh’ın Rabbin sana verdiği 

düşmanlarının malını yiyeceksin.Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta 

bulunan bütün şehirlere böyle yapacaksınAncak Allah’ın Rabbin miras olarak sana 

vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nwfes alan kimseyi sağ 

bırakmıyacaksın;fakat onları,Hittileri ve Amorileri ve Kenanlıları ve Perizzileri ve 
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Hivilerive Yebusileri,Allah’ın Rabbin sanaemrettiği gibi tamamen yok edeceksin;ta 

ki,kendi ilahlarına yaptıkları bütün mekruh şeylerine göre yapmağı size 

öğretmesinler;yoksa Allah’ınız Rabbe karşı suç edersiniz. 

“Sa'b b. Cessâme (r.a.)'dan: "Hz. Peygamber (s.a.v.), bize(Mekke İle Medine 

arasında yerleşim merkezleri olan) Ebvâ veya Veddân'da uğramıştı. 

Kendisine gece baskını yapılan müşriklerin, ev halkı soruldu. Çünkü bu 

baskınlarda onların kadın ve çocukları da isabet alıyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.): 

"Onlar da onlardandır" buyurdu, yine kendisini: "Dokunulmaz bölge, yalnız Allah ve 

Rasûlü içindir" diye buyururken işittim. demiştir. 

(Aslında savaşta kadın, çocuk ve yaşlılara saldırmak yasaklanmıştır. Ancak, bazı 

askeri operasyonlarda bunlar doğrudan hedef yapılmadığı halde elde olmayan ne-

denlerle kasıtsız olarak söz konusu grup zarar görürse bunlar da bulundukları kimse-

lerin arasında sayılmıştır. Ancak bunları operasyondan ayırma imkanı varsa ayırmak, 

hedef yapmamak genel bir esastır.)
  

 

“
Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve 

kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir 

ediyordunuz.  

Allah, sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak 

basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
763

  

Buradaki durumun hususiyeti şudur: 

 Hendek savaşında Beni Kureyza’ya ,Tevrat-Tesniye XX/10-14’teki yahudi yasası 

uygulanmıştır.
764

 

 

 Müşriklerin Medineye saldırmalarından önce anlaşma gereği birbirleriyle 

yıllarca beraber yaşamış bu insanlar savaşmama kararı almışken, Nadiroğullarının ve 

Ka’b bin Eşref ve Hayy-ibni Ahtab ve arkadaşlarının
765

 israrları üzerine,
766

birden bire 

müşriklerin saldırmasını adeta ganimet bilip müslümanların sırtından vurarak 

anlaşmayı bozmuşlardı.20-25 gün sonra teslim oldular. Rasulullah’da bu şartı kabul 

etti.Sa’d onlar hakkında kendi kitaplarıyla hükmetti.
767

  

Hz.Peygamber hükmün Tevrat kaynaklı oluşunu şöyle dile getirdi:’Onlar 

hakkında yedi kat göğün ötesindeki hükümle hükmettin.”
768

 

Üç hafta süren muhasara sonunda,”Kendileri hakkındaki hükmü Medineli 

müttefikleri Sa’d bin Muaz’ın vermesi şartıyla böylece kendi rıza ve kararlarıyla kabul 

etmiş oldular.
769

 
 

  “Cihad, dini de olsa, kafirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. Ganimet 

olabilir; Müslümanlar, onları kendi malikiyetine dahil edebilir. 

…kafirin çocukları, gerçi ehl-i necattırlar; fakat hukukta, hayatta pederlerine 

tabi ve alakadar olmasından, cihad harbinde o masumlar memluk ve esir olabilirler.”
770
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*”kâfir ve münafıkların Cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi 

hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur'an'ın ve edyân-ı 

semâviyenin bir kısm-ı azimini inkâr ve tekzip olduğu gibi, bir zulm-ü azim ve gayet 

derecede bir merhametsizliktir.  

Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârâne şefkat etmek, o 

biçare hayvanlara şedit bir gadr ve vahşi bir vicdansızlıktır. ve binler Müslümanların 

hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın su-i âkıbetine ve müthiş günahlara 

sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan 

kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik ve 

şenî bir gadirdir. 

Risale-i Nur'da kat'iyetle ispat edilmiş ki, küfür ve dalâlet, kâinata büyük bir tahkir ve 

mevcudata bir zulm-ü azimdir ve rahmetin ref'ine ve âfâtın nüzulüne vesiledir. Hatta, 

deniz dibinde balıklar, cânilerden şekva ederler ki, "İstirahatimizin selbine sebep 

oldular" diye rivayet-i sahiha vardır.  

O halde kâfirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkata lâyık hadsiz 

masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. 

Yalnız bu var ki, müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar; onlara 

acımak olmuyor. Fakat, cânilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli 

bir merhamet var.  

Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslama ve bilhassa çoluk ve 

çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda 

şefkat ve rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azap çekerdim.  

Birden kalbime geldi ki, o maktul masumlar şehîd olup veli olurlar; fâni hayatları, bâki 

bir hayata tebdil ediliyor. Ve zâyi olan malları sadaka hükmünde olup bâki bir malla 

mübadele olur. Hatta o mazlumlar kâfir de olsa, ahirette kendilerine göre o dünyevî 

âfâttan çektikleri belalara mukabil rahmet-i İlahiyenin hazinesinden öyle mükâfâtları 

var ki, eğer perde-i gayb açılsa, o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür-ü rahmet 

görüp, "Ya Rabbi, şükür elhamdü lillâh" diyeceklerini bildim ve kat'î bir surette kanaat 

getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum.”
771

 

 

*İslamda cihad
772

 farz-ı ayın değil yani herkese aid bir görev değil,farzı 

kifayedir.Yani birilerinin yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sakıt olan bir vazifedir. 

“Eski zamandan beri istiklâl-i İslâmın bekâsı, hem kelimetullâhın i'lâsı için, farz-ı 

kifâye-i cihadı, o lâzıme-i diyânet,  

Deruhte ile, kendini yekvücud-u vahdânî, İslâmın âlemine fedaya vazifedar, hilâfete 

bayraktar görmüş olan bu devlet…”
773

 

“Cihada asker sevk etmekte, elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. 

fakat o cihadda hayr-ı kesir var ki, islam, küffarın istilasından kurtulur. eğer o şerr-i 
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kalil için cihad terk edilse, o vakit hayr-ı kesir gittikten sonra, şerr-i kesir gelir. o ayn-ı 

zulümdür.”
774

  

Savaşta esas olan şerrin defidir..kötülüklerin engellenmesi ve yayılmasının 

durdurulmasıdır. 

İlk üç büyük savaş olan Bedir,Uhut ve Hendekte hep müdafaa da bulunan, 

saldırmayan taraf müslümanlar olmuştur. 

Savaşta esas olan düşmanın öldürülmesi ve cezalandırılması değil,mazlum ve 

masumların korunarak,haklarının alınmasıdır. 

 

*”Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin; doğrusu Allah aşırı 

gidenleri sevmez. 

Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. 

Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescidi Haram'ın yanında, onlar 

savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İnkar 

edenlerin cezası böyledir.”
775

 

Burada mana gereği;İslam hukukuna göre sulh hukuku işlediğinde kişi yaptığı 

herşeyden sorumludur.Ğayrı müslimi haksız yere öldürse,öldürülür,zarar verse tazmin 

edilir. 

Yukarıdaki ayet ise savaş halinde uygulanan hükümdür ki,bizlerde herhalde bir 

savaş olsa ölmeyi değil,öldürmeyi düşüneceğiz nitekim bunu 1.dünya ve 

çanakkale,kıbrıs vs,gibi savaşlarda yaptık. 

 

“Vazgeçerlerse onları bağışlayın; şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder.  

 Fitne kalmayıp, yalnız Allah'ın dini ortada kalana kadar onlarla savaşın. Eğer 

vazgeçerlerse sataşmayın. Zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur. 

Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü 

Allah aşırı gidenleri sevmez.”
776

 

 

“Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı 

iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. 

Allah bilir, siz bilmezsiniz. ”
777

 

 

“Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da 

bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun 

eğmediler. Allah, sabredenleri sever.”
778

  

 

“Ve andolsun ki Allah Teâlâ'nın yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz Allah 

Teâlâ'dan bir mağfiret ve rahmet, onların topladıkları şeylerden hayırlıdır.”
779

 

Ebû Hureyre (r.a.)'dan. Rasûlüllah (s.a.v.): "Düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz, 

ama karşılaştığınızda da sabrediniz"buyurmuştur”
780

  

 

                                                           
774

 Mektubat. Bediüzzaman Said Nursi.On İkinci Mektup.47 
775 Bakara.190-191. 
776

 Bakara.192-194 
777

 Bakara.218. 
778

 Âli ımrân suresi 147. Ayet. 
779

 Âli ımrân suresi 195. Ayet. 
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Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatır: "Gazvelerin birisinde bir kadın öldürülmüş 

olarak bulundu, bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.),kadın ve çocukların öldürülmesini 

uygun görmedi (ve yasakladı.)" 

(Savaşta kadın, çocuk ve yaşlılara saldınlmaması genel bir esastırr. Ancak, 

bunlar Müslümanlann karşısında yer alır, savaşa katılırsa öldürülmelerinde bir beis 

yoktur.)
781 

 

 

Bu zamanda en büyük cihad,kişinin nefsiyle olan cihadıdır. 

“Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan, alem-i asgarında cihad-ı 

ekber ile mükelleftir ve ahlak-ı ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ile 

muvazzaftır.”
782

  

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de Tebük Harbi’nden gelirken bir hutbe irat ediyor ve: 

“Ey sahabelerim, dikkat edin! Biz şimdi cihattan geliyoruz; ama cihad-ı asğardan 

(küçük cihattan) geldik, şimdi ise cihad-ı ekberin (büyük cihadın) içindeyiz.” 

buyuruyor. 

 

*“Hicretin ikinci senesinde başlayıp dokuzuncu senesine kadar devam eden 

bütün Gazve, Seriyye ve çatışmalarda ölenlerin sayısı 1018’i geçmemektedir. 259 

Müslüman şehit olmuş, 759 kafir ölmüştür. Ne var ki 1914-1918 yıllarında patlak veren 

Birinci Dünya Savaşında yaralanan 21.000.000 kişiden 7.000.000’u ölmüştür.” 

*” Buna mukabil bir başkasını öldürmek çok sık rastlanan bir şeydi. Genel yasa 

olarak bu gibi durumda kısas kanunu tatbik ediliyordu. Ama katl kasıtlı ve taammüden 

değilse, kan parası ödenmesi gerekiyordu ki, bu bedel bir hayli yüksek idi. Maktulün 

yakınlarına 100 deve verilmesi gerekiyordu. Hz. Peygamber'in sözlerinden biliyoruz ki, 

bir deve bir günde 100 kişiyi besleyebiliyordu; 100 deve ise, demek ki, bir günde 100 x 

100: 10.000 kişiyi veya bir kişiyi 10.000 gün, yani kameri yirmi yıl kadar müddetle 

besleyebilirdi. Adı geçen zararı telafi etmenin önemini göstermek için diğer bir hesap 

sekli de şudur: Hz. Peygamber zamanında bir devenin en aşağı değeri 40 dirhem, en 

fazla değeri ise 500 dirhem idi. Alım gücünden dolayı Hz. Peygamber Mekke valisine 

aylık 30 dirhem veriyordu.Bir dirhem ise, hali vakti yerinde bir ailenin bir günlük 

bütün masrafları için yeterliydi. 4000 ile 5000 dirhem arasında (veya mukabilinde -S.S,) 

bir kan parası ödemek, değil halktan suçlu bir kimse için, bir yönetici için bile mümkün 

değildi.”
783

 

“Hz. Peygamber'in vefatından sadece 75 yıl sonra üç kıtada hüküm sürüyorlardı: 

Asya, Avrupa ve Afrika. Şaşırtıcı olan şudur ki, bu büyük toprak parçalarında hiçbir 

isyan vuku bulmamıştır.”
784

 

İslâmın hayatların alınmaması için hayattan aldığı değil,hayata kazandırdığını 

göz önüne aldığımızda kıyasa girmeyecek fark görürüz. 
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Seyf) 
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*” Ferazdak'ın dedesi de öldürülecek kız çocuklarını fidye vererek kurtaranlar 

arasındaydı. Taberâni'nin rivayetine göre bu kişi Peygamberimize: 

"Yâ Resûlallah! Ben, cahiliyye döneminde gömülecek olan 360 kız çocuğunu 

herbiri için fidye vererek kurtardım. Acaba bu yaptığım işten bana sevap var mı?" diye 

sordu. Peygamberimiz de: "Onun sevabını alırsın. İşte Allah, sana İslâm nimetini nasip 

etti" diye cevap verdi. 

Ferazdak aşağıdaki şiiriyle dedesinin bu yaptığı işten dolayı övünmüştür. 

"Dedem ki kız çocuğunu gömenleri men ederek çocukları yaşattı, o zavallılar 

gömülmediler."
785

 

*Bunun içindir ki, İsrâiloğulları'na: "Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim 

de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur" hükmünü 

yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine 

de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.”
786

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

*SORU:10 yaşlarındaki çocuğum bilmeyerek komşuma maddi zarar verdi. Ne  

yapmalıyım ? Çocuğun verdiği zararı velisi ödemek zorunda mıdır? Eğer  

ödemezse, mağdur olan kimse zararı kimden alacak? 

 

Cevab:Çocuk ve deli olan verdiği zarardan dolayı,mükellef olmadığından dolayı 

sorumlu ve günahkar değildir. 

Ancak vermiş olduğu maddi zararı velisi ödemek zorundadır. 

Mümeyyiz yani ergenlik çağına gelmemiş çocuk,kendisine aid bir mal varsa ondan 

yoksa velisinin malından verilir. 

Bununla beraber:” Baba ve velîsinin emri, dahli olmadan başkasının malını telef eden 

çocuk bu zararı kendi öder (zarar çocuğun malından ödenir). Eğer malı yoksa, ödeyecek 

malî güce kavuşması beklenir, o zamana kadar borçlu olarak kalır.”fetvası da vardır.
787

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 
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*Soru. Düşüncenin hayatımıza etkisi 

Olumlu düşünmenin dinimizdeki yeri nedir? Bununla ilgili çeşitli  

kitaplar var ve bunlar insanın aklını biraz karıştırabiliyor. Zaman  

zaman korktuğum başıma geldi deriz.Bunu bende yaşadım. Bunun doğruluğu  

var mıdır? korkularımıza çok fazla yoğunlaştığımızda, beynimiz bu  

olayları kendimize çekmede etkilimidir? Çok sevdiğim bir din hocam, kötü  

şeyleri çok fazla düşünme derdi. Hep güzel şeyler düşünürsek ve iyi  

şeylerin olacağına inanırsak(tabiki dua,ibadet ile beraber)hayatımız bu  

yöndemi ilerler? 

 

Cevap.2- 

Olumlu düşünmenin hayatımız üzerindeki etkisi gayet büyüktür. 

Olumlu düşünme sadece kişinin kendisinde değil,başkalarında bile olumlu etkisi söz 

konusu olmaktadır. 

Düşünce bir nevi pozitif ışın salgılamaktadır.Işınla tedavi yönteminin uygulanması 

gibi… 

Dinen olumlu düşünme kişi için sevab sebebidir. 

Olumsuz düşünme fiiliyata geçmedikçe günah sayılmasa da,kişi de menfi oluşumlara 

sebeb olmaktadır. 

Toplum bazında bile, olumlu düşünenlerin,olumsuz insanlar üzerinde büyük etkisi 

görülmekte veya caydırıcı olmaktadır. 

“Güzel sözler ancak O’na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir.”
788

 

Kötü sözlerde yükselişe geçer ve bunlar gök yüzünde bir mücadele içerisine 

girer.Hangisi hangisine üstün gelirse,aynı durum yer yüzüne akseder.İyi kelimeler kötü 

kelime ve düşüncelere üstün gelmişlerse  iyiler kötülere hakim olurlar. 

Güzel düşünme,güzel görme ile ilgilidir.Zira,Güzel gören güzel düşünür,güzel düşünen 

hayatından lezzet alır. 

Olumlu düşünce mesela yapılan bir duanın yapıldığı oda da bulunan çiçeğin bile 

gelişimine etkisi vardır.İlmen de tesbit edilmiştir. 

Çinde yapılan bir araştırmada,olumlu düşünen kişiler,olumsuz düşünen kişilere göre 

daha sağlıklı oldukları ve olumlu alışkanlıklara sahib oldukları tesbit edilmiştir. 

İyi ve olumlu düşünce doğrudan insan psikolojisi ile alakalıdır. 

Bu ise hastalığın tedavisinden,başarıya kadar bir çok alanda etkilidir. 

Kişinin hayata bakış açısını göstermektedir. 
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Olumlu düşünce,insanın sistem yapısının güçlendirilmesidir. 

Rüyalarla amel edilmese bile,iyiye yorulmasındaki bir hikmet de budur. 

Güzel düşünen,güzel rüyalar görür. 

Kötü düşünce ise;negatif ışın gibidir.Tıpkı nazarda olduğu gibi…. 

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle 

devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.Hâlbuki o (Kur’an), 

âlemler için ancak bir öğüttür.”
789

 

Hadis-de:”Nazar deveyi kazana,insanı mezara sokar.”buyurulur. 

İyi düşünce,insanın iç dünyasının duru ve saflığını gösterirken,kötü düşüncede iç 

dünyanın bulanıklığını ve kişinin net ve somut bir kişiliğinin oluşmamasının sebebidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

mozcelik02@hotmail.com 

 

*Küfür lafızları ile ilgili bir soruya verilen cevapta,"O sözü söylemesi  

küfründen değil cehaletinden kaynaklanabilir" şeklinde bir cümle  

okudum..Elfaz-ı küfür bahsiyle ilgili ulaşabildiğim bazı kaynaklarda da  

"küfr-ü cehli denilen bir küfür de bulunduğu için cehalet küfre özür  

değildir" şeklinde izahlar var. Ayrıca, daha ziyade Risale-i Nur  

camiasında işittiğimiz "yarı fetret devrindeyiz" şeklindeki söylemlerle  

yukarıda yazdığım meseleler nasıl değerlendirilmeli ve anlaşılmalıdır 

 

CEVAB-“Bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söyleyen kimsenin kafir olup 

olmayacağı hususunda ihtilaf vardır. Buhara ve Semerkand ulemasına göre 

cehalet mazeret sayılmaz. Bilmeyerek de olsa kelime-i küfür söylemek 

küfürdür. Bazı ulemaya göre, küfrü gerektiren sözün muhtevasına inanmayan 

kimse böyle bir kelime söylerse kafir olmaz. Özellikle avam tabaka hangi 

kelimenin küfre vesile olduğunu, hangisinin olmadığını bilmedikleri için, 

onları tekfir etmemek daha uygundur. Yoksa, Müslümanların çoğunu tekfir 

etmemiz lazımdır, İbni Nüceym; "Küfründe ihtilaf bulunan bir kimseyi tekfir 

etmemeğe yemin ettim" diyor.”
790
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Özetle:İman dil ile ikrar kalb ile tasdik olduğundan dolayı,kişi sarih küfür söyleyib 

kalbiyle de bunu onaylamadıkça küfrüne kail olunamaz. 

Burada her ne kadar küfrün kokusu gelsede,kendisi değildir.Tıpkı: 

“Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i 

İmân bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz.  

Birincisi: Evcedethu'l-esbab, yani, "Esbab bu şeyi icad ediyor."  

İkincisi: Teşekkele binefsihî, yani, "Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor."  

Üçüncüsü: İktezathu't-tabiat, yani, "Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor." 
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*Bilinmelidir ki,’Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır.’ 

 

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği: 

“Musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen 

felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne dinde 

olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfât-ı maneviyeleri, o 

musibeti hiçe indirir.  

On beşinden yukarı olanlar, eğer masum ve mazlum ise, mükâfâtı büyüktür, belki onu 

Cehennemden kurtarır. Çünkü ahirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i 

Muhammedîye (a.s.m.) bir lâkaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahirzamanda Hazret-i 

İsâ'nın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, 

fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumları, 

çektikleri felâketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve 

musibetzedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında 

musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve 

küfranından ve felsefenin dalâletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla 

beraber, yüz derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım, Cenab-ı 

Erhamürrâhîmine hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem ve şefkatten teselli buldum.”
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Burada Onlar için zikredilen büyük mükafat ve keffaret olacağı ifade edilmektedir. 
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Öyle ki cehennem bile olsa,çekilenlerin azabı tahfif edileceği ifade edilmektedir. 

Musibetler ehli iman için günahları temizlerken,inanmayanlar içinde hafifletici bir 

sebeb oluşturur. 

Aynı zamanda burada zamanın dehşeti de nazara verilmektedir. 

Şu zamanımızda bile afrikanın bazı yerlerinde,medeniyetten uzak yaşamış,her şeyden 

habersiz,duymamış insanlar bulunmaktadır. 

Ahirette her şey fâş olacağı için,Allah sonsuz ilmiyle ve insanların bulundukları 

konumlarına göre muamele edecektir. 

 

*Küfürle ithamdan sakınılmalıdır. 

” "Bir kâfiri müslüman sanmakla yapılacak hata, bir müslümanı kâfir saymakla 

yapılacak hatadan çok daha hafiftir" denmiştir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

*HZ. AİŞE'YE ATILAN İFTİRADA HZ. FATIMA VE HZ. ALİ'NİN TUTUMU 

NASILDI? .NE YAPTILAR BU OLAY KARŞISINDA? 

 

Peygamberimiz Efendimiz gazalara çıkacağı zaman Ezvac-ı Tahiratı arasında 

kur’a çekerdi. Beni Mustalık gazasındaki kur’a da Hz.Aişe-ye çıkmış ve Hz.Aişeyi de 

beraberinde götürmüştür. 

Sabaha karşı dönüşte,hava daha karanlık iken ihtiyacını gidermek üzere çıktığı 

esnada  Hz.Aişe-nin kervandan geri kalması ve düşürdüğü gerdanlığını ararken geç 

kalması üzerine bekler ve kervanda en son kalıp kontrol görevini üstlenmiş olan Saffan 

bin Muattal es-Sülemi kontrol esnasında Hz.Aişe-yi bulur ve devesine bindirirerek 

kervana yetiştirir.
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 İşin en düşündürücü ve isabetli tarafı;Peygamber Efendimizin bu konu hakkında 

yakınları ile istişarede bulunması ve hepsinin de Hz.Âişe-nin lehinde konuşmasıdır.
794

 

 Muhtemeldr ki Hz.Ali ve Hz.Fatımaya dayandırılarak yapılan tenkid,şii 

kaynaklıdır.
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Münafıkların reisi olan Abdullah bin Ubey için fırsat doğmuş ve  iftirası sonucu 

sıkıntı başlamış olur. 

Böyle bir olay karşısında sahabelerin görüşüne alan Peygamber Efendimiz-e Hz. 

Ali şöyle cevap verir:"Yâ Resûlallah!.." dedi, "Bir gün bize namaz kıldırıyordun. 

Namaz içinde iken, ayakkabılarını çıkarmıştınız. Size uyarak biz de çıkarmıştık. Namazı 

bitirince, ayakkabılarımızı çıkarmanın sebebini bize sormuştun. Biz de sana uymuş 

olmak için çıkardığımızı söylemiştik. Bunun üzerine siz, 'Temiz olmadıkları için onları 

çıkarmamı bana Cebrail emretti.' demiştiniz. Böyle, ayakkabılarınıza bulaşan bir pislik, 

size bildirildiği ve onları pislik bulaşığından dolayı çıkarmanız size emredildiği hâlde, 

ailenize, namus kirletecek kötülüklerden bir şey bulaşsın da, onu çıkarmanız için size 

emredilmesin, olur mu hiç?.." diye fikrini açıkladı.
796

 

Hz.Ali-nin dediği gibi,vahit gelerek olay açıklığa kavuşturulmuştur 

Hz. Âişe o ânı da şöyle anlatır: 

"Resûlullah'ı, vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi vahiy alâmetleri 

bürüdü. Nitekim, vahiy sırasında, kış günleri bile kendisinden inci tanesi gibi ter 

dökülürdü. Resûlullah'ın (s.a.v.) üzerine elbisesi örtüldü, başının altına da derinden bir 

yastık konuldu. Vallahi, ben ne korktum, ne de aldırış ettim. Çünkü, o fenalıktan uzak 

olduğumu ve Allah Teâlâ'nın bana zulmetmeyeceğini biliyordum. Annemle babamın ise, 

halkın ağzında dolaşan dedikodular, Allah tarafından doğrulanacak diye korkularından 

ödleri kopuyor, cansız düşüvereceklerini sanıyordum."797 

Vahiy hâli Resûli Kibriya Efendimizin üzerinden kalkınca, sevincinden 

gülüyordu. Hz. Âişe'ye, "Müjde ey Âişe!.. Yüce Allah, seni, kesin olarak tebrie etti, 

yapılan iftiradan berî ve uzak kıldı." dedi.
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Hz. Ebû Bekir de son derece sevindi. Yerinden kalkıp, kızı Hz. Âişe'nin başını 

öptü. 

Cenâb-ı Hak, konuyla ilgili olarak Resulüne indirdiği âyeti kerîmelerde şöyle 

buyurdu: 
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"O uydurma haberi getirenler içinizden (mahdut) bir zümredir. 

"Onu siz kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilâkis, sizin için bir hayırdır. 

Onlardan herkese kazandığı günah (nisbetinde ceza) vardır. Onlardan günahın 

büyüğünü yüklenen o adama da pek büyük bir azab vardır. 

"Onu (iftirayı) işittiğiniz vakit, erkek mü'minlerle kadın mü'minler, kendi 

vicdanları (önünde) iyi bir zanda bulunup da, 'Bu, apaçık bir iftiradır.' demeleri (lâzım) 

değil miydi? 

"Buna karşı dört şâhid getirmeli değil miydiler? Mademki bu şâhidleri 

getiremediler; o hâlde onlar, Allah katında yalancıların tâ kendileridir! 

"Eğer dünyada ve âhirette Allah'ın ihsan ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o 

daldığınız dedikodu sebebiyle size muhakkak büyük bir azab çarpardı. 

"O zaman siz, o (iftirayı) dillerinizle (birbirinize) yetiştiriyordunuz; hakkında 

hiçbir bilginiz olmayan şeyi, ağızlarınızla söylüyor ve bunu kolay (günah olmayan şey) 

sanıyordunuz. Hâlbuki, o(nun günahı) Allah katında büyüktür. 

"Onu (iftirayı) duyduğunuz zaman, 'Bunu söylemek bize yakışmaz. Hâşâ!.. Bu 

büyük bir iftiradır.' demeniz (lâzım) değil miydi? 

"Eğer siz gerçekten îman eden kimselerseniz, böyle bir şeye ebedîyyen bir daha 

dönmenizi Allah size yasaklıyor! 

"Allah, size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir; tam 

bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

"Mü'minler içinde, kötü sözlerin yayılıp duyulmasını arzu edenler yok mu? 

Dünyada da, âhirette de onlar için acıklı bir azab vardır! Onları, (kötülüğü yaymak 

isteyenleri) Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

"Ya üzerinizde Allah'ın fazl ve rahmeti olmasaydı, ya hakikat Allah çok 

esirgeyici, çok merhametli olmasaydı, hâliniz nice olurdu?"
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Resûli Ekrem Efendimiz, konuyla ilgili vahiy geldikten sonra çıkıp halka bir 

hutbe îrad etti, sonra da gelen Kur'ân âyetlerini onlara okudu. 

Bilâhare, yapılan iftirayı dilleriyle yaymakta en çok ileri giden Mıstah b. Üsase, 

Hassan b. Sabit ile Hamne binti Cahş'a had vurulmasını emretti. İftiracılara had olarak 

80'er kamçı vuruldu. 

MEHMET ÖZÇELİK 
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*SORU:Aşağıdaki rivayetin kaynakları ve sıhhat derecesi nedir? 

  

Hz. Ayşe (r.a.) validemiz bir gece cinler tarafından yatağından  

kaldırılarak yüksek bir mahkemenin huzuruna getirilir. Hz. Ayşe  

validemiz sebebini sorunca: Sen cinlerden bir Müslüman katlettin. Bunun  

mahkemesi yapılacak, denildi. O da: 'Ben nerede bir cin öldürdüm?'  

dediğinde ona cevap verildi: 

Sen Kur'an-ı Kerim okurken, bizim Müslüman cin kardeşlerimizden birisi  

bir yılanın içine girerek seni dinlemeye geldi. Siz hanenizde o yılanı  

görünce öldürdünüz. Dolayısıyla içinde bulunan kardeşimiz de öldü. Bunun  

hesabı görülecek. 

 

CEVAB:“Hz. Aişe validemiz anlatıyor: 'Bilmeyerek, evde dolaşan bir canlıyı 

(muhtemelen bir yılanı kastediyor) öldürmüştüm. O gece rüyamda beni yüksek bir 

mahkemeye çağırdılar ve benim cinayet işlediğimi söylediler. 'Hayır, ben kimseyi 

öldürmedim..' dediysem de, ısrarlarından gündüz öldürdüğüm canlıyı kastettiklerini 

anlamıştım. Meğer o bir cinnî imiş. Kendimi müdafaa için: 'O niçin eve gelip beni 

gözetliyor?' deyince: 'Hayır, o asla sana bakmak için gelmezdi. Hele saçın-başın 

açıkken, kat'iyen odana girmezdi. Fakat o, bir Kur'an aşığı idi. Rasûlullah'tan ilk 

dinlediği Kur'an zevki, onu o kadar sarmıştı ki, Allah Rasûlü'nden sonra o manevî 

zevki, hep senin Kur'an'ında arardı. Evine gelişi işte  bu sebepleydi..' dediler. Hz. Aişe 

validemiz diyor ki; 'uyandığımda rüyanın dehşetinden kan-ter içinde kalmıştım. Hatamı 

affettirmek için de, sadaka dağıtıp, bazı köleleri hürriyete kavuşturdum...'
800

  

Bu olayı yorumlayan F. Gülen Hoca Efendi şöyle bağlar:”Evet, anlaşılan Kur'an 

dinlemek için o eve gelen, cinlerden bir Sahabi idi ve Hz. Aişe validemiz, yanlışlıkla 

böyle bir Sahabiyi katletmişti ve bundan dolayı manevi bir mahkemede hesaba 

çekilmişti.” 

Böyle bir durum yani kaçırma olabilir mi? 

Bununla ilgili olarak: 

“Mâlik’in Muvatta’ında,  Şâfiî,Abdurrezzak, Ebû Ubeyd, Beyhakî ve İbn Ebî Şeybe               

ile İbn Ebi’d-Dünya’nın rivâyet ettiği şu lafızdaki rivâyettir:  

      Abdurrahman b. Ebî Leylâ’dan rivâyet edildiği ne göre,onun   kavminden   bir   

adam,yatsı  namazını  arkadaşlarıyla   birlikte   kılmak   üzere  evinden  çıktı,fakat  

bulunamadı.  
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Hanımı Ömer b. el-Hattâb radıyallâhu anh ’a gitti ve ona durumu anlattı. Ömer 

radıyallâhu anh bu hususu kadının yakınlarına  sordu.Onlarda onun dedik lerini   

doğruladılar.  

Ömer radıyallâhu anh ona dört yıl beklemesini emretti. Dört yıl bekledikten 

sonra Ömer  radıyallâhu anh ’ın yanına geldi ve ona durumu haber verdi. Bu hali 

yakınlarına sordu, onlar da onun doğru söylediğini belirttiler. Ömer  radıyallâhu anh 

kadına evlenmesini emretti. Daha sonra onun ilk kocası geldi. Ömer b. el-Hattab  

radıyallâhu anh ’ın huzurunda davalaştılar. Ömer dedi ki: Sizden herhangi bir kimse 

uzun bir süre kaybolurda ailesi onun hayatta olup olmadığını bilmezse (ne yapsın) dedi. 

Adam: Ama benim mazeretim vardı, deyin ce, mazeretin nedir diye sordu. Adam de di 

ki: 

Ben kavmimle birlikte yatsı namazını kılmak üzere çıktım.  

Cinler   beni   esir   aldı  -ya da bana  cinler  isabet etti, dedi,uzun bir  süre aralarında  

kaldım.Bunlara  Mü’min  olan cinler gaza etti. Onlarla savaştılar ve onlara karşı zafer 

kazandılar.Onlardan esir  aldılar.Aldıkları esirler arasında  

bende vardım.Bana:Dinin ne dediler. Ben Müslümanım,dedim.Onlar: Sen bizim dinimiz 

üzeresin,seni esir almamız   bize   helal olmaz,dediler.Sonra da beni   aralarında kalmak  

yada gitmek  arasında  serbest bıraktılar.Bende gitmeyi  ter cih  ettim.Geceleyin   beni 

alıp götürdüler.Geceleyin benimle  yol yürüyorlardı,gündüzünde fırtınalı bir rüzgarın   

arkasından gidiyordum.(Ömer):Peki,ne yiyirodun,diye sordu.Adam:Bakla ve üzerinde 

Allah-ın adı anılmadık şeyler,dedi.Ne içiyordun diye sorunca;üstü örtülmemiş şeyler,dye 

cevap verdi. 

Katade dedi ki:(burada ki)el-cedef;üstü örtülmemiş içecekler,demektir. 

(İbni Ebi leya dedi ki:Ömer adamı hanımını almak ile,ona verdiği mehri geri almak 

arasında muhayyer bıraktı.  

       İbn-i Abdilberr-Et-Temhid li ma fil muvatta-i minel meani vel esanid-adlı eserinde 

bu rivayet ile ilgili olarak şunları söylemektedir: 

“Bu,Iraklıların rivayeti olarak sahih bir haberdir.Mekkelilerin de meşhur bir 

rivayetidir.”
801

 

*Eş-Şiblî, “Cinlerin  Esrarı”adlı eserinde bu isimleri  saydıktan  sonra,  İbn  

Düreyd’den  Ömer b. Abdulazîz’in faziletleriyle ilgili olarak şöyle bir olay zikretmiştir: 

Ömer b. Abdulazîz  bir  bozkırda  yürürken,  ölü  bir  yılan  görür.  Bunun  üzerine  

elbisesinin  bir  parçasıyla  onu  kefenler ve gömer. Bu esnada bir sesin şöyle çağırdığını 
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işitir: “ Ey Sarak! Allah’ın elçisinin  sana; ‘ Sen gelecekte bir bozkırda öleceksin. Salih 

bir insan gelip seni kefenleyip gömecek   

demişti’İşte  ben  buna  şimdi  şahit  oluyorum.  Ömer  b.  Abdulazîz  bu  sese  sen  

kimsin  diye sordu. O da; Ben Rasûlullah’tan Kuran dinleyen cinlerden biriyim Sarak 

ile ikimiz kalmıştık.   

Şimdi o da öldü yalnız ben kaldım” dedi.
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Fasıl: NİKAH BÖLÜMÜ 

Konu: Evlenmeye Teşvik Ve Tergib 

Kaynak: Ebu Davud, Nikah 4, (2050); Nesai, Nikah 11, (6, 65-66) 

Ravi (r.a.): Ma'kıl İbnu Yesar 

Hadis: Resulullah (sav)'a bir adam gelerek: "Ben (evlenmek üzere)  

asaletli ve güzel bir kadın buldum. Ancak kısırdır, çocuk doğurmuyor.  

Onunla evleneyim mi?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Hayır  

evlenme!" buyurdular. Sonra adam ikinci sefer geldi, yine aynı cevabı  

aldı. Adam üçüncü sefer de gelince: "(Ey insanlar!) Vedud (çok seven) ve  

velud (çok doğuran) olanla evlenin. Zira ben (kıyamet günü) diğer  

ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim" buyurdular. 

  

Kayıt No.: 5623 

  

SORU: 

Bu hadis hakkında sizlerden bir açıklama bekliyorum. Çünkü hem hanımlar  

hem de erkekler tarafından yanlış anlaşılabilir. Evlilik toplum  

hayatında özellikle hanımlar için merkezdedir. Bu hadise göre eğer ki  

kısır bir hanım ile evlenilmeyecek ise bu fitneye sebebiyet vermez mi? 

  

İkincisi eşlere kız veya erkek evlat verecek veya hem kız hem de erkek  

evlat verecek ya da hiç vermeyecek olan sadece Allah’tır. Bu sebeple  

eğer ki kadın kısır ise bu kısırlık hali sonucuna eşler tarafından rıza  

gösterilmesi lazım gelmez mi? 

  

Üçüncüsü kısır olan kadın kısır olmayı tercih etmemiştir. Bu Allah’ın  
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takdiridir. Bu sebeple eğer hiç kimse bu kadınla evlenmeyecek ise bu  

durum, psikolojik ve sosyal açıdan kadını kendi kontrolünün dışında  

mahvetmeyecek midir? 

  

Dördüncüsü ise tam tersi olduğunu farz edersek; Kadınlar bir erkeği  

kısır olduğu için ret mi edeceklerdir? 

 

 

Cevab: 

Nasılki Kur’an-ı Kerim-in kendi içerisinde farz-ı ayın,farz-ı Kifaye,vacib gibi hükümleri 

varsa,Hadis-i Şeriflerin de kendi içerisinde müstehab ve mendub gibi hükümleri 

bulunmaktadır. 

Buradaki hüküm istihbabi olub,anne ve babalığa,ümmetin çokluğuna sebeb olması 

yönüyle sevilen,arzu edilen,ailenin meyvesini oluşturması yönüyle tercih sebebi olarak 

gösterilmiştir. 

Yoksa Ehli Kitaptan olan kadınlarla evlenmeye ve hatta onları ‘Dinde zorlama 

yoktur.’ifadesiyle,zorlanmama yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Hadislerde:Bir kadının dört özelliğinden dolayı ki;(bu sadece erkek için değil,kadın 

içinde söz konusudur.Ancak taleb eden erkek olduğundan,ilk muhatab o olmaktadır.) 

1.Güzelliği 2-Asaleti 3-Zenginliği 4-Ahlakı. 

Siz dördüncüsünü seçiniz buyurularak,denkliğin ahlak ve huy yönünde tercih edilmesi 

tavsiye edilmiştir. 

Ancak hepside olursa elbetteki daha fazla tercih sebebi olur. 

Zira ahlaki güzellik,diğer güzellikleri de beraberinde getirir. 

Hristiyanlar yüz güzelliğine,yahudiler zenginliğe,müşrikler soya 

bakarken,müslümanlarında ahlak güzelliğini esas Almaları gerektiği buyurulmuştur. 

Kader cihetiyle arzu edilen durumlar olmazsa,kadere rıza ile karşılamak 

gerekmektedir. 

Eşini dünya cihetiyle değilde,ebedi ahiretteki ebedi beraberlik cihetiyle sevmelidir. 

Kısır kadını reddetmek başkadır,kabul etmemek daha da başkadır. Şöyleki;herkes 

kendisi de takdir eder ki;önünde aynı özellikte iki kadından birisi kısır diğeri değil.Bu 

durumda kısır olmayan tercih edilir. 

Ancak kabul ettikten sonra kısır olduğu anlaşılmışsa;önce bunun tedavi yolları 

araştırılmalı,ikinci olarak da kesinlikle reddedilme yoluna gidilmemelidir. 



Birde hadisleri genel olarak ele alıp değerlendirmek gerektir. 

Konu Kütüb-ü Sitte-de bir çok yönleriyle ele alınıp 4 sayfada genişçe anlatılmıştır.
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MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

*SORU: 

Namazda tekbirin sırrı,kıyamın sırrı,rükunun-secdenin-oturmanın sırrı,selam vermenin 

sırrı,birkaç rekat olmasının sırrı,rüku ve secdenin 2 defa olmasının sırrı,Allahuekber 

demelerin sırrı,rükuda söylenenlerin sırrı. 

Ayrı ayrı örneklerle açıklar mısınız.. 

 

Cevab: 

Bir şeyin yapılmasında illet yani asıl birinci sebeb emredilmesidir,hikmet ve sırlar ikinci 

ve sonraki sıralarda gelir. 

Bizler namazın hallerinde yapılan tavırları ya Kur’an-ı Kerim bahsettiği veya 

Rasulullah uyguladığı için yapmaktayız. 

Asıl illet de budur. 

Kur’an-ı Kerim namaz gibi emirleri kısaca bahsederken,onun tevil ve uygulayıcısı olan 

Efendimiz ise tatbikatlarıyla bunu uygulamaya koyardı.Bütün namazdaki tatbikatlar 

O’nun uygulamalarından alınmıştır. 

Esas olan Allah tarafından emredilmesi,Peygamber Efendimiz tarafından uygulanmış 

olmasıdır. 

 

*Namazın her bir hareketinde bir çok hikmetler vardır. 

Bazı melekler vardır ki,yaratıldıkları andan itibaren,bir kısmı sürekli kıyamda,bir 

kısmı rükuda,bir kısmı secde de ve bir kısmı da sürekli teşehhüd halinde olarak ibadet 

ederler. 

İnsan ise bu hareketleriyle onların ibadetlerini temsil etmektedir. 

Namaz külli ve bütün mahlukatın ibadetlerini içerisinde cemetmektedir. 
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Varlıklar dünyasında da ağaçlar kıyamı,dört ayaklı hayvanlar rükuu ve sürüngenler ve 

otlar secde halini simgelemektedirler. 

Bir mü’min kılmış olduğu namazıyla da külli olarak bütün varlıkların ibadetlerini 

temsil edip,Allah’a sunmaktadır. 

Ettehiyyatu bunun en kapsamlı mi’raçda,Allah ile Rasulü arasında geçen kapsamlı 

hamd ve şükrün takdimini ifade etmektedir.
804

 

Teşehhüdde okuduğumuz Ettehiyyatu duası bütün varlıkların kendi lisanlarıyla 

yaptıkları ibadetlerini,Abidin topyekun tüm mahlukat adına ve namına Allah’a 

sunmasıdır. 

Ancak akıl da bu işlerin hikmet cihetini anlamak istiyor.Bazıların hikmetine genel 

olarak baktığımızda şu sır ve hikmetler görülmektedir: 

 

Mesela rüku ve secde de kanın beyni beslemesine sebeb olması. 

* Uzman Dr. Abdullah Muhammed Nusret  namaz hareketlerinin beynin kan 

dolaşımına olan olumlu etkisi konusunda yaptığı araştırma ve deneylerde şu sonuçlara 

ulaştığını kaydediyor: “Secde esnasında  kanın beyne akışı artıyor. Rükû ve secdede 

başı peş peşe öne eğmek  rükû ve secdeden kalkarken başı kaldırmak  otomatik olarak 

beynin kan dolaşımını düzenler ve dengede tutar. İleriki yaşlarda bu hareketler  sağlık 

için daha da önem arz eder.” 

 

 

* Dr. Nusret  araştırmasının sonunda  Hz. Peygamber’in (sas) ilmî mucizelerine dikkat 

çekiyor. Beynin kan dolaşımı dengesi için  rükû ve secdede yapılan hareketler yavaş 

olmalı ve hareketlerde bir miktar beklemek lazım ki fayda sağlansın. Burada  

Efendimiz’in (sas) namazda rükû  secde ve kıyamda beklemeyi  namazı yavaş ve 

sükûnet içinde kılmayı emretmiş olmasının sırları ortaya çıkıyor.
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* Yapılan araştırmalar namazın varise karşı insanı koruduğu belirlendi. Mısır 

İskenderiye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tevfik Avlan  kıyam  rükû  secde ve oturma 

gibi namaz hareketleri arasında insicam  yardımlaşma ve dayanışmada şaşırtıcı 

sonuçlara ulaşıldığını söylüyor. Prof. Avlan  bilimsel ölçümlere dayanarak  rükû 

esnasında  ayağın topuk bölgesinde  kanın damar iç çeperine yaptığı basıncın yarı 

yarıya düştüğünü tespit ettiğini belirtiyor. Dr. Avlan’a göre  secde durumunda uzun 

süre ayakta duran kan damarları tam bir istirahat ve dinlenme fırsatı buluyor.”
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Allah Resulu(as) ,vücutta 360 adet eklem ve kemiğin bulunduğunu  ( bu sayı bilimsel 

olarak ancak 1994 yılında kesinleşmiştir. ) ve her kemik için her gün bir sadaka 

gerektiğini ,namazdaki tesbih tekbir ve tahmidin birer sadaka olduğunu ifade eden 

hadisleri bulunmaktadır. 

“Namaz kılmaktaki izometrik hareketler ,midedeki gıdaların karışmasına ,,safranın 

kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına ,pankreastaki 

enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olmaktadır. Böbreğin ve idrar yollarının iyice 

hareketinden ,böbrekte taş oluşumunun önlenmesinde ve mesanenin boşalmasına da 

yardımcı olur.” 

http://namazim.blogspot.com/2007/09/namazn-tbb-srlar-yeterince-bilinmiyor_28.html 

 

*Mesela 5 vakte tahsisi ile ilgili olarak; 

 

“Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u 

İlâhînin aynası ve o tasarruf içinde ihsanât-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma'kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyâde tesbih ve tâzim ve hadsiz 

nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan 

namaza emredilmiştir. 

…tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, 

namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem, ondandır 

ki, namazdan sonra, namazın mânâsını te'kid ve takviye için şu kelimât-ı mübâreke, 

otuz üç defa tekrar edilir. Namazın mânâsı, şu mücmel hulâsalarla te'kid edilir. 

….Meselâ fecir zamanı-tulûa kadar-evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı 

mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe 

benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder.  

Zuhr zamanı ise yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki 

hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyüzât-

ı nimeti hatırlatır.  

Asr zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem âhirzaman Peygamberinin 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) Asr-ı Saadetine benzer. Ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ve 

in'âmât-ı Rahmâniyeyi ihtar eder.  
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Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pekçok mahlûkatın gurûbunu, hem insanın 

vefâtını, hem dünyanın Kıyâmet ibtidâsındaki harâbiyetini ihtar ile, tecelliyât-ı 

Celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder.  

İşâ vakti ise, âlem-i zulümât, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini, 

hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefât etmiş insanın 

bakıye-i âsârı dahi vefât edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dâr-ı imtihan olan 

dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile, Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufâtını 

ilân eder.  

Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı ifham ile, ruh-u beşer rahmet-i 

Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir 

gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. 

Ve bütün bu inkılâbât içinde, Cenâb-ı Mün'im-i Hakikînin nihayetsiz nimetlerini ihtar 

ile, ne derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder.  

İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne 

kadar mâkul ve lâzım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir.  

Demek bu beş vaktin herbiri, bir mühim inkılâb başında olduğu ve büyük inkılâbları 

ihtar ettiği gibi, kudret-i Samedâniyenin tasarrufât-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle hem 

senevî, hem asrî, hem dehrî Kudretin mu'cizâtını ve Rahmetin hedâyâsını hatırlatır. 

Demek asıl vazife-i fıtrat ve esâs-ı ubûdiyet ve kat'î borç olan farz namaz, şu vakitlerde 

lâyıktır ve ensebdir.  

….u fânîlerin üstünde "Allahu Ekber" -1- deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevlâ 

için el bağlayıp, Dâim-i Bâkînin huzurunda kıyam edip; "Elhamdulillah" -2- demekle 

kusursuz kemâline, misilsiz cemâline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd ü 

senâ….(etmek)”
807

 

 

*Böylece tekbir ile fani mevcudatı geriye atmayı ifade etmektedir. 

Rüku ve secdedeki tesbihler ile yüceliğini ve kusursuzluğunu ifade etmiş oluyoruz. 

 

*Ravi : İbnu Mes`ud Hadis : Resulullah (sav) bana, avucum avuçlarının içinde olduğu 

halde, Kur`an`dan sure öğretir gibi teşehhüd`ü öğretti. "Tahiyyat, tayyibat ve salavat 

Allah içindir. Ey Nebi, selam, Allah`ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam 

bizim üzerimize ve Allah`ın salih kulları üzerine de olsun. Şehadet ederim ki Allah`tan 

başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed Allah`ın Resulüdür." (Bir 

rivayette "Allah`ın salih kulları" ibaresinden sonra şöyle denmiştir: "Siz bu teşehhüdü 
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yaptınız mı sema ve arzdaki bütün salih kullara selam vermiş olursunuz.") HadisNo : 

2622 

 

*Kütübü Sitte adlı Hadis Külliyatında Efendimizden naklen bunlar anlatılmaktadır. 

 

*2304 - Ma'dan Ibnu Ebi Talha el-Ya'meri (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah 

(aleyhissalatu vesselam)'in azadlisi Sevban (radiyallahu anh)'a rastladim. Kendisine:  

"Bana bir amel soyle de onu yapayim. Allah da onun sayesinde beni cennetine koysun" 

dedim. -Veya soyle demisti: "Dedim ki: "..Allah nezdinde en hayirli ameli bana bildir."- 

Sevban sukut etti. Sonra ben tekrar ayni seyi sordum. O yine sukut etti. Ben ucuncu 

sefer sordum. Sonunda dedi ki:  

"Ayni seyleri ben de Resulullah (aleyhissalatu vesselam)a sormustum. Bana su cevabi 

vermisti:  

Cokca secde yapman gerekir. Zira sen secde ettikce, her secden sebebiyle Allah dereceni 

artirir, onun sebebiyle gunahini doker." Ma'dan der ki: "Sonra Ebu'd-Derda'ya geldim. 

Ayni seyi ona da sordum. O da Sevban'in bana soylediginin aynisini soyledi." 
808

 

 

*2458 - İbnu Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

namaza kalktığı zaman, ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır sonra tekbir 

getirirdi. Rükü yapmak isteyince de (ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle) 

aynı şeyi yapardı. Rüküdan başını kaldırınca da aynı şeyi yapardı. Ancak bunu, 

secdeden  

başını kaldırırken yapmazdı."  

Bir başka rivayette: "Bunu, secde ederken yapmazdı" denmiştir. 

 

*2459 - Bir diğer rivayette: "Başını rüküdan kaldırınca, ellerini aynı şekilde kaldırır ve: 

"Semi allâhu li-men hamideh, Rabbenâ ve leke'l-hamd. (Allah kendine hamdedeni işitir. 

Rabbimiz, hamd sanadır)" derdi" şeklinde gelmiştir. Bu ibarenin elfazı Sahiheyn'e 

aittir. 

 

*2468 - Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh)'den yapılan rivayete göre, halka namaz 

kıldırdığı zaman, her eğilip doğrulmada tekbir getirirdi. Kendisine:  

"Bu tekbirler de ne?" dendiği vakit:  
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"Bu, Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)'ın namazıdır!" diye cevap verirdi."  

Bu hadis, Sahiheyn'in rivayetine lafzen uygundur. Ebü Dâvud ve Tirmizi'nin bir 

rivayetinde: "(Ebü Hüreyre) tekbir getirince parmaklarını açardı" denmiştir.  

Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde "O eğilirken tekbir getirirdi" denmiştir. 

 

*2469 - Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Şayet Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'in ön cihetinde olsaydım koltuk altlarını görürdüm (kollarını öylesine yüksek 

kaldırırdı)." 

 

*2471 - Vail İbnu Hucr (radıyallâhu anh)'un anlattığına göre, Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'ı, namaza girdiği sırada ellerini kaldırıp tekbir getirirken görmüştür.  

Râvilerden Hemmâm Resülullah'ın ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırdığını 

gösterdi.Sonra elbisesine gömüldü, sonra sağ elini sol elinin üstüne koydu. Rüküya 

gitmek isteyince, ellerini elbiseden çıkardı. Sonra onları kaldırdı, sonra tekbir getirdi ve 

rüküya gitti, semi'allâhu li-men hamideh dediği zaman ellerini kaldırdı, secdeye 

gittiğinde ellerinin arasına secde etti."
809

 

 

*2477 - Mutarrif İbnu Abdillah (rahimehullah) anlatıyor: "Ali İbnu Ebî Tâlib 

(radıyallâhu anh)'in arkasında ben ve İmrân İbnu Husayn beraber namaz kıldık. Ali 

(radıyallâhu anh) secde edince tekbir getiriyor, başını kaldırınca tekbir getiriyor, 

iki(nci) rek'atten kalkınca yine tekbir getiriyordu."
810

 

Nesâî'nin rivayetinde şöyle denmiştir: "Her eğilme ve her kalkmada tekbir getirir, 

rüküyu tamamlardı." 

 

*2559 - es-Sa'dî babasından veya amcasından naklediyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'a namazını kılarken dikkatle baktım, rüku ve secdelerinde üçer kere 

subhânallâhi ve bi-hamdihi diyecek kadar duruyordu." 

Ebü Dâvud, Salât 154, (885). 
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*2585 - Bir diğer rivayette şöyle demiştir: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Alın, -ve eliyle 

burnunu işaret etti- eller, diz kapakları, ayakların etrafları. Ne elbiseleri ne de saçı 

(secde sırasında) toplamayız."
811

 

 

*2615 - İbnuz-Zübeyr (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) namazda oturunca, sol ayağını (sağ) uyluğunun ve bacağının altına koyar, sağ 

ayağını da yere döşerdi." 

 

2616 - Yine İbnu'z-Zübeyr (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) (namazda oturur vaziyette iken), duâ edince, hareket ettirmeksizin 

parmağıyla işaret yapar, bu vaziyette duâ (teşehhüd) okurdu. Sol eliyle de sol uyluğunun 

üzerine dayanırdı."  

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Gözü de işaretinden ayrılmazdı."
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*2632 - Ebü Humeyd es-Saidî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Kendisi, Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselam)'ın Ashâbından on kişilik bir grupla oturuyor idi. Resülullah'ın 

namazını zikrettiler. Bunun üzerine:  

"Ben içinizde Aleyhissalâtu vesselâm'ın namazını en iyi bilen kimseyim!" "Nasıl olur. 

Allah'a yemin olsun, sen O'na bizden daha çok tâbi olmuş bizden önce onun sohbetine 

katılmış değilsin!" dediler. O:  

"Herşeye rağmen!" deyip (ısrar edince):  

"Peki (Efendimizin nasıl namaz kıldığını) arzet görelim" dediler. 0 da anlattı:  

"Aleyhissalâtu vesselâm, namaza kalkınca kollarını omuzları hizasına kadar kaldırırdı. 

Bütün kemikleri mütedil şekilde yerlerinde istikrarını bulunca tekbir getirir, sonra 

kırâatte bulunur, sonra tekrar tekbir getirir, ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır, 

sonra rüküya gider ve el ayalarını dizlerinin üzerine koyar, sonra o durumda mütedil 

bir vaziyet alır, başını ne aşağı kırar ne de yukarı kaldırır, sonra başını kaldırıp:  

"Semi'allâhu li-men hamideh (Allah kendisine hamdedeni işitir)!" der, sonra ellerini 

tekrar omuzlarının hizasına kadar mutedil şekilde kaldırır, sonra: "Allahu ekber!" 

                                                           
811 Buhârî, Ezan 133, 134, 137; Müslim, Salât 227-231 (490); Ebü Dâvud, Salât 155, (889, 890); 

Tirmizî, Salat 203, (273); Nesâî, İftitah 130, (2, 208); İbnu Mâce, İkâmet 19, (883-885). İkinci 

rivayet Sahiheyn rivayetidir. 

 
812 Ebü Dâvud, Salât 186, (988, 989, 990); Nesâî, İftitah 189, (2, 237); Sehv 35, 39, (3, 37, 39). 



deyip yere eğilir, ellerini yanlarına açar, sonra başını kaldırır, sol ayağını büker, üzerine 

oturur, secde edince ayaklarının parmaklarını açar, sonra secde eder, sonra: "Allahu 

ekber!" der, başını kaldırır, sol ayağını büker, her kemik yerine gelinceye kadar sol 

ayağının üzerine oturur. Sonra aynı şeyleri diğer (rek'at)de yapardı.  

Sonra iki rek'ati (tamamlayıp) kalkınca, iftitah tekbirinde olduğu gibi tekbir getirir, 

ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Sonra aynı şeyleri namazın geri kalan 

kısmında da yapardı.  

Selam vereceği son rek'atin secdesi olunca sol ayağını (mak'adının altından sağ tarafına) 

çıkarır ve sol tarafı üzerine yere çökerek otururdu."  

(Onun bu açıklamasını dinleyince yanındakiler:) "Doğru söyledin,) Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) böyle namaz kılardı!" dediler."
813

 

 

*2635 - Ebü Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın 

öğle ve ikindi namazındaki kıyamlarını(n uzunluğunu tahmin ve) takdir ederdik. 

Öğledeki ilk iki rek'atin uzunluğunu Elif lâm-mîm Tenzîlü's-Secde süresi(ni okuyacak) 

kadar tahmin ettik. Sonra iki rek'atin uzunluğunu da bunun yarısı kadar takdir ettik.  

İkindinin ilk iki rek'atinin kıyamının uzunluğunu, öğlenin son iki rek'atinin uzunluğu 

kadar takdir ettik. İkindinin son iki rek'atinin uzunluğunu da bunun yarısı kadar."
814

 

 

*2638 - Fadl İbnu'l-Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Namaz ikişer ikişer kılınır. Her iki rek'atte bir teşehhüd 

vardır. Namazda huşü duyulur (tazarrüda bulunulur), temeskün (tezellül) izhâr edilir. 

Ellerini kaldırırsın." Şöyle de dedi: "Ellerini, içleri kendi yüzüne dönük olarak Rabbine 

kaldırır; isteklerini (ısrarla tekrarla söyleyerek) istersin:  

"Ya Rabbi! ya Rabbi! ya Rabbi!.." Kim bunu yapmazsa namazı eksiktir."
815

 

 

*Namazda sağa selam verirken enbiyaları,sola selam verirken evliyaları düşünmek 

müstehabdır. 

 

                                                           
813 Ebü Davud, Salât 117, (730-735); Tirmizî, Salât 227, (304, 305). Hadis Buhârî'de muhtasar 
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MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

*Hanbeli mezhebine göre namaz kılmayan kafir olur.Bunu biliyorum peki 4 hak 

mezhep içinde namazın dışında başka bir amel yapmayan(örneğin oruç tutmayan,zekat 

vermeyen gibi..) kafir olur hükmü var mı? 

 

Cevab: 

a-Ramazan orucunu,tutmayan kimsenin kefaret vermesi vâcib olur. Bu kefaret de, üç 

mezhebin ittifakına göre mü’min bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Hanefîler, oruç 

kefareti dolayısıyla hürriyete kavuşturulacak olan kölenin mü’min olması şart değildir, 

demişlerdir. Yalnız hürriyetine kavuşturulacak olan kölenin körlük, dilsizlik ve delilik 

gibi zararlı ayıplardan salim olması şarttır. Bunu bulamayan kişinin peş peşe iki ay oruç 

tutması vâcib olur. 

 

*Şafii fıkhına göre orucu terk eden ve zekâtı vermeyen kimsenin durumu:” orucu 

özürsüz olarak terkeden kişi, orucun farziyetini inkâr etmiyorsa ve 'Ben orucun farz 

olduğuna inanıyorum, fakat oruç tutmuyorum' diyorsa, o kişi fasıktır, kâfir değildir. 

Böyle bir kişinin, hapsedilip yemekten ve içmekten menedilmesi vacibdir. Böylece 

zahiren de olsa oruç tutmuş sayılır.” 

“Zekât vermeyenlerin dünyadaki durumu ise, zekâtın kendilerinden zorla alınmasıdır. 

İnsanlar bu hususta inat gösterip zekât memuruna itaat etmezlerse, Allah'ın şeriatını 

uygulayan idareci, gerekirse savaş yoluyla cebren zekâtı onlardan alır.”
816

 

 

*Hanefi fıkıh kitabı olan İhtiyar-ın Şerhinde:” Bir kimse zekât vermekten kaçınırsa, 

devlet başkanı ondan zekâtı zorla alır ve yerine sarfeder. Zira Allah (cc);“Onların 

mallarından al.”
817

buyurdu.  

Hz. Peygamber (sas) de;“Zekâtı insanların zenginlerinden al.”
818

 diye emir 

buyurmuştur. Hz. Osman (ra) ın hilâfeti zamanına kadar zahirî ve batınî malların 

zekâtını tahsil etme hakkı devlet başkanına aitti. Ama o, insanların mallarını zâlimlerin 

kontrol etmelerinden korkarak, batıni malların zekâtını verme işini mal sahiplerine 

bıraktı ve mal sahipleri batınî mallarının zekâtını verme işinde devlet başkanının 
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 Büyük Şafii Fıkhı. 
817

 Tevbe: 9/103. 
818

 Bu hadîsi Buhari, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel rivayet 

etmiştir. 



vekilleri gibi oldular. Devlet başkanı onların vermediklerini öğrenirse, kendilerinden 

talepde bulunur. 

 

*”İlim adamlarının çoğunluğu, zekâtın farziyyetine inandığı halde onu vermeyen 

kişiden para cezası alınmaz, ancak böyle kimseler devletçe tedib edilir olduğu görüşünü 

savunmuşlardır. İmam Âzam Ebû Hanîfe, İmam Mâlik, İmam Şafiî ve ashabı bu 

görüştedirler. Bunların dayandıkları delil Hz. Peygamber'in “Malda zekâttan başka hak 

olmadığı” hususundaki buyruğudur.”
819

  

 

*Genel hüküm olarak;İnkâr edilmediği sürece kişi tekfir edilmez.Çünkü iman amelden 

bir cüz değildir. 

İman dil ile ikrar ve kalb ile tasdik olduğundan,sarih inkâr olmadıkça ve aksi zuhur 

etmedikçe küfrüne hükmedilmez.Zira iman kalbe aid bir duygudur. 

Uygulamaların sebebleri ise bir değil bir çok sebebdir. 

Ancak başta uhrevi büyük sorumluluğu nazara verilerek,kişinin kılması sağlanır.Ve 

yukarıdaki hükümler devreye girer. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

*İbni teymiye'nin imam gazali hz.leri hakında ne gibi düşünceleri vardır ve ibni 

teymiyenin yolunu takip edenler neden İmam Gazaliyi sevmezler ve ona iftira atarlar 

bunların sebepleri ibni teymiye midir?  

 

Cevab: 

                                                           
819 İslamda zekat müessesesi. Yunus Vehbi Yavuz.1.bölüm” 
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İbni Teymiye aklı birinci derecede esas alır. 

İmam-ı Gazali önceleri felsefeyle iç içe olmuş iken,daha sonraları felsefe 

aleyhinde:'Tehafütü felasife' yani 

 -Felsefecilerin tutarsızlı-eseriyle,felsefenin yani sadece akılla gitmenin tutarsızlından söz 

etmektedir. 

İbni Teymiye onun hakkında:"Mişkat-ül Envar'adlı kitabın yazarı (İmam-ı 

Gazali),sözlerini o mülhid kimselerin usulü  

üzerine bina etmiştir. 

İnsanların içine doğan bilgiyi,Allah'ın Musa bin Umeyr'e hitabı cinsinden bir bilgi 

olarak açıklamıştır. 

"Görüşlerini batıni mülhidlerin usulü üzerine kurmuştur."(Akılla naklin uyuşması.İbni 

Teymiye.) 

Müfrit zekaya sahib,müfrit alimlerden olan İbni Teymiye,aklı ön plana çıkarmakta,onu 

birinci derecede esas almaktadır. 

Düşünceleri vehhabiliğin temelini oluşturur.Vehhabiliğin büyük 

imamlarındandır.Tasavvufu kabul etmez.Evliyaya şiddetle  

hücum eder. 

Gazaliye olan en önemli itirazı:"“Gazali'nin kitapları uydurma hadis ile dolu” 

derdi.(Hadika) 

Tenkid sebeblerinden önemli biri de;İmam-ı Gazali-nin selefi düşüncelerin yayılmasını 

engelleme sebebi olarak düşünülür. 

Oysa İmam-ı Gazali selefi düşünceyi değil,ondaki yanlışlıkları reddetmiş olmaktadır. 

Nitekim İmam-ı Gazali kendi zamanında da olan -mücessime gibi- sapık fırkalar 

için:":Dalalet fırkaları mücerred zahir-i suret 

ve müteşabih haberleri alıp sarılmakla Allahü teâlânın zatı ve sıfatı hakkında Cenab-ı 

Hakkın münezzeh olduğu suret,  

el ve ayak ve nüzul ve intikal ve arş üzerine istiva ve istikrar ve bunların emsali hallere 

itikad ediyorlar.  

Bununla beraber bu itikad ettikleri şeyleri selefi izamın dahi itikad ettiği şeyler 

olduğunu zannediyorlar.  

Binaenaleyh o güruh-i mekruh indinde, teşbihi yok etmek için delillerini kâfi derecede 

bildirerek selefi  



kiramın da itikadını şerh ve beyan edeyim."(İlcamül avam) 

İbni Teymiye ile burada anlatılan -arş ve istiva gibi-konularda çatışmaktadır. 

İmam-ı Gazali-elilcamül-avam isimli eserinde:“Selef mezhebi gıda gibidir sadece 

hastalığa yakalananlar buna muhtaç olur”demiştir.   

Yolunu takib edenlerde elbette İbni Teymiyeye iktidaen bu tenkidi yapmaktadırlar. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

*İngilizce sitemize gelen sorulardan: 

  

- Allah nerededir? Ve şu anda ne yapmaktadır? 

- Gayr-i Müslimleri sakal bırakmak konusunda ikna edecek bilimsel bir  

sebep var mıdır? 

  

Azerice sitemize gelen sorulardan: 

  

- Daha onceleri benimle eshlerinden boshanib benimle evlenmek isteyenler  

oluyordu. Ben buna izin vermiyordum. Ben kimsenin ailesinin dagilmasini  

istemiyordum, shimdi yine birisi kendi eshini boshayip benimle evlenmek  

istiyor. Uzun zamandir evli biri, ama cocuk sahibi olamamish. Ben shimdi  

evet dersem onun ailesi dagilmish olur, sizce ne yapmam gerek? 

- Kurani kerimd? rukuda zekat veren kim olmush? 

- Yasin suresindeki İmamı Mubin kim? 

- Peygamberin(s.a.v) Ahli Beytine itaat zorunlu mu ? Deyilse hangi sebebe? 

- Maide suresinin 3. ayesi nerde ve nasil nazil olmuş ? 

- Peygamberin(s.a.v) kızının Hanımlar hanımı Fatimeyi Zehra (a.s.)  

mezarinin gizli yerd? olmasinin vasiyet etmesinin nedeni ne olmuş? 

************* 

- Allah nerededir? Ve şu anda ne yapmaktadır? 

 

*Bir şeyi yapan usta elbette yaptığı şeye benzemez. Onun cinsinden de değildir. Nitekim 

araba yapan arabaya,sobayı yapan sobaya benzemediği gibi. Bir çok yönleriyle 

onlardan ayrılmakta,ancak özellikleriyle bilinmektedir. 



Yaratıcı olan Allah'ta elbette mümkinat cinsinden değildir.Çünkü biri yaratan, öbürü 

yaratılan. Hiç ölenle öldürülen bir olur mu? Elbette olamaz. Biri hayat sahibi,diğeri ölü. 

Hakikatta ise her şey ölü,ancak hayatı ve ölümü yaratan Allah ezeli ve ebedidir. 

 

*Allah için yön ve cihette muhaldir. Çünkü bunların varlığı hakiki olmayıp, 

nisbidir.Yani varlıkların durumuna göre nisbetlenirler. Mesela tavanda gezen bir 

karıncaya göre biz altta,o üsttedir. Yerde gezen karıncada bize göre altta,biz ona göre 

üstteyiz. Kâinat ve dünya yaratılmadan önce altı cihet (sağ-sol-ön-arka-üst-alt) yoktu. 

Sonradan insanlar işlerinin düzenlenmesinde onları kendilerine göre düzenlediler. 

Göğsünün hizasında olana ön,onun karşısında olana da arka diyerek ifade edildi. 

Allah ise ne varlıklar nede yönler yok iken de var idi. O halde yön onun için değil,bizim 

için geçerlidir. Kul nereye dönerse o oradadır. 

Bir cihetle onun nur isminin bir tecellisi olan güneş gibi ki,insan nereye dönerse,güneş 

nuruyla oradadır. Yani altı cihetinde de vardır. 

Hadisde Allah nerededir?sorusuna Peygamberimiz:” “Tek başına vardı,O’ndan başka 

bir varlık yoktu…”demiştir. 

“Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte 

oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”
820

 

“O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.” 
821

 

“O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, 

ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. 

Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”
822

  

“Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki 

kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. 

Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah 

bizimle beraber” diyordu.”
823

  

“Biz, ona şah damarından daha yakınız.”
824

  

 

* İmam Ebu Hanife şöyle buyurmustur:  

 

 “Allah Teala göktedir, yerde degil.” Ona “O bizimle beraberdir”
825

 ayetini hatırlatan 

adama; “Bu, senin bir adama mektup yazip onunla beraber olduğunu söylemen gibidir. 

Halbuki sen onun yanında değilsin.”der. 

 

Tabiata tapan bir kişi İmam-ı Âzam Ebu Hanifeye sorduğu son sorusunda; 

Peki şu anda Allah ne yapıyor?sorusuna cevaben İmam-ı Âzam; 
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-Sen bu aşağıya gel,ben o yukarıya gelip cevap vereyim,der ve yer değiştirirler.Bunun 

üzerine cevabında; 

-Şu anda Allah senin gibi inanmayan birisini oradan indirdi,benim gibi inanan birisini 

oraya çıkarttı,buyurmaktadır. 

Allah her an kâinatta tasarruf etmekte ve güneşin varlıklar üzerindeki görüntüsü 

gibi,Allah-da sürekli varlıklar üzerinde tecelli etmekte,isimleri eşyada yansımaktadır. 

Varlıkların değişimi,Allah-ın isimlerinin onlar üzerindeki değişim ve tecellileridirler. 

Allah şu anda benim yazdığımı,sizin okuduğunuzu kısaca her şeyi biliyor ve tüm bir şeyi 

herşeyle ve de her şeyi birşeyle bağlantılı olarak sürdürüyor. 

********* 

*- Gayr-i Müslimleri sakal bırakmak konusunda ikna edecek bilimsel bir  

sebep var mıdır? 

Hadisde:”Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda kim benim sünnetime sarılırsa (onu 

devam ettirirse) ona yüz şehidin ecir ve sevabı vardır.”buyurulur. 

Sünnetin en küçük bir adabına dahi riayet etmek büyük bir sevabı gerektirmektedir. 

Hz. Aişe (r.anha)'den rivayet edilen bir hadislerinde "On şey fıtrattandır: Bıyıkları 

kesmek; sakalı salıvermek; misvak ile ağzı, dişleri temizlemek; su ile burnu temizlemek; 

tırnakları kesmek; kirlerin barınabileceği yerleri yıkamak; koltuk altındaki kılları 

gidermek, kasıkları tıraş etmek; necaset yolunu su ile pak eylemektir"
826

 

buyurmuşlardır.  

Diğer hadislerinde ise, "Bıyıkları Çok kısaltın, sakalları ise bırakın"; "Müşriklere 

muhalefet edin; bıyıkları kısaltın, sakalları çoğaltın"; "Bıyıkları kesin, sakalları bırakın. 

Böylece Mecusîlere benzemeyin "
827

buyurmuşlar. 

Sakal bırakmadaki ölçü,bilimsellikten ziyade,müşriklere muhalefettir.Yoksa tıbben 

sakalının kesilmesi gereken bir insanın kesmesi,kesmemesinden daha uygun bir 

davranıştır. 

Belki bırakmanın bir sebebi de,kişinin o görünümü tercihi ve sevmesidir. 

 

Âyette;” Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.”
828

  

Burada esas olan yaratılıştakini değiştirme değil,düzeltme ve koruma olmalıdır.Çünkü 

sakal fıtri ve fıtrata aid bir durumdur. 

En önemli bilimsel faydası, cildin korunması,tahriş ve zedelenmemesine yönelik 

olanıdır. 

 

********* 

*- Daha onceleri benimle eshlerinden boshanib benimle evlenmek isteyenler  

oluyordu. Ben buna izin vermiyordum. Ben kimsenin ailesinin dagilmasini  
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istemiyordum, shimdi yine birisi kendi eshini boshayip benimle evlenmek  

istiyor. Uzun zamandir evli biri, ama cocuk sahibi olamamish. Ben shimdi  

evet dersem onun ailesi dagilmish olur, sizce ne yapmam gerek? 

 

Zaten bir kadının boşanmış olmadan,bir başkasıyla evlenmesi ve beraber olması söz 

konusu olamaz,zina durumuna düşer. 

Kadının kocası ölmeden veya üç talakla onu boşama durumu olmadan,o kişiyle 

evlenilmesi caiz değildir. 

Sadece ailenin dağılması değil aynı zamanda dünyevi ve uhrevi sorumluluklarda 

yüklenilmiş olur. 

"Eğer kadın, kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında 

anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır..."
829

 

"Her ne üzerine anlaşılırsa o câizdir."
830

  

 

************* 

 

*- Kurani kerimde rükuda zekat veren kim olmuş? 

Şii inancına göre bu kimsenin Hz.Ali olup,aşağıdaki âyetinde o doğrultudaki 

tefsiridir. 

 

“..Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve namaz kılan zekat veren ve rukû 

eden müminlerdir.”
831

  

 

Ayetteki “ zekât veren ve rüku eden mü’minlerdir ifadesini”, “ rüku ederken zekat 

veren müminlerdir” şeklinde hal cümlesi olarak yorumlanmıştır.Ve bununla Hz.Ali-nin 

üstünlüğüne istidlal getirilmiştir. 

Diğer bir şii yorumda; Muhammed,Ali,Fatıma,Hasan ve Hüseyin olduğu ve bunların 

Kur’an-da rükuda zekat verenler’olarak çağrıldığı şeklinde yorumlanır. 

  

************* 
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*- Yasin suresindeki İmamı Mubin kim? 

“Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.”
832

 

İmam-ı Mübin,İlâhi bir arşivdir.Kâinattaki olan her şeyin bir suretinin 

bulunduğu genel arşivlenme yeridir. 

Emir ve ilahi emrin bir ünvanıdır. 

Herşeyin kayıt defteridir.Herşeyin proğram ve fihristesi,kaderidir.  

 

************* 

- Peygamberin(s.a.v) Ahli Beytine itaat zorunlu mu ? Deyilse hangi sebebe? 

Ehli Beyte muhabbeti Kur’an emretmektedir. 

De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan 

sevgiden başka bir ücret istemiyorum.”
833

  

 

“…Ey Peygamberin ev halkı ( Ehli Beyt)! Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip, 

sizi tertemiz yapmak ister.”
834

  

“Yezid İbnu Hayyan, Zeyd İbnu Erkam radıyallahu anh'tan naklen anlatıyor: 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:  

"Haberiniz olsun! Ben size iki ağırlık bırakıyorum. Bunlardan biri Allah 

Teâla'nın Kitabı'dır. O, Allah'ın (sema-arz arasına uzanmış) ipi olup, kim ona tutunursa 

hidayet üzere olur, kim de onu terkederse dalâlete düşer. İkincisi itretim, Ehl-

iBeytim'dir."
835

 

 Onlara itaatten ziyade muhabbet emredilmektedir,bu da onlardan istifadeye ve 

Hz.Peygamberi daha fazla sevmeye vesile olması içindir.  

************* 

- Maide suresinin 3. ayesi nerde ve nasil nazil olmuş ? 

“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı 

çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek 

ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile 

dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size 

haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. Bugün kâfirler 

dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden 

korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin 

için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha 

meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok 

merhamet edicidir. “ 

 

Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur. 
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Hz. Peygamber : "Mâide Kur'ân'dan son indirilenlerdendir; binaenaleyh onun helâlini 

helâl kılın, haramını da haram kilin." buyurmuşlardır. 

 

* Nazil olduğu yere gelince; Ebu Ubeyd'in Muhammed ibn Ka'b el-Kurazî'den 

rivayetinde o şöyle demiştir: Maide Sûresi Allah'ın Rasûlü (sa)'ne Veda haccinda Mekke 

ile Medine arasında inmiştir. Nazil olmaya başladığında devesi üzerinde iken gelen 

vahyin ağırlığından devenin kaburgaları çatırdamıya başlayınca Efendimiz devesinden 

inmişlerdi. 

 

*Meşhur olanı "Hicretin onuncu senesi Veda haccında Hz. Peygamber Arafat'ta bir 

cuma günü olan Arafe günü ikindiden sonra Adbâ' adlı devesi üzerinde vakfe yaparken 

nazil oldu." rivayetidir. Hz. Peygamber (sa) bu âyet-i kerimenin inmesinden sonra İbn 

Cureyc'den rivayete göre 81 veya 82 gün daha yaşamış ve bu âyet-i kerimeden sonra 

artık teşrîî başka bir âyet de inmemiştir.[18]Suddî'den rivayette o şöyle demiştir: 

"Bugün dininizi kemale erdirdim, ü-zerinize olan nimetimi tamamladım ve size din 

olarak İslâm'dan razı oldum." âyet-i kerimesi Arafe günü nazil olmuştur. Bundan sonra 

helâl ve haram nâziî olmamış ve Hz. Peygamber o hacdan dönüşünde vefat etmiştir. 

 

*Bir yahudi Hz. Ömer'e: Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi 

tamamladım ve size ün olarak İslâm'dan razı oldum." âyet-i kerimesi nazil olduğu 

sırada: "Biz . ahudiler topluluğu böyle bir âyetin indiği günü bilseydik o günü 

kendimize bayram edinirdik." demişti. Hz. Ömer: "Bu âyetin nazil olduğu günü, nazil 

olduğu saati ve o nazil olduğu esnada Rasûl-i Ekrem'in nerede olduğunu çok iyi 

?üiyorum; Bu âyet-i kerime biz, Arafe günü Allah'ın Rasûlü ile Arafat'ta iken • e O, 

vakfe yaparken nazil oldu." dedi. 

Ve bu ayetin inişinden 81 gün sonra vefat etmiştir. 

************* 

 

- Peygamberin(s.a.v) kızının Hanımlar hanımı Fatımayi Zehra (a.s.)  

mezarının gizli yerde olmasının, vasiyet etmesinin nedeni ne olmuş? 

Ölen bir insana gönderilecek Fatiha her yerden gider,buna bir mani yoktur. 

Muhtemeldir ki,hayatında kendisini meneden bir hakikat,öldükten sonrada devam 

etmesini istemiştir. 

 

Kadınların seyyidi,dört seçkin kadından biri olan Hz.Fatıma;Hayatında ihlas ve 

samimiyeti ve de şöhreti istemeyen nezih bir insan olarak,öldükten sonra bunu devam 

etmesini,aşırı durumlardan ve su-i istimale neden olacak davranışların önüne geçmek 

ihtimali kuvvetlidir. 

 

Nitekim aynı durumda olan Hz.Ali için Peygamber Efendimiz;” 

"Sende, Hazret-i İsâ (a.s.) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, 

diğeri ifrat-ı adâvetle. Hazret-i İsâ'ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan 

tecavüzle (hâşâ) 'ibnullah' dediler. Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini 

ve kemâlini inkâr ettiler. Senin hakkında da, bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz 



edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir."  -
836

- demiş. 

"Bir kısmı, senin adâvetinden çok ileri gidecekler. Onlar da Havâriçtir ve Emevîlerin 

müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki, onlara 'Nâsibe' denilir." 

 

Gizli kalmasını istemesi gerek hayasından,bunu Hz.Esma-ya şöyle 

anlatıyordu:"Yâ Esma, beni günlerdir düşündüren şey, vefatımdan sonra üzerine konarak 

götürüleceğim tabutun şeklidir. Çünkü bu tabutlar dümdüz tahtadan ibarettir. Bu tabuta 

konan cesede, bir kilim örtülmekte ise de, cesede yapışan örtü mevtanın vücudunu belli ediyor. 

Bakanlar cesedin iriliğini, ufaklığını anlıyorlar. Benim cesedimin de nâmahreme böyle 

görülmesini istemiyorum. Kalbimi huzursuz eden, şimdiden üzüntüsünü çektiğim şey 

budur." 

Ki ondan sonra tabutların şekli çatılı olarak yapılmıştır. 

 

Ve de:”Beni geceleyin kefenle ve gizli olarak toprağa ver. Kaburga kemiklerimi kıran, 

çocuğumun düşmesine sebep olan ve malıma el koyan kimselerin cenazemin başında 

durmalarını istemem; kabrim de bilinmesin!"
837

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

*İnisiyasyon ve Ezoterizm hakkında bilgi verir misiniz? Bunların İslam'da 

uygulamaları var mıdır? İnisiyasyon sonucunda  

ulaşılan "hakikatler" nelerdir? 

Cevab: 

İslami açıdan İnisiyasyon;Latince olup,bir yola süluk etmek demektir. 

Tarikattaki 7 mertebeyi katettikten sonra,özellikle olmak için nefsi öldürmek suretiyle 

hakikata varmaktır. 

Belli bir tedrisat ve irşad merhalelerinden geçmektir.Bazı sırlara vakıf olmaktır. 

Sonuçta safiyeti,saflığı elde etmektir.Tasavvuftaki hedef,yaratılıştaki saflığı bulmak ve 

korumaktır. 

Ruhun madde ve bedene hakim olmasıyla,bütün vücudun adeta ruhlaşması sağlanır.Bir 

çok gizliliklere vakıf olur. 
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*İslâmi olarak ezoterik;batınilik,herşeyin iç yönüyle alakalı olan. 

Böylece herkesin bilemeyeceği ezoterik-in,İnisiyasyon yoluyla ehil olanlara 

öğretilmesidir. 

 

Alem ve herşey sadece şu gözümüzle gördüğümüz şeylerden ibaret değildir.İç içe bir çok 

alemleri içerisinde barındırmaktadır. 

Tıpkı aradaki zarla birbirinden ayrılan soğan katmanları gibi. 

 

Bu yol en mükemmel,en umumi,en kısa,en emniyetli bir yol değildir.Bir çok 

tehlikeleride vardır. 

Ancak hususi bir yol olup,uzun bir süreci gerektirmektedir. 

 

Nefsin öldürülmesi esas alınır.Mevlana,bedeni deveye,ruhu deveciye benzetir.Bu 

durumda nefsin öldürülmesi demek,ruhun yayan  

yola devam etmesi demektir.Oysa nefsin terbiye edilip bakımı yapılarak gemlenmesi 

hizmet ettirmeye daha muvafık bir yol olacaktır. 

Bineği öldürmek değil,terbiye ve dizginleme esas olmalı ve alınmalıdır. 

 

Şimdiye kadar islâmi hizmetler önemli çapta bu yolla zamanımıza kadar 

gelmiştir.İslamın içinde bir uygulamadır. 

 

Nefsin mertebeleri:Nefsi 

Emmare,Levvame,Mülhime,Mutmainne,Raziye,Marziyye,Safiye mertebeleridir..  

 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 



*Soru 1:Allah hür irade sahibidir, geçmişi geleceği bilir ve bu bilgileri  

değiştiremez mutlak doğrudur, yani o her şeyi bilir tamam ama bu  

bilgiler kesin değişmez nitelikte. Peki Allah'ın burada hür iradesinden  

bahsedebilir misiniz? Yani Allah kendi bildiğinin dışına çıkabilir mi? 

 Cevap 1:Evvela;Allah’ın zatı gibi,ilminin de dışı yok ki,dışına çıkılsın.Olan ve 

Olacak olan herşey O’nun ilminin içerisindedir. 

 Allah’ın ilim ve iradesini sınırlayacak bir üst sınır söz konusu değildir. Bundan 

dolayı O mutlak irade sahibidir. 

Allah’ın iradesi küllidir.Allah bir şeyi yapmayı dilediği zaman,o şeyin her şey ile 

olan bağlantısını düşünerek ve hesap ederek ilmiyle bilir,iradesiyle diler ve kudretiyle 

yaratır. 

Allah’n dilemesi mücerred olarak bir sıfatının devreye girmesiyle değil, bütün 

sıfatlarıyla bağlantılı olarak diler.Böylece her dilemesinde hikmet vardır. 

Allah’Fa’alun limâ yürid’dir yani dilediğini yapandır. 

Allah’ın dilemesi kendi fiiliyle ilgili ise mecbur olmadan yaratır,başkasının fiili ile 

ilgili ise emretmesi demektir.Allah Fâil-i Muhtardır.
838

 

Allah cebredilemez,yanılmaz ve mağlup olmaz. 

Herşey hikmetine uygun ve hükmüne mutabık olarak meydana gelir. 

Denilse;”Allah Teala,Firavun,Ebu Cehil ve benzeri kâfirlerin iman etmelerini 

emretmek suretiyle istedi,fakat onlardan iman eden olmadı.Eğer irade ve meşiet sıfatı 

sizin zannettiğiniz gibi,bir olsaydı,bunların da iman etmeleri gerekirdi.Çünki meşiet,icat 

etmektir.” 

Cevaben:”Allah’ın istemesi iki şekilde olur.Biri mükelleften ihtiyari olarak bir işi 

istemesidir ki,buna emir deniliyor.Bu talebten dolayı emredilenin var olması 

gerekmez.Çünkü bu emir ve taleb,mükellefin ihtiyarı ile değildir.İkincisi ise mükellefin 

ihtiyarı ile ilgisi bulunmayan istektir ki buna da meşiet ve irade denilir.Emredilen şeyin 

var olması ise irade ve meşietin levazımatındandır.Zira böyle olmasa acizlik lazım 

gelir.Halbuki Cenâb-ı Allah acizlikten münezzehtir. Kullar ise böyle değildir.”
839

 

Allah için sonradan bilme ve dileme söz konusu değildir. 

 Değişkenlik ilmi sınırlı olan varlıklar için geçerlidir. 

 Zatı gibi sıfatları da ezeli ve ebedi olan Allah;Önceki bilgisi ile sonraki bilgisi 

arasında elbette bir çelişki ve değişim söz konusu olamaz.
840
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*-Kırk yıl boyunca Mu’tezilenin içinde kalan Eş’ari,bir gün hocası Ali el-Cübba-i 

ile aralarında şöyle bir olay geçer.Aynı zamanda bu olay onun ayrılmasına,Eş’ari 

ekolünü kurmasına da sebeb olur. 

Hocasına,üç kardeş var;Biri mü’min,biri Kâfir,diğeride Sabi.Bunların durumu 

ne olur?der. 

Cübba-i;Mü’min mükâfatlandırılır.Kâfir cezalandırılır.Sabi ise ne 

cezalandırılır,ne de mükâfatlandırılır. 

Eş’arî;Ya abi mü’min derecesine çıkmak istese,izin verilir mi? 

Cübba-î;Hayır,iyilik yapmadı onun gibi. 

Eş’arî;Peki,Allah’tan yaşatılmasını ve öyle olmasını istediğinde durum ne olur? 

Cübba-î;Sen yaşasaydın kâfir,âsi olurdun.Onun için yaşatılmadın. 

Eş’arî;Peki kâfir olanı da biliyordu,onu niçin yaşattı? 

Cübba-î;Vesveseye tutuldun,der. 

Eş’arî ise;Hayır,cevab verecek durumun kalmadı,der. 

*Kur’an-ı Kerim-de Hz.Musa ve Hızır’ın 
841

yolculuğunda geçen üç olay,zahiren 

insanın iradesine aykırı iken,Allah irade etmiş,iradesini insanın iradesi doğrultusunda 

değiştirmemiştir.
842

 

*İlim maluma tabidir.Bizim irademiz ile olan konularda,Allah bir şeyi bildiği için 

biz yapıyor değiliz belki bizim bir şeyi yapacağımızı ezeli ve ebedi ilmiyle bilmesinden 

dolayı önceden yazmıştır. 

İnsan cüz-i iradesiyle kendi hayatını tanzim ederken,Allah’da Külli iradesiyle 

tüm kâinatı ve varlıkları tanzim eder,takdir eder. 

Kader Allah’ın ilmidir.
843

 

İnsan için bile teklif söz konusu olabilmesi için cebir söz konusu olmaz 

iken;mutlak irade sahibi olan Allah için iradenin sınırlanması veya sınırlı 

değerlendirilmesi elbetteki söz konusu olmayacaktır. 

İrademiz dışında olan şeylerde ise ne irade etmişse o olur.Olmasında hiçbir 

yönüyle bir aykırılık ve terslik durumu söz konusu değildir. 
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"Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onun için gaybı ancak O bilir. O, 

karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. 

Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi açık kitaptadır."(En' 

am:59.ayet) 

"Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. "Kamer:49.ayet) 

"…O'nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez… "(En'am:59.ayet.) 

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “ ol ! ” demektir. O da hemen 

oluverir.”(Yasin:82, Nahl:40) 

 "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve her işi 

yerinde yapar." (Dehr:30.ayet) 

“ Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır...”(Şura:49.) 

" Allah'ın sünnetinde (koymuş olduğu kanunda ) asla değişiklik 

bulamayacaksın.”(Ahzab:62.ayet.) 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

mozcelik02@hotmail.com 

 

 

*Hz.Ali(ra)nin Israkiye duasinin kaynağını, sıhhat derecesini, Arapca  

harfleriyle aslını, açıklamasını bir de bu dua hakkinda bilgi verebilir  

misiniz? 

 

“ İşrakiyye 

İşrak güneşin doğmasına tekabül eden zaman dilimidir ki işraktan hemen sonra 40-50 

dakika kadar kerahet vakti gelir. Kerahet vaktinde namaz kılınmamakla birlikte pek 

çok hadis-i şerif’te bu vakitte istiğfar, zikir ve duada bulunulmasının önemi 

belirtilmiştir. Ülfet ve alışkanlıkla ve her zaman meydana gelmesi ile ehemmiyeti 

layıkıyla kullar tarafından idrak edilemeyen kâinatta meydana gelen inkılablar ve 

olaylar; aslında Cenab-ı Hakk’ın ilim, irade ve kudretinin, Celal ve Cemal sıfatlarının 

kemal-i ihtişamla tecellilerinin her an tefekkür edilmesini icabettirmektedir. İmam-ı 

Ali’nin(r.a.) İşrakiyesi kısa olmakla beraber gayet geniş manaları olan pek kıymetli bir 

duadır. “
844
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Bediüzzaman Hazretlerinin okumuş olduğu dualardandır.Talebeleri de bunu teyid 

etmektedirler.
845

 

 

 

İŞRAKİYYE DUÂSI  

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

 

Eşrake Nurullahi  

ve zâhire Kelâmullahi  

ve sebete Emrullahi  

ve nefede Hükmüllahi  

ve tevekkeltü alallahi  

maâşe allahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah! 

 

Tehassantu;  

bi hafiyyu Lütfillahi  

ve bi lütfi Su’nillahi  

ve bi cemîli Setrillahi  

ve bi azîmi Zikrillahi  

ve bi kuvveti Sultanillahi  

dehaltu fi kenefillahi  

ve’secertu Resûlillahi sallallahu aleyhi ve selem!  

 

Teberra’tu min havli ve kuvveti ve’steantu min havlillahi ve kuvveti. 

Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!  

Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!  

Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!  

 

Bi kutretike Yâ Kavviyu Yâ Metîn! Yâ Erhame’r- Rahîmine bike nestain! 

 

Allahumme! Yâ Sabike’l- Gavsi! Yâ Semi’a’s- Savti ve Yâ kasie’l- izâmi lahmen bade’l- 

mevti. 

 

Egisnî ve ecirnî min hizyü’d- dünya ve azabi’l- âhire ve lâ havle ve lâ kuvvete 
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illabillahi’l –Aliyi’l- Azîm!  

 

Âmin!.. 

 

 

MÂNÂSI: 

 

Allah’ın Nuru doğdu ve parladı 

O’nun Kelâmı açığa çıktı 

Emirleri belli oldu Hükümleri gerçekleşti 

Ben Allah’a O’nun dilediği irade ettiği her şeye tevekkül ettim! 

Allah’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur! 

 

Ben Allah’ın gizli ve ihsan-kârâne lütuflarına, 

O’nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, 

O’nun şanın yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım! 

Ben Allah’ın rahmetine O’nun koruyup gözetmesine ilticâ ettim! 

Onun Resûlüne (sallallahu aleyhi ve selem) boyun eğdim! 

 

Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim! 

Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru! 

Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru! 

Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!  

Beni kudretinle zâlimlerden koru! 

 

Ey pek güçlü olan Kaviyy!  

Ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin! 

Ey merhametlilerin en merhametlisi!  

Yalnızca Sen’den yardım isteriz! 

 

Ey Allah’ım!  

Ey herkesten önce yetişen ve yardım eden!  

Ey bütün sesleri işiten! 

Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan!  

İmdadıma yetiş! Bana yardım et!  

Beni dünyanın zillet ve belâlarından ve âhiret azabından koru! 

Büyük ve Yüce Allah celle celâluhu Teâlâ’dan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti 

yoktur! 

Âmin!.. 

 

 

 



 

 

 

 

*Soru:"Kalpler Allah´ın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip 

çevirir" Hadisi Şerifini düşünürsek, 

            1. Bu hadisin kaynağı nedir? 

            2. Nasıl anlamalıyız? Örneklerle açılar mısınız? 

            3. İnandıktan sonra kafir olan birinin bu hale gelmesi Hakkın takdiri ise, neden 

cehenneme gidecektir? 

Cevap:Müslim-in Kader bölümünde zikredilen hadiste:” (2654) Bana Züheyr h. 

Harb ile İbnü Nümeyr ikisi birden El-Mukrî'den rivayet ettiler. Züheyr .dedi ki: Bize 

Abdullah b. Yezîd El-Mukrî rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hayve rivayet etti. (Dedi ki) : 

Bana Ebû Hâni' haber verdi. Kendisi Ebû Abdirrahman El-Hubulî'den, o da Abdullah 

h. Aitit b. Âs'dan dinlemiş. O da Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) den şöyle 

buyururken dinlediğini söylemiş: 

«Şüphesiz ki, bütün Âdemoğullarının kalpleri bîr kalp gibi Rahmanın 

parmaklarından iki parmak arasındadır. Onu dilediği yere çevirir.» 

Bundan sonra Resûlüllah (Satlallahü Aleyhi ve Sellem): 

«Allahım! Ey kalbleri çeviren! Bizim kalblerimizi taâtına çevir!» diye dua etmiş. 

Yani el ifadesi mecaz olarak zikredilmektedir.Bundan kasıt; Allah Teâlâ 

kullarının kalblerinde mutasarrıfdır. Onları dilediği gibi idare eder. Ona hiç bir şey 

mâni olamaz, demektir. 

* (4831)- İbnu Amr İbni'l-As (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah 

(aleyhissalâtu vesselâm), elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi ve: 

"Bu iki kitap nedir biliyor musunuz?" buyurdular. Cevaben:  

"Hayır, ey Allah'ın Resulü! bilmiyoruz. Ancak bildirmenizi istiyoruz!" dedik. 

Bunun üzerine sağ elindekini göstererek: 

"Bu Rabbül alemin'den (gelmiş) bir kitaptır. İçerisinde cennet ehlinin isimleri 

mevcuttur. Hatta onların babalarının ve kabilelerinin isimleri de mevcuttur ve sonunda 

da icmal yapmıştır. Bunlara asla ne ilave yapılır, ne de onlardan eksiltmeye yer verilir. 

Hiç değişmeden ebedî olarak sabit kalır" buyurdular. Sonra sol elindekini göstererek: 

"Bu da Rabbül alemin'den bir kitaptır. Bunun içinde de ateş ehlinin isimleri, onların 

atalarının isimleri ve kabilelerinin isimleri vardır. En sonda da icmallerini yapmıştır. 

Bunlara asla ne ziyade yapılır, ne de eksiltmeye yer verilir!" buyurdular. Ashabı sordu: 

"Öyleyse ey Allah'ın Resulü, niye amel ediliyor? Madem ki her şey önceden olmuş 

bitmiş, yazılmış ve artık yazma işinden fariğ olunmuş (bir daha yapma gayreti de 

niye)?" 

Resulullah şu cevabı verdi: 

"Siz amelinizle doğruyu ve istikameti arayın! İtidali koruyun. Zîra, cennetlik 

olan kimsenin ameli, cennet ehlinin ameliyle sonlanır; (daha önce) ne çeşit amel yapmış 

olursa olsun. Keza cehennemlik olanın ameli de cehennem ehlinin ameliyle sonlanır, 

hangi çeşit amel ile amel etmiş olursa olsun!" 



Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), sonra elindeki kitapları atıp, elleriyle işaret 

ederek dedi ki: 

"Rabbiniz kullardan artık fariğ oldu, bir kısmı cennetlik, bir kısmı da 

cehennemliktir." [Tirmizî, Kader 8, (2142).]
846

 

AÇIKLAMA: 

 

1- Hadis, Cenab-ı Hakk'ın ezelden herşeyi bilmesi sebebiyle, insanların ne 

yapacağını önceden bilip iyi amel işleyerek cennete gidecekleri bir deftere, kötü amel 

işleyerek cehenneme gidecekleri de ikinci bir deftere yazdığını, ilm-i İlahînin sabit 

olması sebebiyle bu yazıların hiç değişmeyeceğini belirtiyor. 

Ashab bu açıklama üzerine: "Madem ki her şey önceden yazılmış, bunun 

değişmesi de mümkün olmayacağına göre, sanki kendimize kader tayin ediyormuş gibi 

gayrete düşmemizin, amel işlememizin ne gereği var?" mânasında, tabii olarak herkesin 

içine gelen soruyu soruyorlar. Resulullah bu soruya: "Siz, sizce meçhul olan kaderdeki 

yazınızla amel etmeye kalkmayın. Siz sizden isteneni yapmaya gayret edin. Allah sizi 

sizden istenene uyup uymadığınıza göre hesaba çekecek. Öyleyse siz ifrat ve tefrite 

gitmeden emredilen doğruyu işlemeye çalışın, cennetlik ve cehennemlikler, en sonunda 

kaderlerindeki amele muvaffak edileceklerdir. Hüküm, en son amellerine göre olacaktır. 

Bilmediğiniz kaderi düşünmeden, size öğretilen bu esasa uygun olarak çalışın, 

sonunuzun iyi amelle kapanması için gayret sarfedin!" mânasında olmak üzere "Siz 

amelinizle doğruyu ve istikameti arayın, i'tidali koruyun. Zîra cennetlik olanın ameli 

cennet ehlinin ameliyle sonlanır.." buyurur. 

2- Bazı alimler eldeki iki kitabı "iki maddi kitap" olarak anlarken diğer bazıları 

bunun mecaz olduğuna hükmetmiştir. Ancak, mecaza hamletmeyi gerektiren bir suubet 

mevcut değildir.
847 

 

* (4832)- Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Biz bir cenaze vesilesiyle Bakiu'l-

Garkad'da idik. Derken yanımıza Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) çıkageldi ve 

oturdu. Biz de etrafında (halka yapıp) oturduk. Elinde bir çubuk vardı. Çubuğuyla yere 

birşeyler çizmeye başladı. Sonra:  

"Sizden kimse yok ki, şu anda cennet veya cehennemdeki yeri yazılmamış olsun!" 

buyurdular. Cemaat: 

"Ey Allah'ın Resulü, dedi. Öyleyse hakkımızda yazılmasına itimad edip ona 

dayanmayalım mı? 

"Çalışın, buyurdular. Herkes kendisi için yaratılmış olana erecektir. Cennetlik 

olanlar, saadet(e götüren) amelde (muvaffak) olacaktır. Şekavet ehli olanlar da 

şekavet(e götüren) amelde (muvaffak) olacaktır!" 

Sonra şu ayeti tilavet buyurdular. (Mealen): "Kim bağışta bulunur, günahtan 

kaçınır ve dinin en güzelini tasdik ederse, biz de ona hayır ve kolaylık yolunu 

kolaylaştırırız" (Leyl 5-7), [Buharî, Tefsir, Leyl, Cenaiz 83, Edeb 120, Kader 4, Tevhid 

54; Müslim, Kader 6, (2647); Ebu Davud, Sünnet 17, (4694); Tirmizî, Kader 3, (2137) 

Tefsir, Leyl, ( 3341).]
848

 

 

3. (4833)- Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Sürâka İbnu Malik İbnu 

Cu'şem (radıyallahu anh) gelerek sordu: 
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"Ey Allah'ın Resulü! Bize dinimizi açıkla. Sanki yeni yaratılmış gibiyiz. Şimdi 

amel ne husustadır: Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği şeylerde mi, yoksa 

istikbale ait şeylerde mi çalışacağız?" 

"Hayır (istikbale ait şeylerde değil). Bilakis kalemlerin kuruduğu, miktarların 

cereyan ettiği (kesinleştiği hususta!" buyurdular. Sürâka tekrar: 

"Öyleyse niye amel edelim (boşa zahmet çekelim)?" diye sordu. Aleyhissalâtu 

vesselâm: 

"Çalışın! Herkes yaratıldığı şeye erecektir! Herkes, (yazıldığı) ameliyle amil 

olacaktır!" buyurdular." [Müslim, Kader 78, (2648).]
849

 

 

AÇIKLAMA: 

 

1- Kaydedilen iki hadis, birbirini tamamlar. İbnu Hacer'e göre, bunlar aynı 

hususta farklı kimselerin sorularıdır. Tîbî, Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın soruya 

hakimane bir üslupla cevap verdiğini belirttikten sonra, bu cevapta muhatapların, ameli 

terketmekten men edildiğini, kula vacip olan ibadetlerin yapılmasının emredildiğini, 

gayba müteallik durumlarla tasarruftan zecredildiğini; netice olarak da ne ibadetin ve 

ne de ibadeti terketmenin cennete veya cehenneme girmeye yegane sebep olmayacağının, 

bilakis bunların sadece birer alâmet olacaklarının ifade edildiğini söyler. 

2- Hadisten alimler başka hükümler de çıkarmışlardır: 

* Mezarın yanında oturmak caizdir. 

* Mezarın yanında ilim konuşulabilir, mev'ize yapılabilir. 

* Ehl-i Sünnete göre, şekavet ve saadet, Cenab-ı Hakk'ın ezeldeki takdiri ile 

cereyan eder. 

* Cebriye'nin "vukuat cebirle, kerhen olur" iddiası yanlıştır. Çünkü, müyesser 

olmada (erme'de) cebir yoktur. Kişinin teysir yoluyla bir şeyi yapmasında ikrah yoktur. 

* Bu hadisten hareketle, dünyada şaki ve saidin bilinebileceğine hükmedilmiştir. 

Tıpkı bir kimsenin doğru sözlülükle veya aksiyle iştihârı gibi. Çünkü amel, bu hadisin 

zahirine göre, cezaya emaredir. Ancak, bazı rivayetler, takdirin gereği, bu zahirî amelin, 

bazan aksine inkılab edeceğini ifade etmektedir. Ancak esas olan şudur: Amel alâmet ve 

emaredir, zahire göre hükmedilir, batınî durum Allah'a bırakılır. 

Hattabî der ki: "Aleyhissalâtu vesselâm vukua gelen hâdiselerin önceden 

yazıldığnı haber verince kadere yapışıp ameli terketmek isteyenler bu takdiri 

kendilerine hüccet yapmak istediler. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm, burada biri 

diğerini iptal etmeyen iki şeyin varlığını onlara bildirdi: 

1) Batın: Bu Rububiyyetin hükmünde ille-i mucibedir (gerekli kılan sebep) 

2) Zahir: Kulluk hakkında alâmet-i lazimedir (gerekli alâmet). İşte bu, neticeleri 

bilmede bir emaredir. Ancak kesin durumu ifade etmez. Bu sebeple Aleyhissalâtu 

vesselâm herkesin yaratıldığı şeye müyesser olacağını (ereceğini), peşin yaptığı (acil) 

amelinin ileride kavuşacağı şeye delil olduğunu beyan etmiştir. Bunun benzeri rızıktır. 

Kesbi emretmiş olduğu halde rızkın Allah tarafından verildiği, garantilendiği ifade 

edilmiştir. Ecel bir başka örnektir: "Tedaviye izin verildiği halde ecelin değişmeyeceği 

belirtilmiştir." 

Not: Bazı alimler, Kaderiye mezhebinin kalbe atacağı şüpheden kurtulmak için 

şöyle muhakeme etmek gerektiğini belirtirler: "Allah bize amel etmeyi emretti ve bize, 

bu emre imtisal etmek vacip oldu. Allah'ın takdirleri bize gaib kılınması sebebiyle onları 

delil yapmak da mümkün değil. Meşietinde geçmiş şeye, amel bir alâmet kılınmıştır. 
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Öyleyse, kim ondan yüz çevirirse dalalete düşer ve sapıtır. Çünkü kader, Allah'ın 

esrarından bir sırdır. Kendinden başka kimse ona muttali olamaz."
850

 

 

 

*(4844)- Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: 

"Hz. Adem ve Musa aleyhimasselam münakaşa ettiler. Musa, Adem'e: 

"İşlediğin günahla insanları cennetten çıkaran ve onları şekavete (bedbahtlığa) atan 

sensin değil mi!" dedi. Adem de Musa'ya: 

"Sen, Allah'ın risalet vermek suretiyle seçtiği ve hususi kelamına mazhar kıldığı 

kimse ol da, daha yaratılmamdan [kırk yıl] önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı 

beni ayıplamaya kalk (bu olacak şey değil)!" diye cevap verdi." Resulullah devamla dedi 

ki: 

"Hz. Adem Musa'yı ilzam etti!" [Buhârî, Kader 11, Enbiya 31, Tefsir, Taha 1, 3, 

Tevhid 37; Müslim, Kader 13, (2652); Muvatta, Kader 1, (2, 898); Ebu Davud, Sünnet 

17, (4701); Tirmizî, Kader 2, (2135).]
851

 

 

AÇIKLAMA: 

 

1- Bu rivayette mevzubahis olan münakaşa hâdisesinin zamanı ve yeri hususunda 

farklı mütalaalar ileri sürülmüştür: 

* Bazı alimler: "İstikbale matuftur. Yani ahirette cereyan edecektir. Vukua 

geleceği kesin olduğu için mazi sigasıyla vürud etmiştir" demiştir. 

* Bazı alimler, dünyada ve Hz. Musa devrinde cereyan ettiğini, Cenab-ı Hak, Hz. 

Musa'nın Adem aleyhisselam'ı görme talebi üzerine, onu dirilterek karşılaştırmış 

olabileceğini söylemiştir. 

* Bazı alimler, bu iki peygamberin berzah aleminde karşılaşmış olabileceklerini 

söylemiştir. Bu durumda Hz. Musa'nın vefatından sonra ruhları semada karşılaşmış 

olmalıdır. 

* İbnu'l-Cevzî, bunun bir darb-ı mesel olabileceği ihtimali üzerinde de 

durmuştur. Bu durumda mâna şudur: "Eğer onlar karşılaşsalardı, aralarında böyle bir 

tartışma geçecekti. Bu temsilde Hz. Musa'nın zikredilmiş olması, ağır tekliflerle 

gönderilen ilk peygamber olması sebebiyledir."  

Haberin izhar ettiği müşkilatı gözönüne alan İbnu'l-Cevzî der ki: "Bu haber, 

sahih bir hadisle sabit olması sebebiyle, mahiyetine muttali olunamasa bile, inanılması 

gereken hususlardandır. Mânasının hakikatını kavrayamamış olsak bile kabul etmemiz 

gereken meselelerin ilki bu değildir. Kabirdeki azab ve nimetle ilgili haber bunlardan 

bir diğeridir. Herhangi bir meselenin izahını yapmakta müşkilat çekecek olsak geriye 

teslim olmak kalır." İbnu Abdilberr der ki: "Buna göre bu çeşit meselelerde teslim 

esastır. Tahkik etmek için üzerinde durulmaz. Zîra bu çeşit meselelerde bize pek az bir 

ilim verilmiştir." 

2- Sadedinde olduğumuz rivayette, Hz. Adem'in kaderinin yaratılmazdan önce 

yazıldığı mevzubahistir. Bir başka rivayette 40 yıl önce sarahati vardır. İbnu't-Tîn: 

"Kırk yıldan murad, her ayet-i kerimede geçen "Ben yeryüzünde bir halife 

yaratacağım" (Bakara 30) ifadesi ile Hz. Adem'e ruhun üflenmesi arasında geçen 
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müddettir." Bazıları: "Bu müddetin başlangıcı levhalara yazılma zamanıdır. Sonu da 

Hz. Adem'in yaratılma zamanıdır" demiştir. İbnu'l-Cevzî der ki: "Allah'ın kadim olan 

ilmi, ma'lumatın tamamını mahlukatın hiçbiri yaratılmazdan önce kuşatmış idi. Ancak 

bunları farklı zamanlarda yazdı. Nitekim Sahih-i Müslim'de gelmiştir ki: "Allah 

miktarları, arz ve semavatı yaratmazdan elli bin yıl önce takdir etmiştir." Öyleyse, 

bilhassa Hz. Adem'in kıssasının, yaratılışından kırk yıl önce yazılmış olması caizdir. Bu 

miktar, ona ruh üflenmezden önce toprak olarak bekleme müddeti de olabilir, bu da 

caizdir. Nitekim yine Sahih-i Müslim'de geldiğine göre, Hz. Adem'in toprak halinde 

şekillenmesi ile ona ruhun üflenmesine kadar kırk yıl müddet geçmiştir. Bu hal, bir küll 

olarak miktarların semavat ve arzın yaratılışından elli bin yıl önce yazılmış olmasına 

muhalefet etmez." 

Mâzirî de şunu söyler: "Zahir o ki: Bundan murad Allah bunu, Hz. Adem'in 

yaratılışından kırk yıl önce yazmış olmasıdır. Fakat bundan şunun kastedilmiş olması 

muhtemeldir; "Allah bunu meleklere izhar etti veya bu tarihi izafe ettiği bir fiilde 

bulundu. Aksi takdirde Allah'ın meşieti ve takdiri kadimdir." En doğrusu da şudur: Hz. 

Adem'in "Allah bunu, beni yaratmazdan önce bana takdir buyurdu" şeklindeki sözü ile 

"Tevrat'ta bunu yazdı" demeyi kastetmiş olmasıdır. Çünkü bir başka rivayette şöyle 

gelmiştir: "Hz. Adem, Musa'ya sordu: "O yaptığın işin üzerime yazılması işinin, 

Tevrat'ta yaratılmamdan kaç yıl önce vuku bulduğunu gördün?" Hz. Musa: "Kırk yıl!" 

diye cevap verdi." 

Nevevî der ki: "Onun takdirinden murad Levh-i Mahfuz'a veya Tevrat'a veya 

Elvah'a yazılmasıdır. Kaderin kendisinin kastedilmesi caiz değildir. Çünkü o, ezelîdir. 

Hak Teala hazretleri, vukua gelecek hadiseleri ezelden beri murad etmiştir."
852

 

3- HADİSTEN ÇIKARILAN BAZI HÜKÜMLER: 

* Kadı İyaz der ki: "Hadiste, Ehl-i Sünnet'in "Hz. Adem'in çıkarıldığı cennet, 

müttakilere vaadedilmiş olan ve ahirette girecekleri ebediyet cennetidir" iddiasına 

hüccet var. Mu'tezile ve başka bazıları ise, o cennetin başka bir cennet olduğunu iddia 

ederler. Onlardan bazıları daha da ileri gidip, o cennetin yeryüzünde olduğunu ifade 

etmiştir. 

* Hadis, hakkın ortaya çıkması için yapılacak münazarada delil ve hüccetler 

getirmenin, bunların açıklık kazanması için tevbih ve ta'rizde bulunmanın meşru 

olduğunu; levmin, bilen ve anlayan kimseye kendisinde bu hallerin bulunmadığı 

kimselere nisbetle daha ağır geldiğini göstermektedir. 

* Kişi kendinden büyükle, evlad babasıyla münazara edebilmektedir. Ancak 

bunun meşru olması için, münazarada hakkın ortaya çıkması veya ilmin artması veya 

meselenin inceliklerine vukufiyet kazanılması gayesi güdülmelidir. 

* Ehl-i Sünet için kaderin varlığı ve kulların fiillerinin yaratılması gibi hususlara 

hüccet mevcuttur. 

* Kişinin normalde hoş karşılanmayacak bazı davranışları, öfke ve üzüntü gibi 

bazı hallerinde hoş karşılanabilir. Bilhassa, öfkeli ve hiddetli bir tabiata sahip olanlar 

daha çok müsamaha ile karşılanır.  

Nitekim hadiste münazara esnasında inkarcılık hali galebe çalmış olan Hz. 

Musa'ya, Hz. Adem aleyhisselam, babası olmasına rağmen, sadece ismiyle hitap etmiş, 

ona bu halin dışında yer vermeyeceği şeylerle hitap etmiş, bununla birlikte Hz. 

Musa'nın faziletini ikrar etmiş, sonra münazarasına devam edip, onun şüphesini 

bertaraf edecek kendi hüccetlerini beyan etmiştir.
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852 İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/29-31. 
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*Bediüzzaman Hazretleri 26.Sözde genişçe kaderi izahla beraber kaderi;’İlim 

maluma tabidir.’ifadesiyle;her şey Allahın bilgisi dahilindedir.Kudreti ile vücuda gelir. 

Bilme olayı bilinene tabi olmaktadır.Yani Allah bizim bir şeyi yapacağımızı 

bildiğinden dolayı biz yapmamaktayız belki yapacağımızı sonsuz ilmiyle bildiğinden 

dolayı yazmaktadır. 

Kaba ifadeyle;Allah bize uyarak,-Ey kulum sen ne yaparsan ben onu 

yazarım.Yoksa ben ne yazarsam sen onu yaparsın-dememektedir. 

İrademize taalluk eden tüm fiillerde Allahın yazması,kulun yapmasına taalluk 

etmektedir. 

Tıpkı öğrenci ne alırsa öğretmenin de not defterine onu yazması gibidir.Yoksa 

öğretmen ne yazarsa öğrenci onu alıyor veya alır demek değildir.Eğer öyle olsaydı 

imtihanın manası kalmaz veya öğretmen herkese yüksek bir puan yazdığında 

otomatikman herkesinde mecburen o yüksek puanı alması gerekirdi. 

Güneşin doğması bizim bilmemiz ile alakalı değildir.Onun doğmasına göre 

biliriz.Akıllı olan bizler,düşünmeyen güneşe uyarak,ona göre karar veririz. 

Allah insanın iradesine tüm kâinatın fevkinde bir değer vermektedir.Her 

sorumlulukla alakalı fiil insan iradesiyle birebir bağlantılıdır. 

Zaten eğer insan iradesiyle yapmamış olsaydı vicdan azabı çekmez,haşa-Allah 

adalet etmemiş,imtihan anlamsızlaşmış,cennet-cehennemin olması önemsiz 

olmuş,yaratıştan amaç gerçekleşmemiş olurdu.
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 Daha geniş bilgi için bak. 
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=595:kadere-
man&catid=105:kadere-man&Itemid=27 
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=105:kadere-
man&Itemid=27&layout=default 
 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=595:kadere-man&catid=105:kadere-man&Itemid=27
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=595:kadere-man&catid=105:kadere-man&Itemid=27
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=105:kadere-man&Itemid=27&layout=default
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=105:kadere-man&Itemid=27&layout=default


*Kelime-i Tevhidi 70 bin defa okuyan kişinin cennetle müjdeleneceği  

rivayeti var mıdır? 

““Kim 70 bin (Lâilâheillallah) derse, ölmeden önce Cennet ile müjdelenir ” 

(Kelime-i Tevhidin Fazileti S 47) 

Linki: http://www.mumsema.com/sizden-gelen-sorular/81801-kelime-i-tevhidi-70-bin-

defa-okuyan-kisinin-cennetle-mujdelenecegi.html  

 

  

Şu rivayetlerin kaynak yerlerini hadis literatürüne uygun olarak verir  

misiniz? 

  

"La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur." (Bezzar) 

(Et-Terğib  vet-Terhib.Arapça.Münziri.2/414.Hadis no:8,Ravi.Bezzar,Taberani) 

  

"La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!" (Taberani) 

“Müsned, 2:359; el-Münzirî, et-Terğîb ve't-Terhîb, 2:415; Hâkim, el-Müstedrek, 4:256; 

el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 1:52.” 

(et-Terğib Ve't-Terhîb: 2:415.) 

“Resulüllah (SAV) Efendimiz bir gün Ashab-ı Kiram’a (RA): “İmanınızı tecdid ediniz 

(yenileyiniz)” dediğinde Ashab (RA): “Nasıl tecdid edelim Ya Resulallah (SAV)?” diye 

sordular. Resulullah (SAV) Efendimiz de cevaben: “(Lâilâheillallah) zikrine devam 

ediniz. Çünkü buna devam etmek kalbi nurla doldurur ve mü'minin yakinini artırır.”[ 

Ramuz el-Ehadis S. 247/2337 nolu hadis; Mişkat-ül Meşabih Şehri C.3. S.19] 

buyurmuştur. 

  

"Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir." (Hakim) 

 “Nebiler Nebisi (SAV) Efendimiz Buyuruyor: “En faziletli, en değerli Zikir 

(Lâilâheillallah) kelimesidir. Yani (Lâilâheillallah) diyerek Kelime-i Tevhid çekmek, 

Cenab-ı Hakk’a (CC) yapılan ibadetlerin en makbulü, en üstünüdür.”[ Kelime-i Tevhid 

Kitabı S.3] 

"Zikrin (Allah'ı anmanın) en faziletlisi La ilahe illallah demektir. (Nesai) 

 *”Zikrin en faziletlisi;’La ilahe illallah’tır.Duanın en faziletlisi ise,el-

hamdulillahtır.”(Tirmizi.(Büyük Hadis Külliyatı-Rudani.5/296) 

*1440. Câbir radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken 

dinledim dedi: 

“Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” Tirmizî, Daavât 9. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 

55.Bak.Riyazus-Salihin. 



 

 

"La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.  

(Deylemi) 

Bak.Hemen hemen hepsi aşağıdaki linkte; 

http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=1047 

“Sıdk-ı ihlas ile (Lâilâheillallah) diyen kimseden, bu kelime 99 belayı defeder. (Bu 

belaların en küçüğü gam, hüzün ve kederdir)”[ Ramuz Şehri C.4. S.735) 

  

"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah  

sözüdür." (Tirmizi) 

“Nebiler Nebisi (SAV) Efendimiz buyurdu ki: “Benim ve benden önce gelmiş 

Peygamberlerin söyledikleri sözlerin efdali (Lâilâheillallah)'tır. Bu sebeple efdal efdale 

teşbih olundu. Kelime-i tevhid, Kur'an şeceresi (ağaç) Şecere-i Tayyibe (Nahil hurma 

ağacına) benzetildi kii Adem (as) Peygamber'in (SAV) yaratıldığı çamur artığından 

yaratılmıştır.”[ Sahih-i Buhari; Müslim) 

Bak: 

http://www.guldemeti.com/Kelime-i-tevhidin-manasi.htm 

Kelime-i Tevhidi faziletleri için bakınız: 

http://www.frmtr.com/ayetler-dualar-ve-hadisler/725472-kelime-i-tevhide-ait-hadis-i-

serifler.html 
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*SORU:bundan bir süre önce bir arkadaşım' kendine saygı duymaya  

başladığında,öğrendiğinde yükseleceksin' demişti.benim etrafımda insanın  

kendine saygı duyması gibi konularda güzel bir açıklama yapacak eğitimli  

kültürlü bir kişi yok.ayrıca kendine saygı dinimizin de konuları  

arasında, bunu bana açıklar mısınız? ALLAH'IN selamı hepinizin üzerine  

olsun. 

 

CEVAB: 

Kişinin kendisine saygı duyması,kendisinin kendisi üzerindeki hakkının gözetilmesidir. 

Şahsına aid vazifelerini yerine getirmesidir. 

http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=1047
http://www.guldemeti.com/Kelime-i-tevhidin-manasi.htm
http://www.frmtr.com/ayetler-dualar-ve-hadisler/725472-kelime-i-tevhide-ait-hadis-i-serifler.html
http://www.frmtr.com/ayetler-dualar-ve-hadisler/725472-kelime-i-tevhide-ait-hadis-i-serifler.html


Bu vücudun bizim üzerimizde bir hakkı vardır.Bunun gereklerini yapmaktır. 

Vermiş olduğu sözü tutmasıdır. 

Hak ile yapmış olduğu sözleşmeyi hatırlaması ve gereğini yapmasıdır. 

Yaratılıştan getirdiği kişiliğini ve şahsiyetini korumasıdır.Saygı,kişilik oluşumudur. 

Özünü kaybetmeyerek,kendisi olmaya çalışmasıdır. 

Bu aynı zamanda hadisde buyurulan;”Nefsini bilen Rabbini de bilir.”hakikatıdır. 

Kişinin kendisini bilmesi,değerini anlaması ve kendisine kendisini yaratan yaratıcının ne 

kadar ehemmiyet verdiğinin bilincinde olmasıdır. 

Zira insan saygı duyan ve saygı duyulan bir varlıktır. 

İnsan kâinatta ve tüm varlıklar içerisindeki farklılığını ve değerini bilirse,kendine olan 

saygısı da artacaktır. 

Saygısı artanın güven duygusu da paralel olarak gelişecektir. 

İnsan için her ne kadar değişiminde çevrenin büyük bir etkisi söz konusu olsa da ancak 

yaratılıştan getirdiği İslam fıtratı ve modeli üzerine yaratılmış ve bir çok donanımlarla 

donatılmış olarak gönderildiği için en azından onların korunmasına sahib olmasıdır. 

İçki içerek sefalet içerisinde yaşayan,çamura bulanan bir insan;kendisine olan saygısını 

yitirdiği gibi,başkasının da kendisine bir saygı göstermesini bekleyemez. 

Saygı duymak ve saygı duyulmak,seviye kazanmaktır.Saygının kendisi bir seviyedir. 

Saygı istenilmez,verilir.Saygı saygıyı çeker. 
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İmam gazalinin Islam terbiyesi adli eserinde virdlerden bahsederken  

insan ve cin seytanlarinin serrinden korunacak ayet ve sureleri  

(Amenerresulu,Şehidallahu ve Kulillahümme malike´l-mülk, süre-i hadid  

bastarafini ve Hasr suresinin sonunu) okumayi tavsiye ediyor.Eger  

hepsini birarada okumak istiyorsaniz Musbiat-i aşere´yi okumamizi  

tavsiye ediyor. Musebbiat-i aşere hakkinda bilgi verebilir misiniz? 

  

Cevap: 

“Okunmalarında fazilet olduğu bildirilen bazı ayetleri vird edinip okumak da 

müstehabtır. 



Bunlar:Fatiha,Âyet-el Kürsi (2-Bakara:285),Bakara suresinin son iki âyeti 

(Âmenerresulü),Âl-i İmrân suresinin 18,Tevbe suresinin 228,Fetih suresinin 27,İsrâ 

suresinin 101,Hadid suresinin evvelinden beş ve Haşir suresinin sonundan da üç ayet 

(Hüvallâhullezi) 

Hızır aleyhisselam'ın, İbrahim Teymi'ye öğrettiği ve âkşam sabah okunmasını tavsiye 

ettiği «Müsebbiat-i asere» yi okursa bütün bu duaların faziletlerini bir araya toplamış 

olur. Kerz b. Vebere'den — Allah rahmet etsin— (1074) diyor ki:  

 

Şam'da bulunan bir kardeşliğim beni ziyarete gelerek, getirmiş (olduğu hediyeyi kabul 

etmemi benden rica etmişti. Ben de kendisine:  

 

— Bu hediyeyi sana kim verdi? Diye sordum. O da :  

 

— İbrahim Teymî verdi, dedi. Ben :  

 

— Bunu sana kim verdi diye sormadın mı? Dedim. Kerz: — Evet sordum ve o da bana 

şöyle dedi: Bir gün Kabe'nin bir köşesinde zikir ve teşbih ile meşgul iken bir zât yanıma 

gelerek bana selâm verdi ve sağ tarafıma oturdu. Ömrümde böyle güzel yüzlü, temiz 

giyinmiş, beyaz tenli ve güzel kokulu bir inşân görmemiştim. Kendisinden, kim 

olduğunu ve nereden geldiğini sorduğumda, Hızır olduğunu söyledi. Bunun üzerine 

yanıma niçin geldiğini sorduğumda, beni Allah için sevdiğini ve selâm vermek için bana 

verilmek üzere bir hediyesi olduğunu söyledi. Hediyenin ne olduğunu kendisinden  

 

sorduğumda, şöyle dedi:  

 

— Her sabah güneş doğup yeryüzüne yayılmadan ve akşam güneş batmadan önce, 

Fatiha, Muavvezeteyn, İhlâs, Kâfirûn sûreleri ile Âyetü'l - Kürsî'yi yedişer kere oku, 

sonra yedi kere :  

 

- Sübhanallah Vel Hamdulillah velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber - de ve Resûl-i Ekrem 

üzerine yedi salâvat getir. Yedi kere de kendin, ebeveynin ve bütün mü'minler için 

Allah'tan mağfiret dile, sonunda da yine yedi kere «Allahım! Bana, anne ve babama ve 

bütün mü'minlere peşin, veresiye, dünya ve âhirette Senin lûtfuna lâyık şekilde 

muamele et. Bize, bizim lâyık olduğumuz muameleyi yapma. Sen bağışlayıcısın, 

cömertsin, ilim sahibisin, kerîm, raûf ve rahimsin.» de. îşte akşam sabah, bunlara devam 

et, dedi.  

 

Ben merak ettim ve :  

 

— Bu hediyeyi kimden aldığını öğrenmek isterim, dedim. O:  

 

— Hazret-i Muhammed aleyhisselâm'dan aldım, dedi. Ben:  

 

— Bunları okuyanın sevabı nedir? Dedim. O:  



 

— Hz. Muhammed'i (S.A.V.) gördüğün zaman sevabını ondan  

sor, dedi.  

 

İbrahim Teymî bunun devamını şöyle anlatıyor: Bir gün rüyasında melekler kendisini 

alıp Cennet'e götürdüler. Oradaki nimetleri gördü ve gördüğü şeyleri anlattı. Sonra 

diyor ki: Bu büyük nimetlerin kimlere ait olduğunu meleklerden sordum. Onlar da: 

«Senin amelin gibi amel edenlere aittir.» dediler. Meyvelerinden yedirip, şerbetlerinden 

içirdiklerini anlattı. Sonra devamla diyor ki: Resûl-i Ekrem, yanında şarkı garbı 

dolduracak genişlikte yetmiş saf melâike ve yetmiş Peygamber olduğu hâlde yanımıza 

gelerek bana selâm verdi ve elimden tuttu. Ben :  

 

— Ya Resulallah! Hızır bana bunları öğretti ve sizden duyduğunu söyledi, ne 

buyurursunuz, dedim, Resûl-i Ekrem Efendimiz: — Hızır, doğru söyledi, onun 

söyledikleri hakikattir. O, yeryüzünün en âlimi ve ebdallerinden birisi olup, yeryüzünde 

Allahu Teâ-la'nın askerlerinden birisidir, buyurdu. Bunun üzerine ben :  

 

— Yâ Resulallah! Bunlara benim gibi devam ettiği hâlde rüyâmda olduğu gibi sizi 

göremiyenlere  de bu nimetler var mı? Dedim. Resul-i Ekrem :  

 

— Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemîn ederim ki, bunları okuyan kimse 

böyle bir rüya ister görsün ister görmesin, Allah ona bu mükâfatlan verir. Bütün 

günâhlarım bağışlar. Gadab ve kin hastalıklarını ondan kaldırır. Günâh meleklerine bir 

sene kadar günâhlarını yazmamalarını emreder. Beni hak Peygamber gönderen Allaha 

yemîn ederim ki, bunlan ancak saîd olanlar yapar, şâkî olanlar terkeder, buyurdu. 

İbrahim Teymî, bir ara dört ay yemedi ve içmedi. Belki de bu hâli, bu rüyayı gördükten 

sonra idi. “
855
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855 İhyau Ulumi’d Din.İmam-ı Gazali.Tercüme eden.Ahmet Serdaroğlu.C.1/978-980,Bak.Kimya-yı 

Saadet-İmam-ı Gazali.Türkçeye Çeviren.Ali Arslan.C.1/235.) 

Not:Bakılabilecek İnternet Linkleri: 
http://www.tasavvufason.com/?mod=content&act=topicshow&id=100 

http://marifetname.eu/forum/dua_ve_zikir/musebbiati_asere-t4074.5.html;wap2= 

http://marifetname.eu/forum/dua_ve_zikir/musebbiati_asere-t4074.0.html;topicseen 

http://www.bilgicagi.net/forum/forum_posts.asp?TID=4731&OB=DESC 

 

http://www.tasavvufason.com/?mod=content&act=topicshow&id=100
http://marifetname.eu/forum/dua_ve_zikir/musebbiati_asere-t4074.5.html;wap2
http://marifetname.eu/forum/dua_ve_zikir/musebbiati_asere-t4074.0.html;topicseen
http://www.bilgicagi.net/forum/forum_posts.asp?TID=4731&OB=DESC


 

 

*Soru: Mütevatiri inkâr edenin  Hükmü nedir? 

Cevab:Mütevatir;Büyük bir  cemaat tarafından  nakledilmiş olup, yalana ittifakları 

muhal olan hadislerdir. 

Hadisde:”Kim bile bile benim söylemediğim birşeyi söylemişim gibi uydursa, 

cehennemdeki yerine hazırlansın.”
856

 

                                                           
856 Buhari, 1:38; Müslim, 1:10; En-Nazmü'-Mütenasir: Fil'l-Hadisil-Mütevatir, S. 20-24. 
Hz. Ali Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir: 

"Bana yalan isnad etmeyin. Kim bana karşı yalan uydurursa o kimse cehennem ateşine girsin.” [1] 

Abdullah bin Amr'İn rivayetinde bu hadisin metni: 

"Kim kasıtlı olarak bana karşı yalan uyduracak olursa, cehennem ateşinde yerini hazırlasın, " [2] 

şeklînde; 

Abdullah bin Abbas'ın rivayetinde ise: 

"Benden bildiğiniz dışında hadis nakletmekten kaçının. Kim kasıtlı olarak yalan uydurur da bana 

isnad edecek olursa cehennem ateşinde yerini hazırlasın” [3] şeklindedir. 

Bu hadis-i şerif, Cabir bin Abdullah [4] Enes bin Malik, [5] Ebu Said el-Hudri, [6] Abdullah bin 

Mes'ud, [7] Ebu Hureyre [8] Mürre [9] Kays b. Sad b. Ubade, [10] Seleme bin el-Ekva, [11] Ukbe bin 

Amir, [12] Zeyd bin Erkam, [13] Halid bin Arfada [14] Muaviye bin Ebu Süfyan [15] Muğire bin 

Şu'be [16] Zübeyir bin Avam [17] gibi, çokça sahabeden rivayet edilmiştir. 

Tirmizî bu hadisin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Said bin Zeyd, Amr bin el-As, Büreyde, Ebu Musa el-

Ğafiki, Ebu Umame, Abdullah bin Amr el-Mukan-na ve Evs es-Sakafi tarafından da rivayet edildiğini 

zikretmiştir. [18] 

1] Buharı, Kit. İlim, bab: 38; Tirmizî, Kit. İlim, bab: 8, hn. 2660, Kit. Menakib, bab: 20, hn. 3715, 

îbnMace, Kit. Mukaddime, bab: 4 

[2] Buharı, Kit. Enbiya, bab: 50; Tirmizî Kİt. İlim, bab: 123, hn. 2669; Müsned İmanı Ahmed, c. II, 

sh. 59, 171, 202, 214 

[3] Tirmizî, Kit. Tefsir, sûre, 1, bab: 1, 2951; Darimi, Kit. Mukaddime, bab: 25 

[4] İbn Mace, Kit. Mukaddime, Bab: 4, 33; Darimi, Kit. Mukaddime, bab: 25; Müsned İmam Ahmed, c. 

III, sh. 303 

[5] Tirmizî Kit. İlim, bab: 8, hn. 2661; îbn Mace, Kit. Mukadime, bab: 4, hn. 22; Darimi, Kit. 

Mukaddime, bab: 25; Müsned İmanı Ahmed, c. III, sh. 98, 113, 116, 166, 167, 176, 209, 223, 278, 

280; Buhârî, Kit. İlim, Bab: 38 

[6] Müslim, Kit. Zühd, bab: 72, hn. 3004; İbn Mace, Kit. Mukaddime, bab: 4, hn. 37; Müsned İmam 

Ahmed. c. III, sh. 39. 44, 45, 56 

[7] Tirmizî, Kit. Fiten, bab: 70. hn. 2257; İbn Mace, Kit. Mukaddime, bab: 4, hn. 30 

[8] Buhâri, Kit. Edeb, bab: 109; İbn Mace, Kit. Mukaddime, bab: 4, hn. 34; Müsned İmam Ahmed, c. 

II, sh. 410, 413, 469, 519; Buhârî, Kit. İlim, bab: 38 

[9] Darimi, Kit. Mukaddime, bab: 25 

[10] Müsned İmam Ahıned, c. III, sh. 422 

[11] Müsned İmam Ahmed, c. IV, sh. 47 

[12] Müsnetf İmam Ahmed, c. IV, sh. 156, 201 

[13] Müsned İmam Ahmed, c. IV, slı. 367 

[14] Müsned İmam Ahmed, c. V, slı. 292 

[15] Müsned İmam Ahıned, c. IV, sh. 100 

[16] Buhârî, Kit. Cenaiz, bab: 34 

[17] Buhârî, Kit. İlim, Bab: 38 

[18] Tirmizî Kit. İlim Bab: 8, hn. 2660. 
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Mütevatir hadisleri inkâr edenlerin küfrüne kail olan alimler,çoğunlukla bu hadise 

istinad etmektedirler.Zira sahebeler tamamen adil,doğru kişiler olup,yalandan 

sakındıklarından,doğruyu nakletmişlerdir. 

 

”İmam Serahsî, mütevâtir hadisin hükmü ile alâkalı olarak “Bizim mezhep alimlerimize 

göre tevâtür ile sabit olan haber zarurî ilim ifade eder.” demektedir.” 

 

“Hücciyyetü’s-Sünne müellifi, hadisin şer’î delil olma özelliğinden bahsederken, 

“Mütevâtir haberi inkâr eden, orada Allah Resûlü’nden (s.a.s) gelen bir şeyi inkâr ettiği 

için, yani din ifade eden bir şeyi inkârından dolayı küfre girmiş olur. Yoksa Bağdat’ın 

varlığını inkâr eden kimse niye küfre girsin ki!"  

 

-“Fahru’l-İslâm Pezdevî, mütevâtir hadis olarak tesbit edilen bir haberi inkâr edenin ve 

bu habere muhalif hareket eden kimsenin küfre düşeceğini ifade eder. 

Yine el-Kâsımî, mütevâtir haberler ile amel etmenin zorunlu olduğunu çünkü bu 

haberlerin ilm-i zarurî ifade ettiğini belirtir.”
857

 

 

*Mütevatir hadisi inkâr konusunda büyük bir ulema küfrü konusunda icma etmişlerdir. 

Eğer bu mütevatir hadis bir de Kur’an-da anlatılan bir konu ile de ilgili ise,bu konuda 

yoruma gerek kalmamaktadır. 

Eğer bu mütevatiri inkâr; inad ve inkardan kaynaklanıyor ise küfrü ve büyük bir 

tehlikeyi doğurmuş olur. 

Bir insanın küfrüne kail olmak kolay değildir.Sarih bir işaret olması gerekir. 

İşte bu da saydığımız sebeblerden ise küfrü sarihtir.Cehaletten kaynaklanan bir 

sebebden dolayı ise,kurtulma ihtimali olarak düşünülebilir. 

Mesela:” melâikelerin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma hizmeti ve görünmesi ve 

cinnîlerin ona İmân ve itaati, mütevatirdir. Nass-ı Kur'ân ve çok âyatla musarrahtır. 

Gazve-i Bedir'de beş bin melâike, nass-ı Kur'ân ile, önde, Sahabeler gibi ona hizmet 

                                                                                                                                                                                     
 
857 -Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, c. 1, s. 291; Abdü’l Aziz el-Buharî, Keşfu’l-Esrar an Usûli Fahri’l-İslâm 

el-Pezdevî, c. 2, s. 659 
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Şerhu’n-Nuhbe, s. 42. 
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edip asker olmuşlar. Hattâ o melekler, melâikeler içinde, Ashab-ı Bedir gibi şeref 

kazanmışlar.”
858

 

  

Cehaletten kaynaklanan inkar ile kasıt elbette bir değildir.Mesela: 

“Bir sual: Deniliyor ki: "Sen çok şeylere mütevatir dersin. Halbuki biz onların çoğunu 

yeni işitiyoruz. Mütevatir birşey böyle gizli kalmaz."  

Elcevap: Ulema-i şeriat yanında çok mütevatir ve bedihî şeyler var ki, onlardan 

olmayana göre meçhuldür. Ehl-i hadis yanında da çok mütevatir var, sairlerin yanında 

âhâdî de olmuyor. Ve hâkezâ, her fennin ehl-i ihtisası, o fenne göre bedihiyâtı, 

nazariyâtı beyan edilir. Umum halk ise, o fennin ehl-i ihtisasına itimad eder, teslim olur 

veya içine girer, görür.  

Şimdi, haber verdiğimiz hakikî mütevatir veya mânevî mütevatir veya tevatür 

hükmünde katiyeti ifade eden vakıalar, hem ehl-i hadis, hem ehl-i şeriat, hem ehl-i 

usulü'd din, hem ekser tabakat-ı ulemada hükmünü öyle göstermiş. Gaflette bulunan 

avam veya gözünü kapayan nâdanlar bilmezlerse, kabahat onlara aittir.”
859

  

Birde hadisin başka manalara delaletinden kaynaklanan bir sebebe binaen aynen kabul 

edilmiyor veya başka manalar veriliyorsa,buda bir kusur olmakla beraber küfrü 

gerektirecek bir durum değildir. 

Şöyle ki:” Sual: Kur'an, zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki 

müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı birbirine muhaliftir.  

Cevap: Azizim! Kur'an'ın herbir kelamı, üç kaziyeyi müştemildir.  

Birincisi: Bu, Allah'ın kelamıdır.  

İkincisi: Allah'ca murad olan mana, haktır.  

Üçüncüsü: Mana-yı murad, budur.  

Eğer Kur'an'ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya 

Kur'an'ın başka bir yerinde beyan edilmişse, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul 

etmek lazımdır ve inkarları da küfürdür. Şayet Kur'an'ın o kelamı, başka bir manaya 

ihtimali olan bir nass veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lazım olmadığı 

gibi, inkarı da küfür değildir. İşte, müfessirlerin ihtilafları, ancak ve ancak şu kısma 

aittir.  

İhtar: Mütevatir hadisler de, bu hususta, ayetler gibidir. Yalnız birinci kaziye, teemmül 

yeridir. Çünkü -Hâza- ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında 

tereddüt yeri vardır. “
860
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*Peygamber efendimiz dayısının karısıyla evlendi mi? 

Cevab: 

Peygamber Efendimizin Halasının oğlu olan Ubeydullah bin Cahş Habeşistana hicret 

edenlerdendi.Ancak orada irtidad edip dinden çıkması üzerine eşi daha henüz 

Müslüman olmayan Ebu Süfyan-ın kızı Ümmü Habibe-yi boşamış ve onu zorlukta 

bırakarak mecburen tekrar kendisine ve dinine dönmeye mecbur bırakmıştı. 

Ümmü Habibe madur,terk edilmiş,adeta küfre zorlanmak üzere ortada bırakılmış bir 

durumda idi. 

Bunu haber alan Peygamber Efendimiz Habeş kralı Necaşiye haber göndererek Ümmü 

Habibe-yi kendisine nikâhlayarak göndermesini bildirir. 

Ümmü Habibe, bu evliliği şöyle anlatır: 

"Habesistan'da iken Necasi'nin elçisi Ebrehe adındaki câriyenin getirdiği haber kadar 

hayatta hiç bir şey beni heyecanlandırmadı. Ebrehe, Habeşistan Kralı Necaşi'nin kıyafet 

ve kokuları) ile ilgilenen birisi idi. Bir gün benden izin isteyerek konuşmak istediğini 

bildirdi. Ben de kabul ettim. "Rasulüllah Kral'a seninle evlenmek istediğini bildiren bir 

mektup yazmış" dedi. Ben de "Allah sana da hayırlı müjdeler versin" dedim. Fakat 

söylediklerinden emin olmak için bunu ona birkaç tekrarlattım. Nihayet Ebrehe, "Kral 

nikahını kıymak için bir vekil tayin etmeni istiyor" dedi. Bunun üzerine Saîd b. As'ın 

oğlu Halid'i çağırdm ve onu kendime vekil tayin ettim. Sevincimden Ebrehe'ye el ve 

ayaklarımda ne kadar takı varsa hepsini verdim. Söz kesildiğinin ertesi günü Necasî, 

Cafer b. Ebu Tâlib'e orada bulunan bütün Müslümanları toplamasını emretti. 

Toplantıda kısa bir konuşma yaptıktan sonra; 

"Rasulüllahıin isteği üzerine Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe'yi 400 dinar mehir ile 

ona nikahladım" dedi. Bu teklif Hz. Ümmü Habibe'nin vekili Halid b. Saîd b. Âs 

tarafından da kabul edilerek evlenmeleri gerçekleşmiş oldu”
861

.  

Necasi, mehir olarak tesbit edilen parayı Halid b. Saîd'e teslim ettikten sonra kalkmak 

üzere olan ashab-ı Kirama "Nikahtan sonra yemek vermek peygamberin sünnetidir" 

diyerek düğün yemeği ikram etmişti”
862

 

Eşleri: 

                                                           
861 (Ibn Abdi'l-Berr, el-Istiâb, IV, 422; l'bn Hacer, el Isâbe, IV, 299; Ayse Abdunahman, Terâcim 
Seyyidât Beyti'n-Nilbilvve, Kahire t.y., 383-384. 
862 Ibn Abdi'l-Berr, el-Istiâb, IV, 423; Ahmed b. Abdullah et-Taberî, es-Suntu's-Semin fi Menakib-i 
Ümmehati'l-Mü'minin Haleb 1928, 97. 



Hz. Hatice (r); Hz. Sevde binti Zem’a (r); Hz. Aişe (r); Hz. Hafsa binti Ömer (r); Hz. 

Zeynep binti Huzeyme (r); Hz. Zeyneb binti Cahş (r); Hz. Ümmü Seleme (r); Hz. Ümmü 

Habîbe (Remle binti Ebî Süfyan) (r); Hz. Cüveyriye binti Hâris (r); Hz. Safiyye binti 

Huyey (r); Hz. Mâriyetü’l-Kıbtiyye (Ümmü İbrahim) (r); Meymûne binti Hâris (r)
863
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*PEYGAMBERİMİZ İNSANLARDAN NİÇİN HEDİYE KABUL EDİYORDU? 

ONLARA KARŞI YAPTIĞI İMAMLIK VAZİFESİNDE MİNNET ALTINA GİRME 

DURUMU SÖZ KONUSU OLMAMIŞ MIDIR?MESELA HEDİYESİNİ KABUL 

ETTİĞİ İNSANI UYARIRKEN ZORLANMA DURUMU OLMAZ MI? 

 

CEVAB:Peygamberler peygamberlikleri karşısında hiçbir ücret almazlar.Ücretlerini 

Allah-dan beklerler.
864

 

"Doğru yolda olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere tâbi olun."
865

 

*Peygamberimiz fs.a.v) şöyle buyurmuştur: 

"Şüphesiz ki sadakalar (zekat) insanların kirlerinden başka bir şey değildir. Sadakalar 

ne Muhammed´ e ne de Muhammed´in ehline helal olmaz."
866

 

Ebu Hureyre (r.a) şöyle rivayet eder: 

´Bir defasında Hz. Ali´nin oğlu Hasan sadaka hurmalarından bir hurmayı alıp ağzına 

koydu. Hz. Peygamber: "Hayır, hayır onu ağzından çıkar. Bizim sadaka yemediğimizi 

bilmiyor musun?"
867

diye buyurdu. 

Hadisde:Zekât ne Muhammed-e ne âline (akrabalarına) mübah değildir.”
868

 

*Hediyeyi teşvik etmesindeki sebeb hadisde belirtildiği üzere;kazanımları olan; 

kalblerdeki şüpheleri gidermesi,yakınlaşmaya,insanlar arası ülfet,muhabbet ve 

kardeşliğe sebeb olması ve bunun karşılıklı olarak yapılması cihetiyledir ki,bununda 

ölçüsü –Kütüb-ü Sitte de şöyle beyan edilmektedir: 

5744 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  

                                                           
863 Bak. http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=11592 
864

 Yunus Sûresi, 10:72; Hûd Sûresi, 11:29; Sebe' Sûresi, 34:47. 
865

 Yâsin Sûresi,21. 
866

 Müslim,1072. 
867

 Buhari, 1420,Müslim.1069. 
868

 Fetvalar.Halil Günenç.1/86. 



"Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından 

gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası olsa bile."
869

 

5745 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, hediyeyi 

kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu."
870

 

5746 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  

"Bana bir koyunun inciğe kadar ayağı hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği 

yemeye çağırılsam icabet ederim.
871

 

5747 - Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Kisra Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a 

bazı şeyler hediye etti, Aleyhissalâtu vesselâm ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer 

krallar da ona hediyede bulundular, o da onlardan bunu kabul etti."
872

 

5748 - İyâz İbnu Himâr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a 

bir hediyede bulunmuştum. Bana: "Müslüman mı oldun?" diye sordu.  

"Hayır! dedim.  

"Ben müşriklerin hediyesini almaktan menolundum!" buyurdular (ve hediyemi 

almadılar)."
873

 

5749 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Bir bedevî Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm'a genç bir deve hediye etti. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ona mukabil altı 

genç deve verdi. Bedevî, memnun kalmadı. Bu hal, Aleyhissalâtu vesselâm'a ulaştı. 

Allah'a hamd ü senadan sonra:  

"Falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil altı deve verdim. Buna rağmen 

memnun olmamış. (Allah'a) yemin olsun, (Şu günden sonra muhacirler), Kureyşliler, 

Ensârîler, Sakîtliler veya Devsliler dışında kimseden hediye almamaya azmettim" 

buyurdular."
874

 

5750 - Ebu Ümâme radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  
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 Tirmizî, Vela ve'l-Hibe 6, (2131. 
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 Ebu Dâvud, Harâc 35, (3057); Tirmizî, Siyer 24, (1577). 

874
 Tirmizî, Menâkıb, (3940, 3941); Ebu Dâvud, Buyü' 82, (3537); Nesâi, Umrâ 5, (6, 280). 



"Kim bir kimse için şefaatçi olur, o da bu şefaatine karşı bir hediyede bulunursa 

hediyeyi kabul ettiği taktirde, riba kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur."
875

 

5751 - Ubade İbnu's-Sâmit radıyallahu anh anlatıyor: "Ben ehl-i Suffa'dan bir kısım 

insanlara yazı ve Kur'ân'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. 

Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, 

gidip Resûlullah Aleyhissalâtu vesselâm'a soracağım" dedim. Gidip sordum:  

"Ey Allah 'ın Resûlü! dedim. Kendilerine yazı ve Kur'ân öğrettiğim kimselerden biri 

bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış 

yaparım!" dedim. Aleyhissalâtu vesselâm bana:  

"Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap verdi."
876

 

*Hediye karşılık beklenilmeden verilen,iyi hislerin gelişmesine vesile olmakta,cimriliğe 

engel teşkil etmektedir. 

Bu düşünceyledir ki Peygamberimiz bir hadiste:"Hediyeleşiniz ki birbirinize sevginiz 

artsın" buyurmaktadır. 

Burada yerin ve zamanın ve vereceği sonucun da bir hükmünün olduğunu unutmamak 

gerektir.Mesela; Bediüzzaman bunu birkaç şıkta özetle şöyle izah eder: 

“Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyorlar, "İlmi ve dini 

kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar" deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. 

Bunları fiilen tekzip lâzımdır. 

.. Neşr-i hak için enbiyaya ittibâ etmekle mükellefiz. 

…Allah namına vermek, Allah namına almak lâzımdır. Halbuki, ekseriya ya veren 

gafildir; kendi namına verir, zımnî bir minnet eder. Ya alan gafildir; Mün'im-i Hakikîye 

ait şükrü, senâyı zâhirî esbaba verir, hata eder. 

…Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şeyle değişilmez. 

İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. 

.. Halkın hediyesini kabul etmek, onların hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabul 

etmek lâzım geliyor. O da hoşuma gitmiyor. Hem tasannu ve temellükten beni kurtaran 

bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek, bana daha hoş geliyor. 

…Ve istiğnâ sebebinin en mühimi, mezhebimizce en muteber olan İbn-i Hâcer diyor ki: 

"Salâhat niyetiyle sana verilen bir şey sâlih olmazsan kabul etmek haramdır."  

                                                           
875
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İşte, şu zamanın insanları, hırs ve tama' yüzünden, küçük bir hediyesini pek pahalı 

satıyorlar. Benim gibi günahkâr bir biçareyi, sâlih veya velî tasavvur ederek, sonra bir 

ekmek veriyorlar. Eğer (hâşâ) ben kendimi sâlih bilsem, o alâmet-i gururdur, salâhatin 

ademine delildir. Eğer kendimi sâlih bilmezsem, o malı kabul etmek caiz değildir. Hem 

âhirete müteveccih a'mâle mukabil sadaka ve hediyeyi almak, âhiretin bâki meyvelerini 

dünyada fâni bir surette yemek demektir.”
877

  

*Peygamberimiz hayatı boyunca her hususta tam kemâl noktada idi.Bu şahsında böyle 

olduğu gibi,fiiliyatında da öyle idi. 

Bundandır ki;Suç işleyen kızım Fatıma dahi olsa ona cezayı uygulardım-buyurmuştur. 

En önemlisi de,aksini gösteren bir durumun olmayışıdır. 

*Rasulullahın aldığı hediyeler gayet sınırlı idi. 

Amr b. el:Haris, "Resulullah (as), vefatından sonra geriye yanhzca beyaz katırını ve 

sadaka olarak bir parça arazi bıraktı" dedi. Hz A-işe, "Resulullah (as), arkasında otuz 

sâ' (yaklaşık 88kg.) arpa karşılığında bir Yahudiye rehin olarak bıraktığı zırhtan başka 

hiçbir şey bırakmadan vefat etti" dedi. 

Yine Buharî'de, "Resulullah (as) ne dinar, ne dirhem, ne köle, ne cariye, ne de başka 

birşeyi miras olarak bırakmadı. O yalnızca beyaz katırını, silahını ve sadaka olarak bir 

parça araziyi bıraktı" rivayeti yer ahyor. Usaylî'nin değişik yerlerdeki rivayetinde 

"herhangi bir şey bırakmadı" İfadesi yer alıyor.(Fetvayı Rasulullah) 
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*Soru:Bir kabın içine ayet yazarak suyla doldurmak sureti ile bunun içirilmesi 

uygulamasını (Rukye)bir ashab dan birinin uyguladığını okumuştum. Bu doğrumudur. 

Doğru ise bu ashab hangisidir? Bu metodla tedavi dinimize göre uygun mudur? 

Cevap:” 3998 - Sabit İbnu Kays İbni Şemmâs radıyallahu anh anlatıyor: 

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben hasta iken yanıma gelip şu duayı okudu: "Ey 

insanların Rabbi! Sabit İbni Kays İbni Şemmas'tan acıyı kaldır." Sonra (Medine'nin) 

Buthan (nam vadi)den toprak alarak bir kadehe koydu, üzerine su döküp nefes etti, 

sonra (su ile karışan bu toprağı) üstüme serpti."Ebu Davud, Tıbb 18, (3885).
878

 

 Rukye’de denilen bu uygulama konusunda,Hz.Peygamberin göz değmesine, 

zehirli hayvan sokmasına,nemle denen yaralardan hasıl kurtlara karşı rukyeye ruhsat 

verdiğine dair de rivayetler mevcuttur.(Buhari-Ebu Davud-İbn-i mace-Tirmizi) 
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 Çeşitli hastaları Hz.Peygamber’in rukye yaparak tedavi ettiği de rivayetlerde 

gelmiştir.(Buhari) 

 Rukyenin yasaklanmasıyla ilgili rivayetler,okunan duada kullanılan kelimelerin 

mahiyeti ile izah edilmiştir.(Zehebi) 

 Şevkâni,Kur’an âyetleri ve ma’ruf ve me’sur dua ve zikirlerle rukyenin sünnet 

olduğunu,cevazında icma bulunduğunu açıklar.
879

 

 Hz. Aişe (r.anh) Rasûlüllah (s.a.s)'ın hastalığından bahsederken şunları 

söylemektedir: "Rasûlüllah (s.a.s) yatağa düştüğü zaman, İhlas süresi ve 

Muavvizeteyn'in tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve 

vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti" (Buharî, Tıb, 39). 

 Bir nükte:” Eski Kayseri Müftüsü Abdullah Saraçoğlu’ndan naklen;”Tıbbiyeyi 

bitirmiş genç bir doktor,Kayseri’de muayenehane açar.Bir gün muayenehanesine iki 

yaşlı kadın gelip muayene olurlar.Her ikisinin şikayetleri ve şartları aynıdır.Doktor 

reçetelerini yazar,bir hafta sonra tekrar kontrola gelmelerini tenbih eder.Bir hafta 

sonra bu yaşlı kadınlardan birisi dua ederek,doktorun muayenehanesine girer. 

’Oğlum,ömrüne bereket,verdiğin muskanın yedi sabahtır suyunu içiyorum,tamamen 

iyileştim.’ 

 Meğer kadıncağız,o zamana kadar hiç doktora gitmemiştir.Hasta olunca muska 

alındığını duymuş,bunun için doktorun yazdığı reçeteyi üzerine âyet veya dua yazılı bir 

muska zannederek bir temiz bardağa koyup,yedi sabah suyunu içmiş,bu suretle de şifa 

bulmuştur. 

Bu hadise genç doktor üzerinde çok büyük tesir bırakmıştır.Çünkü kadıncağız, 

reçetesine yazılan şey,ne olursa olsun onun âyet olduğuna itikat etmiş,bu vesile ile Allah 

bana şifa verecektir,diye inanmış ve gerçekten şifaya kavuşmuştur.Buna mukabil ikinci 

hasta ilaçlarını kullandığı halde daha da kötüleşmiştir.”
880
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 *Kuranı Kerimde şeytanla ilgili şu ayetlere sık rastlıyoruz; "Ben senden  

uzağım,ben alemlerin rabbi Allah'tan korkarım". Şeytan sık sık ben  

Allah'tan korkarım gibi ifadeler kullanıyor.Şeytan bunca kötülüğe  

insanları teşvik etti,Allaha alenen isyan etti,insanın cennetten  

çıkmasına vesile oldu ve bugün yeryüzünde işlenen bunca fitne fesat ve  

zulmün baş aktörlerinden biri. Bu kadar işi yaparken Allah'tan  

korkmuyorda bazı durumlarda alay eder gibi Allah'tan korkarım demesi ne  

manaya geliyor? 
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Cevab:Şeytan ifadesi Arapça şeyetane kökünden gelip,Allah’ın rahmetinden 

uzaklaştırılan anlamınadır.Asıl adı Azazil,Şeytanların başı olduğu için de İblis dendi. 

"Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr 

et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin 

Rabbi olan Allah’tan korkarım” der."(Haşr.16) 

Burada hem münafıkların dehşetinden ve hem de şeytanın en önemli vasfının ise nifak 

perdesi altında yani gerçek yüzünü göstermeden insanları aldatması ve de bazen 

kendisini inkâr ettirmek suretiyle insanları aldatmasıdır. 

Burada Yahudi ve münafıkların şeytani olan karekterlerinden bahsedilmektedir. 

Şeytanın kalbinde Allah’a karşı bilgi ve korku olsa da,marifet olmadığından bu kesin 

bir bilgi ve korku değildir. 

Buradaki korkarım ifadesi,aldatma ve aldatmaca,şeytanın kandırmak için bir taktik 

sözüdür. 

*Birde bundan murad;Beni nadir Yahudilerinin Bedir savaşında kendilerine yardım 

edeceklerini söyleyip teşvik eden münafıkların,daha sonra onları terk edip 

uzaklaşmalarına benzetmektedir. 

*Birde şeytanın ‘inkâr et’dediği insan,şeytanın kandırarak acze düşürdüğü abid bir 

kişidir.Şeytan güzel bir kıza musallat olmuş ve onu deliye çevirmişti.Kızı Abidin yanına 

getirdiler.Kız,abidin dikkatini çekmişti.Şeytan araya girerek kızın bazı yerlerini güzel 

gösterdi.Daha sonra kızı öldürüp bu şekilde suçunu gizlemesini tenbihledi.Kızın ailesi 

kızın peşinden gelince abid,bir çukura düştüğünü anladı ve şeytan ona görünerek;”Bana 

secde edersen seni bu durumdan kurtarırım”dedi.Abid ona secde edince şeytan;”Ben 

senden uzağım,ben Allahtan korkarım.”dedi. 

Bazen insanın düştüğü bir durum,şeytanı bile dehşete düşürtmektedir. 

Riyakâr olan şeytan hep aldatmakla iş görmektedir.Nitekim:” Hani şeytan onlara 

yaptıklarını süslemiş ve, “Bu gün artık insanlardan size galip gelecek (kimse) yok, 

mutlaka ben de size yardımcıyım.” demişti. Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze 

gelince (şeytan), gerisingeriye dönüp, “Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin 

görmediğiniz şeyleri (melekleri) görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Allah, cezası çetin 

olandır” demişti.“(Enfal.48.) 
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*SORU:denizden elde edilen mahsüllerde zekat nasıl verilir ne kadar verilir  

üzerinden 1 yıl geçmesi gerekli midir. Ben bir yerde okumuştum ticaret  

maksatlı bile olsa elde edilen deniz mahsüllerinde 5/1 oranında zekat  

vermek gerekiyormuş. Yani bir balıkçı her tuttuğu balıktan 5/1 oranında  

zekatmı vermesi gerekir mi? Mezheplere göre açıklamanızı rica ederim... 

 

Cevap: 

Bu konuda Hz. Ömer'den bir uygulama örneği aktarılır: Hz. Ömer Ya‘lâ b.  

Ümeyye'yi deniz kıyılarına âmil olarak tayin eder. Ya‘lâ deniz kıyısında bulu-  

nan bir anber hakkında Hz. Ömer'den yazılı görüş ister. Hz. Ömer de ashabla  

istişareden sonra şöyle görüş bildirir: "Şüphesiz anber, Allah'ın nimetlerinden  

biridir.Anberde     ve   onun    gibi   denizden     çıkarılan   diğer   kıymetlerde      1/5 

(nisbetinde vergi borcu) vardır"881  
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 Ebû Yûsuf, el-Harac, s. 76. 



 

     İslâm  vergi   hukukunun   klasik   dönemdeki   önemli   müelliflerinden   Ebû  

Ubeyd   de   Emevî   Halifesi   Ömer   b.   Abdülazîz'in   Umman   âmiline,   denizden 

çıkarılan   balıkların   değeri   gümüş nisabına   ulaşırsa,   onlardan   zekât   tahsil 

etmesini emrettiğini rivayet eder  (el-Emvâl, nr. 888) ve adı geçen müctehid halifenin   

denizden   çıkarılan   her   türlü   kıymetli   eşyanın   zekâta   tâbi   bulunması görüşünde 

olduğunu bildirir.  

 

     Dönemlerinde denizden elde edilen ürünlerin önemli bir yekün tutmadığı için  

olmalı, fakihler deniz mahsullerinin zekâta tâbi mallardan olmadığı görüşünde-  

dirler. Ebû Yûsuf ise denizden çıkarılan inci, mercan gibi kıymetli süs eşyaları ile  

anber gibi kokuların 1/5 oranında vergiye tâbi tutulması gerektiğini ileri sürer.”882 

 Nitekim İbni Abbas;”Anber,rikaz değildir.Bunu deniz atmıştır.”der.883 

 

 

*SORU:istediğim kadar 2 rekat sünnet namazı kilabilir miyim? 

 

Cevab: 

Hadiste:”Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda kim benim sünnetime yapışırsa (devam 

ettirirse)onun için yüz şehidin sevabı vardır.” 

Sünnetler ekstra namazlardır.Peygamberimizin şefaatını kazanmaya sebebtir. 

Farz ibadetlerin tamamlayıcısıdırlar. 

Kişinin üzerinde farz borçları varsa,onu öncelikli olarak yapmalı,böyle bir durum yoksa 

istediği kadar sünnet namaz kılmaya devam edebilir. 

Farz namazlar ana borç gibi iken,sünnetler ise verilen sadakalar mesabesindedirler. 
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*Tevbe suresinin son ayetiyle ilgili bir hadis okudum Kim sabah  

kalktığında ve geceye girdiğinde «Allâh’a güvendim o bana yeter, Tanrı  

yoktur, arş’ın azîm rabbi olan O vardır» derse; bunu ister sıdk ile  

söylesin ister YALANDAN (inanmıyarak) söylesin, yedi defa söylediğinde  

Allâh ona kâfi gelir.’deniliyor ben bu hadiste ne demek istendiğini  

anlamadım inanın anlamadım. beni bu konuda geniş bir şekilde  

bilgilendirirmisiniz. Allah razı olsun. 

 

Cevab:“Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 

Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”
884
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Âyetin nüzul sebebi:”İbnü Merduye,Sa’d ibni Ebi Vakkas-tan rivayet ediyor ki,Allah 

Resulü,Medine-i Münevvereye gelince Cuheyne kabilesi mensubları Efendimize geldiler 

ve;’Ey Muhammed,sen gelip aramıza indin.Bizim için,bizim senden,seninde bizden 

emniyette olacağına dair aramızda bir antlaşma yaz,’dediler. 

Hz.Peygamber,’Bunu niçin istiyorsunuz?’diye sordular. 

‘Biz ancak emniyet peşindeyiz.’dediler. 

Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. 

Ebud Derda-dan rivayette:”Her kim sabah ve akşam yedi kere derse Allah Taâla,o 

kulun önemsediği şeylere kifayet eder.”buyurulur.  

Allah’a güvenene Allah kâfidir.Allah’a güvenene Allah vekil ve kefildir. 

Burada Allah’a tam bir güven ve teslimiyet söz konusudur. 

Duaların kabulünün belli zaman ve şartları vardır.Bu duanında kabul şartları bu 

şekilde belirlenmiştir. 

Bu durum ise Allah’a olan güvenin her gün için günün başlangıç ve nihayetinde 

tazelenmesi ve yenilenerek kuvvetlendirilmesidir. 

Bir insandan Allah razı ve dost ise,bütün dünyayı da razı ve memnun olur.O’nun 

memnuniyeti ve de insana karşı kâfi gelmesi,bütün dünya düşman olsa bile ehemmiyeti 

yoktur. 

Efendimizi muvaffak eden husu Allah’a olan güvenidir. 

Bir insan işini yaptıktan sonra sonucunu O’na havale ederse,elbette o işin olması 

kolaylaşır. 

Tıpkı Nemrud tarafından ateşe atılıpta ilk defa;Allah bize yeter,O ne güzel vekildir.”
885

 

Bu sözü söyleyen İbrahim Peygambere ateşin bir cennet bahçesine dönüşmesi gibi. 

Ve Uhud-da müşriklerle beraber olmayan Ebu Süfyanın büyük bir kalabalıkla 

Peygamber Efendimizin üzerine doğru geldiğini söyleyenlere Peygamberimiz yine aynı 

âyeti söylemiş ve Allaha güvenini tazelemiştir.
886

 

 

*Bir nükte:” Allah yeter. 

Makam-mevki için yanıp tutuşan bir zavallı, Sultan Zengi'ye yalakalık yapıp 

duruyormuş. 

O kadar yalakalık yapmış ki, Sultan Zengi, ya mayıştığından ya da bezdiğinden, adamı 

lütf-ü şahaneye boğmuş. 

Ona ipek elbiseler, bol miktarda altın ve mühim bir devlet görevi vermiş. 

Adam bayram etmiş tabii. 

Ne var ki göreve başlamasıyla görevi bırakması bir olmuş. 

Üzerindeki ipek elbiseleri çıkarıp parçalamış, altınları yoksullara dağıtmış ve makama 

mevkie sırtını dönüp güle oynaya çöle gitmiş. 

Çölde tarifi imkânsız bir neşe içinde hoplayıp zıpladığını gören bir arkadaşı, ona, “Ne 

oldu sana? Uğrunda defalarca etek öptüğün şeyleri niye bıraktın?” 
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diye sormuş. 

Adam şöyle cevap vermiş: 

“Makama otururken korkuyla ürperdim. Sonra, elime tutuşturulan mühürdeki yazıyı 

okudum. 'Allah yeter' yazıyordu. 

Bu yazı göğsümü genişletti, yüreğimi coşturdu. Bütün dünyaya meydan okuyabileceğimi 

hissettim. Makam-mevki ve servet bana öyle küçük göründü ki, onları elimin tersiyle 

ittim.” 
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*Soru:İnsanların çoğu yeniden dirilişi inkar mı ediyor? 

            “Olanca yeminleriyle: "Öleni Allah diriltmez" diye yemin ettiler. Hayır; bu, 

O´nun üzerinde hak olan bir vaidtir, ancak insanların çoğu bilmezler.  (nahl,38), Bu 

ayete göre insanlardan kasıt nedir, adem -a.s-´dan kıyamete kadar olan insanların hepsi 

mi, böyle ise eğer insanların toplamda çoğunluğu yeniden dirilmeyi inkar mı ediyor, 

çünkü bu gün ki yeniden dirilmeye inanan insanların sayısı bugün dünya nüfusuna göre 

çoğu sayılır (309üslüman, 309üslüm, 309üslümanl=4 milyar ve diğerleri), 

Cevap:” Kâfirler, “Allah ölen kimseyi diriltmez.” Diye en kuvvetli yeminleriyle 

Allah’a yemin ettiler. Hayır, bu ölüleri diriltmek, Allah’ın kendisine karşı bir vaadidir. 

Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.” 

Fizilal tefsirinde:” Yüce Allah’ın insanlara peygamberlerini gönderip onlara 

iyiliği emretmeleri, kötülükten sakındırmaları, diriliş ve hesap gününde Allah’a 

verecekleri hesaptan korkmaları gerektiğini söyledikleri günden beri, diriliş meselesi 

pek çok toplum tarafından inanç problemi yapılmıştır. 

İşte bu Kureyş müşrikleri de var güçleriyle Allah’a yemin ederek Allah’ın 

ölenleri diriltmeyeceğini iddia ediyorlardı! Onlar Allah’ın varlığını kabul ediyorlardı. 

Fakat Allah’ın ölüleri kabirlerden kaldırıp diriltmesini reddediyorlardı. Öldükten, 

toprak olup kemikleri ve kemiklerinin yapısında yer alan hücreler dağıldıktan sonra 

dirilmeyi çok güç bir iş olarak görüyorlardı!” 

-Nahl suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olduğundan,burada inkâr 

edenlerden kasıt,Mekkeli müşriklerdir. 

-Önceki âyet buradaki kastın kimler olduğuna açıklık getirmektedir. 



-37 Sen, onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de, Allah, şüphesiz 

saptırdığına hidayet vermez, onlar için yardım edecek yoktur.” 

*Âyetin nüzulü hakkında: 

“Onlar, “Ölen kimseyi Allah yeniden diriltmez.” Diye olanca güçleriyle yemin 

eltiler.Hayır, öyle değil. Bu, O’nun dosdoğru bir va’didir. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

Ebu’l-Aliye’den rivayetle Rebî ibn Enes der ki: Bir 310üslümanla müşriklerden 

bir adamdan alacağı vardı ve onu istemeye gelmişti. Konuşma sırasında 310üslüman: 

“Ölümden sonra öyle umuyorum ki...” deyince müşrik: “Sen, ölümünden sonra tekrar 

diriltileceğim mi sanıyorsun?” deyip “Vallahi Allah ölenleri yeniden diriltecek değildir.” 

Diye yemin etti de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.”
887

 

*Fahreddin-i Razi’nin Tefsir-i Kebirinde ise:” Ayet-i kerimedeki “Onlar, olanca 

güçleriyle Allah adına yemin ettiler” cümlesi, müşrik olan kimseler adına nakledilmiş 

bir nakildir. Ayetteki belâ “hayır” ifadesi ise, nefyden sonra gelen ifadeyi isbat etmek 

içindir. O halde bu, “Elbette, ö onları öldükten sonra da diriltir!” demek olur. Ayetteki 

“bu O’nun üzerinde, gerçek bir vaaddir” ifadesi de, te’kid için getirilmiş olan mef’ul-ü 

mutlaktır. Yani, “Allah, öldükten sonra diriltmeyi, kendisinde herhangi bir cayma 

olmayan hak ve gerçek bir vaad ile vaadetti” demektir. Çünkü O’nun, “O onları 

diriltir” şeklindeki ifadesi, “O onları diriltmeyi vaadetti” manasına delâlet eder. 

Ayetteki “Onlara hakkında ihtilaf edegeldikleri şeyi açıklasın... diye” ifadesi, “Onlara, 

öldükten sonra dirilme gibi, hakkında ihtilaf ettikleri hususları beyan etmek için...” 

demektir ki, bu da, “Elbette, Allah onları, hem ihtilaf ettikleri şeyleri onlara beyan 

etmek, hem de kâfirlerin, hakkında yemin ettikleri hususlarda yalancı olduklarını bilip 

anlamaları için, öldükten sonra diriltecektir...” demektir.”
888

 

Nüzul sebebi olarak da Tefhim-ul Kur’an-da;” Burada, kâfirlerin işkenceleri 

nedeniyle yurtlarını terketmek zorunda kalan ve Mekke’den Habeşistan’a hicret eden 

muhacir 310üslümanlar teselli edilmektedir. Burada kâfirlerden hemen sonra 

muhacirlere değinilmesi kâfirlere imalı bir uyarı niteliği taşımaktadır. Onlara, 

310üslümanlara yaptıkları eziyetlerin cezasız kalacağını düşünerek kendilerini 

aldatmamaları söylenmektedir: “Ey zalimler! Zulme uğrayan müminlerin adalet 

bulmayacaklarını mı sanıyorsunuz?” 

*Kurtubi’nin Camiinde de:” Onlar var güçleri ile: “Ölecek kimseyi Allah 

diriltmez diye Allah adına yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, O’nun gerçekleştirmeyi 

üzerine aldığı hak bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler. 

 

-Onlar var güçleri ile.... Allah adına yemin ettiler” buyruğu, onların yap-

tıklarının hayret edilecek bir iş olduğunu anlatmaktadır. Çünkü onlar Allah adına 

yemin ettiler. Yeminlerini alabildiğine ileri dereceye götürerek ölen kjro-seleri Allah’ın 

diriltmeyeceğini söylediler. Bu söylediklerinin hayret edilecek bir şey olduğuna gelince; 

onlar bir taraftan Allah’ı ta’zim ettiklerini izhar ediyor ve O’nun adına yemin 

ediyorlar, sonra da O’nun ölüleri diriltmekten âciz olduğunu ileri sürüyorlar. Ebul-
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Âliye der ki: Müslümanlardan birisinin müşrikten alacağı vardı. Alacağını ödemesini 

istediğinde: Ölümden sonra benim umduğum da şudur.,, demişti. Bunun üzerine müşrik 

kişi Allah adına yemin ederek; Allah ölenleri diri İtmeyecektir diye söyleyince bu âyet-i 

kerime nazil oldu. 

Katade der ki: Bize nakledildiğine göre İbn Abbas’a bir adam şöyle demiş: Ey 

ibn Abbas, bazı kimseler Hz. Alî’nin kıyamet kopmadan önce öldükten sonra tekrar 

diriltilip gönderileceğini iddia etmektedirler ve bu âyet-i kerimenin buna işaret ettiğini 

söylemektedirler. İbn Abbas dedi ki: Yalan söylüyor o kimseler. Çünkü o âyet-i kerime 

bütün insanlar için umumîdir. Eğer Ali kıyamet gününden önce gönderilecek olsaydı, 

ondan sonra hanımları başkaları İle nikahlanmaz, onun mirasını paylaştırmazdı, 

“Hayır” bu onların iddialarım red etmektedir. Hayır mutlaka Allah onları tekrar 

diriltecektir. Bu onun gerçekleştirmeyi üzerine aldığı hak bir vaaddır” buyruğu 

müekked  bir masdardır Çünkü yüce Allah’ın: “Onları diriltecektir” ifadesi bu 

husustaki vâde delildir; yahutta Öldükten sonra diriliş vaadi hak bir vaaddir” 

anlamındadır. 

“Fakat insanların çoğu” kendilerinin öldükten sonra diriltileceklerini 

“bilmekler.” 

Buhârîde Ebu Hureyre’den nakledilen rivayete göre Peygamber (sav) şöyle 

buyurmaktadır: “Yüce Allah buyurdu ki: Âdemoğlu –Beni yalanlamak ona düşmediği 

halde, Beni yalanladı, Âdemoğlu Bana kötü söz söylemek ona yakışmadığı halde bana 

kötü söz söyledi. Beni yalanlaması.beni ilkin yarattığı gibi tekrar beni iade etmeyecektir, 

şeklindeki iddiasıdır. Bana dil uzatması ise; Allah evlad edindi demesidir, Halbuki Ben 

bir ve tekim, samedim, doğmamış ve doğurmamış olanım ve hiç kimse kendisine denk 

olmayanım”
889

 Bu hadis önceden de (el-Bakara, 2/116. Âyet ikinci başlıkta) geçtiği gibi 

ileride de (el-Alızab, 33/57. Âyet 1. Başlıkta) gelecektir.”
890
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*Yüksek sesle ses adabına ters bir sekilde bağırarak konuşanlar hakkında  

Peygamber Efendimiz (a.s.m) ne demiş? Böylelerine karşı nasıl bir yol  

izlemeliyiz? 

 

CEVAB-1-Her ne kadar Peygamberimize özel olarak nasıl hitab edileceği belirtilmiş 

olsa da,bizlerin de bundan mutlaka çıkarmamız gereken hisseler mevcuttur. 

Efendimiz istirahat halinde ve de dışarıdan kendisine –Muhammed-diye bağırılarak 

hitabe edilmesi üzerine Rabbimiz Âyette Peygamber Efendimize has olarak:” Ey iman 

edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız 

gibi, ona sözle bağırıp-söylemeyin; yoksa siz şuurunda değilken, amelleriniz boşa gider. 

                                                           
889

 Buharı, Tefsir 2. sure 8, 112. sûre 1, 2; Nesâi, Cenâiz 117; Müsned, II, 317, 350, 394, 
890

 İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 10/165-166. 



Seslerini Peygamberin yanında kısan kimseler, Allah'ın gönülleri takva ile sınadığı 

kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük ecir vardır. 

Ey Muhammedi Sana odaların ötesinden seslenenlerin çoğu akletmeyen kimselerdir. 

Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi şüphesiz onlar için daha iyi 

olurdu. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.”
891

 buyrulmaktadır. 

Bu alanda –Adab-ı Muaşeret-adlı bir çok eserde bilgi verilmiştir. 

Lokmanın oğluna tavsiyesinde:” “ (Yavrum!) Yürüyüşünde tabiî ol ve sesini alçalt. 

Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. ” 892 

“Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler! "
893

 

Firavuna karşı bile nasıl konuşulacağı belirtilmiştir. 

"Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar."  

Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten, onun bize karşı 'taşkın bir tutum takınmasından' ya 

da 'azgın davranmasından' korkuyoruz."
894

 

Yüksek sesle konuşma saygıyı zedeler. 
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*Soru:"..Zalimlere en ufak meyl etmeyiniz yoksa size de Cehennem ateşi dokunur.." (Hud 

Suresi:113) nasıl anlamak lazım?  

Zalimlere bilmiyerek art niyet olmaksızın meyl etsek durumumuz vahim mi olur? 

Cevap:Konuya Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir açıklama getirir: 

“Zulme değil yalnız Âlet olanı ve taraftar olanı, belki ednâ bir meyil edenleri dahi 

dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü, rıza-yı küfür küfür olduğu gibi, zulme rıza da 

zulümdür. 

İşte, bir ehl-i kemal, kâmilâne, şu âyetin çok cevâhirinden bir cevherini şöyle 

tabir etmiştir:  

Muîn-i zalimîn dünyada erbâb-ı denâettir,  

Köpektir zevk alan seyyâd-ı bî-insâfa hizmetten.”[1]  

Elbette kasıtlı yapılan bir iş ile,bilmeyerek,unutarak,iyi niyetle yapılan bir iş aynı 

oranda değerlendirilemez. 

                                                           
891 Hucurat.2-5. 
892 Lokman 31/19.Ayrıca bakn.  
http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?id=22427&s=show_qna 
893 İsra.53. 
894 Taha.44-45. 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1625:soru&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48#_ftn1
http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?id=22427&s=show_qna


Onlara yapılacak en büyük iyilik; şefkat gereği yakınları da bulunduğundan ilk 

önce onların ıslahı için dua etmek veya hadiste belirtildiği üzere: 

Ebu Said el-Hudri Resul (sav)’den: 

“Kim sizden bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse 

onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse ona kalbiyle buğz etsin. İşte bu da imanın 

en zayıfıdır.” 

Burada ‘zalimlere meyletmeyinizden’ kasıt bir manada,onların zulmüne 

meyletmeyin,demektir. 

Önce nefret edilip meyledilmeyecek olan zulmün kendisidir.Sonra onu 

taşıyıp,sahiplenen kimse içindir. 

Bir de önemli olan âyetin devamındaki ifadedir:” Allah'dan başka 

yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.” 

Burada esas olan,yardım etmek ve yardım görmek düşüncesidir.Onlara dayanıp 

güvenmemek,rıza göstermemek,itaat etmemek,muhabbet etmemek,onlara muvafakat 

etmemek,dostluk ve arkadaşlıkta bulunmamak,destek olmamak,taraftar olmamak, 

yaltaklık yapmamak,onları savunmamak gerektir. 

Kur’an-ı Kerim burada en hafif halini nazara verirken,en büyüğünden ne derece 

şiddetle kaçmak gerektiğine de bir ima vardır. 

Beyzâvî şöyle der: Rükün, az eğilmektir. Yani onlara doğru az bir şekilde dahi 

olsa yakınlık göstermeyin. 

Bazı Muhakkik alimler: "Burada nehyedilen şey, zalimlerin üzerinde 

bulundukları zulme rıza göstermek, onların bu işini iyi görmek, hem kendileri hem 

başkalarına onun güzel olduğunu göstertmek ve bu kabîl şeylerde onlara katılmaktır. 

Ama, onlardan gelebilecek bir zararı defetmek ve zarurî, hemen elde edilmesi gereken 

bir menfaati temin etmek için onların arasına karışmak, yasaklanan bu meyil çeşidine 

dahil değildir" demiştir.[2] 

Âyetin nüzulünde de ifade edildiği üzere;Hz.Lut peygamberin kendisine 

inanmayan eşinin,evlerine insan suretinde ve o kavmi helak etmek üzere gelen genç 

melekleri,livatacılara haber vermekle yardım etmesi gibi bir yardımda bulunmayınız. 

“Allah, inkar edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, 

kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik 

ettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, “Haydi, 

ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.”[3] 

Rağıb el-Esbehanî ve Ebû'l-Baka olmak üzere lûgatçiler zulmü şöyle tarif 

etmişlerdir: Eşyayı lâyık olduğu yere koymamaktır. Bu da ya noksanlaştırmak, ya 

fazlalaştırmak, ya vaktini geciktirmek, ya da asıl yerinden saptırmak suretiyle olur. 

Hikmet erbabı ise, zulmü üçe ayırmışlardır: 

1. İnsanla Allah arasındaki zulüm. Bunun en büyüğü, küfür, şirk ve nifaktır. O 

bakımdan Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da, «Şüphesiz ki, şirk (Allah’a ortak koşmak) büyük 

bir zulümdür!» buyurmuştur. 

2. Kişiyle insanlar arasındaki zulümdür. Kur’ân’da, «Doğrusu Allah zâlimleri 

sevmez.» buyurulurken, daha çok başkasına haksızlık edenler” kasdedilmiştir. 

3. Kişiyle kendi nefsi arasındaki zulümdür. Kur’ân’da birkaç yerde buna temas 

edilmiştir. Örneğin, «Biz onlara zulmetmedik, ama onlar kendilerine zulmettiler.» 

mealindeki âyette kişinin kendine yaptığı haksızlıktan söz ediliyor.”[4]  
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