






OKUYUCUYA
•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir
yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin teme-
lini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden
Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflku-
ya düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu-
¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hiz-
metin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucula-
r›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kita-
b›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

•Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Ya-
zar›n tüm kitaplar›nda imani konular Kuran ayetleri do¤rultusunda anla-
t›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edil-
mektedirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiç-
bir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

•Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitapla-
r›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamakta-
d›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitap-
lar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir
tav›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilen-
mekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

•Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okuna-
bilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitap-
lardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada oku-
malar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktar-
malar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

•Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n ta-
n›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacak-
t›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güç-
lüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitap-
lar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

•Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin
ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz
etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu
kitapla ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve
siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu-
¤una flahit olacakt›r.

•Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,
flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve
sayg›ya dikkat etmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve
ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 









Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini An-
kara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi

Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana,
imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bun-
lar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›-
n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan ka-
ranl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-
maktad›r. Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer
ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60
farkl› dile çevrilmifltir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için
Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan

kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›-
n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür,

Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, ya-
y›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini
kendine rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin
tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen iti-
razlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemekte-
dir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n müh-
rü, bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 
Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dün-

yaya ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret
gibi temel imani konular üzerinde düflünmeye sevk et-

mek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sap-
k›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polon-
ya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,
Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a
ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülke-
sinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Fran-

s›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Por-
tekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,

Rusça, Boflnakça, Uygurca, En-
donezyaca, Malayca,

Bengoli, S›rpça,
Bulgarca, Çin-
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ce, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kul-
lan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi
pek çok dile çevrilen eserler, yurtd›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan
takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok
insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile ol-
maktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü,
kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmak-
tad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürü-
tülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi bi-
çimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n
görüfl ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤il-
dir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r,
çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar,
Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r. 
Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kay-
naklanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde
de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu
eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazançhedeflen-
memektedir. 
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-
melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-
menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-
mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada
güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yay-
mak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan
ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin el-
de edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n
eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak ol-
du¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü
okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan
kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin
ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri fle-
kilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek isten-
di¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden gel-
di¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok-
geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›,
Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur
ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile
olacakt›r.
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OOnnllaarraa  bbiinnmmeenniizz  vvee  ssüüss  iiççiinn  aattllaarr››,,
kkaatt››rrllaarr››  vvee  mmeerrkkeebblleerrii  ((yyaarraatttt››))..  VVee  ddaahhaa

ssiizzlleerriinn  bbiillmmeeddii¤¤iinniizz  nneelleerrii  yyaarraattmmaakkttaadd››rr??
((NNaahhll  SSuurreessii,,  88))
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Martı türü kufllarda gaganın biçimi beslenme özellikle-

rine ba¤lı olarak türden türe de¤ifliklik gösterir. Örne¤in

martıların ve özellikle yırtıcı martıların kanca uçlu gaga-

ları yakalayıp koparmaya elverifllidir. Bazı türlerin, ör-

ne¤in Atlas Okyanusu kıyılarında yaflayan deniz papa-

¤anı ile ak sumru kuflların›n gagalar› ise birkaç balık

taflırken, dalıp yeniden balık avlayabilecekleri bir

yapıya sahiptir. Görüldü¤ü gibi aynı türdeki kufllar

arasında var olan çeflitli özellikler, Yüce Allah'›n efli ben-

zeri olmayan yaratma sanatın› tanımam›za vesile olur. 

www.bilgilerdunyasi.net
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Burnumuz nefes ald›¤›m›z havan›n ›s›t›lmas› ve nem-

lendirilmesi görevini üstlenmifltir. Burnun iç yüzeyini

kaplayan mukus tabaka su buhar› salg›layarak giren ha-

vay› nemlendirir. Mukus tabakan›n hemen alt›nda yer

alan çok say›daki k›lcal damar da geçifl s›ras›nda hava-

n›n ›s›nmas›n› sa¤lar. Böylece hava, akci¤erlerin hassas

yap›lar› için en uygun hale getirilir. Söz konusu meka-

nizma, binalar›n s›cakl›k ve nem ortam›n› düzenleyen

geliflmifl bir klima sistemine benzer. Burada ana hatla-

r›yla anlat›lan bu ifllemler gerçekte oldukça karmafl›kt›r.

www.harunyahya.net
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Göz, 600 bin sinirle beyne ba¤lan›r. Ayn› anda 1.5 milyon

mesaj al›p bunlar› düzenler ve saatte 500 km'lik h›zla

beyne gönderir. Tek bir noktaya bakt›¤›n›zda, asl›nda bir-

birinden farkl› yüzlerce detay görürsünüz. Ayr›ca mucize-

vi bir flekilde göz, bunlar›n hepsinden gelen mesajlar›

ay›rt eder, hepsini de¤erlendirir ve her birini beyne iletir. 

www.hayatinkokeni.com
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‹flçi ar›lar›n hareketleri son derece tutarl›d›r ve bir amaç

üzerinedir. Kovandaki bir ar› yeni yumurtalar için hücre-

ler haz›rlarken, di¤eri kraliçeye hizmet etmek için petek-

ler aras›nda dolafl›r, bir üçüncüsüyse bal toplar. Her iflçi

ar› Rabbimiz'in ilham›yla kesin olarak neyi nas›l yapaca-

¤›n› bilir, kusursuz bir disiplinle hareket eder.

www.Allahvar.com
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Enzimler, hücreleri hareketlendirip reaksiyonları bafllat-

mak ve hızlandırmakla görevlidirler. Bir enzim bir reak-

siyonu milyar kere hızlandırabilir. Örne¤in insan vücu-

dundaki enzimlerden sadece bir tanesi görevini yapma-

sayd›, bu cümleyi okumak 1500 yıl sürecekti. Hatta siz bu

cümleyi okuyana kadar sizi yaflatan pek çok reaksiyon da

devreye girmeyi bekleyecek ve birbirinden habersiz ve

hareketsiz hücreler teker teker ölmeye bafllayacaktı. An-

cak kusursuz yarat›l›fl sayesinde bu gerçekleflmez ve en-

zimler görevlerini eksiksizce yerine getirir.
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Orkidelerin de¤iflik üreme yöntemleri vard›r. Örne¤in ba-

z› orkideler nektar üretemez sadece nektar kokusu üretir-

ler. Bu kokuya aldanan ar›lara nektar vermedikleri halde,

onlar› kand›rm›fl ve polenlerini tafl›tt›rm›fl olurlar. Bir bit-

kinin yaln›zca polenlerini tafl›tmak için nektar vermedi¤i

halde nektar kokusunu taklit edebilmesi hiç kuflkusuz ki

bu bitkilerin bilinci sayesinde gerçekleflen olaylar de¤il-

dir. Ak›l ve fluur sahibi olmayan bitkiler de di¤er tüm

canl›lar gibi Allah’›n ilham› ile hareket etmektedirler.

www.ehlisunnetinonemi.com
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Kuzey kutbunda yaflayan deniz k›rlang›çlar›, her y›l

30.000-40.000 km.lik yol boyunca kanat ç›rparlar. Bu k›r-

lang›çlar›n vatanlar› Kuzey Kutbu’dur. Fakat her y›l Ku-

zey Amerika, Grönland ya da Sibirya'daki üreme bölgele-

rinden, Kuzey Kutbu sular›ndaki k›fll›k bölgelere do¤ru

yolculuk yaparlar.

www.hayvanlaralemi.net
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Kutuplardaki buzlu sularda yaflayan bal›klar›n neden

donmad›¤›n› hiç merak ettiniz mi? Bu bal›klar, derilerin-

deki buz kristallerinin s›cakl›¤›n› -20C'ye kadar yükselten

bir proteini üreten gene sahiptirler. Bu protein buz kris-

tallerindeki oksijen moleküllerine ba¤lanarak genleflme-

lerini engeller yani canl›n›n donmas›n› önler. 

www.evrimcilerinitiraflari.com
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Confuciosornis’in
temsili resmi (üstte)

Evrim teorisi, kuflların küçük yapılı ve etobur theropod

dinozorlardan, yani bir sürüngen türünden türedi¤i iddi-

asındadır. Oysa hem kufllarla sürüngenler arasında yapı-

lan anatomik karflılafltırmalar hem de fosil kayıtları bu id-

diayı yalanlamaktadır. Resimde görülen fosil, ilk örne¤i

1995 yılında Çin'de bulunan, Confuciosornis olarak adlan-

dırılan soyu tükenmifl bir kufl türüne aittir. Günümüz

kufllarına büyük bir benzerlik gösteren Confuciosornis,

kuflların evrimi senaryosunu yıkmıfltır.

Confuciosornis
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yafl: 120 milyon yıl
Bölge: Çin
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Gürgen yap-
ra¤ın›n gü-
nümüzdeki
örne¤i.

Bilinen 30 - 40 türü olan gürgen a¤acı, genellikle kuzey ik-

limlerinin hakim oldu¤u bölgelerde yetiflir. Ço¤unlukla

Do¤u Asya ve Çin'in belli bölgelerinde bulunan gürgen

a¤acının bir iki türüne Avrupa ve Kuzey Amerika'da da

rastlanır. Fosil bulguları günümüzde yaflayan gürgenlerle,

bundan on milyonlarca yıl önce yaflamıfl olanlar arasında

hiçbir fark olmadı¤ını ortaya koymufltur. Gürgen a¤açları,

Darwinistlerin iddialarına meydan okumakta, Yaratılıfl'ın

açık bir gerçek oldu¤unu söylemektedir.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen
dönemi
Yafl: 54 - 37 milyon y›l
Bölge: Cache Creek Oluflumu,
British Columbia, Kanada



22

Günümüzdeki ginkgo yapra¤› 

Darwinistlerin bitkilerin evrimi senaryosunu geçersiz kı-

lan delillerden biri de resimde görülen 50 milyon yıllık

ginkgo yapra¤ıdır. Ginkgoların baflka bir bitkiden türe-

mediklerinin, baflka bir bitkiye de dönüflmediklerinin

göstergesi olan bu fosil, di¤er bütün fosil örnekleri gibi

evrimcileri büyük bir açmaza sokmaktadır.

Gingko Yapra¤ı
Dönem: Senozoik zaman, 
Eosen dönemi
Yafl: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluflumu,
British Columbia, Kanada

www.evrimmasali.com
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Alttaki resimlerde
kozalak fosilinden

hiçbir fark› olmayan
günümüzdeki kozalak-

lar bulunmaktad›r.

Ait oldukları a¤acın ço¤alması için gerekli olan tohumla-

rı taflıyan kozalakların yapısı di¤er tüm canlılar gibi, mil-

yonlarca yıl boyunca hiçbir de¤iflime u¤ramamıfltır. Gü-

nümüzdeki kozalaklarla aynı olan 65 - 23 milyon yıl ya-

flındaki kozalaklar, tarih boyunca evrimin hiçbir zaman

yaflanmadı¤ının önemli örneklerinden biridir.

Kozalak
Dönem: Senozoik zaman, Paleojen dönemi
Yafl: 65 - 23 milyon yıl
Bölge: Almanya

www.hayatinkokeni.com
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Eklembacaklılar filumuna dahil olan at nalı yengeçleri,

Chelicerata (kelikeserliler) alt filumuna dahildirler ve

örümcekler ve akrep familyalarına daha yakındırlar. Re-

simde görülen 150 milyon yıl yaflındaki at nalı yengeci fo-

sili, Yaratılıfl'ın açık bir gerçek oldu¤unu, evrimin hiçbir

zaman yaflanmadı¤ını bir kez daha teyit etmektedir.

At Nalı Yengeci
Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen,
Almanya

Günümüzde
yaflayan örnekler
altta

www.yasayanfosiller.com
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Yandaki resimde gördü¤ümüz
mersin bal›¤›n›n yukar›daki
144 milyon yıll›k mersin bal›¤›
fosilinden hiçbir fark› yoktur.

Günümüzde sadece iki familyası soyunu devam ettiren

mersin balıkları hep mersin balı¤ı olarak var olmufllardır.

Baflka bir canlıdan türememifl, baflka bir canlıya da dönüfl-

memifllerdir. Bu gerçe¤in teyidi olan fosil bulguları, di¤er

tüm canlılar gibi mersin balıklarının da evrim geçirme-

diklerini söylemektedir.

Mersin Balı¤ı
Dönem: Mezozoik 
zaman, Jura dönemi
Yafl: 144 - 65 milyon yıl
Bölge: Çin 

www.yaratilisatlasiyorumlar.com
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Yaratılıfl'ın açık bir gerçek oldu-
¤unu gösteren fosillerden biri de
resimde görülen yaklaflık 150 mil-
yon yıl yaflındaki karides fosili-
dir. Günümüzdeki karideslerden
hiçbir fark› yoktur.

Darwinistlerin iddia etti¤i gibi aflamalı bir evrim süreci-

nin yaflanmadı¤ını gösteren bilimsel bulgulardan bir di-

¤eri de resimde görülen karides fosilidir. Var oldukları ilk

andan itibaren tüm özellikleri ve uzuvlarıyla eksiksiz

olan karidesler hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramamıfllardır. Bu ka-

rides fosili, evrimin hayal ürünü bir senaryo oldu¤unu

tüm açıklı¤ıyla gözler önüne sermektedir.

Karides
Dönem: Mezozoik
zaman, Jura dönemi 
Yafl: 150 milyon yıl
Bölge: Solnhofen
Oluflumu, Almanya

www.netcevap.org
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Günümüzde
yaflayan yengeç

örnekleri (sa¤da)

Fosil kayıtları canlılı¤ın kökenini anlamak için yeterince

zengindir ve bu gerçek karflımıza somut bir tablo çıkar-

maktadır: Farklı canlı türleri, aralarında hayali evrimsel

"geçifl formları" olmadan, yeryüzünde bir anda ve farklı

yapılarıyla, ayrı ayrı ortaya çıkmıfllardır. Bu da tüm canlı-

ları Yüce Allah'ın yarattı¤ının delillerinden biridir. 

Yengeç
Dönem: Senozoik za-
man, Oligosen dönemi
Yafl: 37 - 23 milyon yıl
Bölge: Danimarka

www.yaratilismuzesi.com
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Reduviida (yırtıcı tahtakuruları) familyasına dahil olan bu

böceklerin çeflitli türleri chagus hastalı¤ını yayan ana fak-

törlerdir. Darwin'i zehirleyerek onun yaflamını hasta bir

flekilde geçirmesine neden olan suikastçi böcek, antenini

zehiri enjekte etmek için kullanır ve karflısındaki canlının

dokularını eritip sıvılafltırır. 

Günümüzde yaflamakta
olan suikastçi böcekler-
den bir örnek (sa¤da)

Suikastçi Böcek 
Dönem: Senozoik zaman, 
Oligosen - Miyosen dönemi
Yafl: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti 
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Yanda günümüzde hala
yaflamakta olan yürüyen

çal› örne¤i bulunmaktad›r.

Yürüyen Çalı isimli böcekler yavafl hareket etmeleri ve

kamuflaj yapmaları ile tanınır. Uzun bedenleri, bacakları,

antenleri ve renkleri ile tıpkı bir çalıya benzerler. Kamuf-

laj yapan canlılar yafladıkları ortama son derece uyumlu

flekilde yaratılmıfl vücut yapıları, biçimleri, renkleri ve

desenleriyle özel bir koruma altına alınmıfllardır. 

Yürüyen Çalı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yafl: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya
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Darwin, teorisinin ancak fosil kay›tlar›yla do¤rulanabile-

ce¤ini biliyordu ve bu nedenle paleontolojik çal›flmalara

büyük umut ba¤lam›flt›. Ne var ki, Darwin'den sonra ge-

çen yaklafl›k 150 y›l içinde hiç ara geçifl formu fosili bu-

lunmad›. Dolay›s›yla Darwin'in iddialar› hiçbir zaman te-

yit edilmedi. Fosiller, Darwin'in evrim teorisini geçersiz-

li¤i ispatlanm›fl bir teori olarak tarihe gömdü. Bu fosiller-

den biri de, günümüzdekilerle ayn› özelliklere sahip olan,

resimdeki 95 milyon y›ll›k mürekkep bal›¤› fosilidir. 

Mürekkep Bal›¤›
Dönem: Mezozoik
zaman, Kretase
dönemi
Yafl: 95 milyon y›l
Bölge: Lübnan

www.evrimbelgeseli.com
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Kaplumba¤a fosilinin alttan görünüflü (üst sa¤da) mükemmel de-
tayları ile günümüz kaplumba¤alarından (üst solda) farklı olmadı-
¤ını göstermektedir.

Resimde görülen 37 - 23 milyon yıllık kaplumba¤a fosili,

mükemmel detayları ile günümüz kaplumba¤alarından

farklı de¤ildir. Bu deliller karflısında evrimcilerin kabul

etmeleri gereken önemli bir gerçek vardır. Oklahoma Üni-

versitesi Jeoloji ve Jeofizik bölümünden evrimci David B.

Kitts, bu gerçe¤i flöyle açıklar: "Evrim türler arasında ara
geçifl formları gerektirir, ancak paleontoloji bunları sa¤la-
mamıfltır." (David B. Kitts, "Paleontology and Evoluti-
onary Theory," Evolution, Cilt. 28, Eylül 1974, sf. 467)

Kaplumba¤a
Dönem: Senozoik zaman,
Oligosen dönem
Yafl: 37-23 milyon yıl
Bölge: Brule Oluflumu,
Nebraska, ABD

www.evrimefsanesi.com





EHL-‹ SÜNNET'‹N ÖNEM‹

Onlar ki yanlar›ndaki Tevrat'ta

ve ‹ncil'de yaz›l› bulacaklar› üm-

mi haber getirici (Nebi) olan el-

çiye uyarlar; o onlara marufu

emrediyor münkeri yasakl›yor

temiz fleyleri helal murdar fley-

leri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r

yüklerini üzerlerindeki zincirleri

indiriyor. Ona inananlar destek

olup savunanlar yard›m edenler

ve onunla birlikte indirilen nuru

izleyenler; iflte kurtulufla erenler

bunlard›r. (A'raf Suresi, 157 )

1. EHL-‹ SÜNNET K‹MD‹R?

Ehl-i Sünnet demek, Kur'an ve sünnetin ö¤retti¤i flekilde ina-

nan ve yaflayan Müslümanlar demektir. Ebedi kurtulufla vesile

olacak iman› bilmek ve Allahu Teala'y› tan›mak, ancak Ehl-i Sün-

net itikad›na sahip olmakla mümkündür. Sünnete uymak için

Peygamberimiz (sav)'in Kuran'a dair uygulamalar›n› ve Ashab-›

Kiram'› tan›y›p, takip etmek gerekir. Çünkü onlar, bizimle sün-

net aras›nda bir köprü vazifesi görmektedir. 

‹man ve ‹slam konusunda Ashab'›n yerini ve gere¤ini Allah Re-

33
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sulü (sav) Efendimiz flöyle belirtmifltir:

"Ümmetim yetmifl üç f›rkaya ayr›lacak; birisi hariç di¤er

hepsi Cehennem'de olacak" Oradakiler, hayretle: "O

kurtulacak grup hangisidir Ya Resulullah" diye sordular,

Efendimiz (s.a.v): "Benim ve Ashab›m›n yolunda olanlar."

buyurdu. (Tirmizi, ‹man; 18)

Bu kurtulan f›rkaya "F›rka-i Naciye" (selamete kavuflanlar)

denir. Bu f›rkan›n bir di¤er ismi de "Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat"

(Peygamberin ve onun Ashab›n›n yolunda olanlar) f›rkas›d›r. 

‹tikad ve amelde bütün hak mezheplerin bulufltu¤u nokta

Kur'an ve sünnetin çizdi¤i noktad›r. Bu mezheplerin bütün ça-

balar› Allahu Teala'n›n ve Resulünün (sav) murad›n› anlamak,

anlatmak ve yaflamakt›r. 

Ehl-i Sünnet anlay›fl›n› anlat›rken Selefili¤i de anlatmak gere-

kir. Selefilik adı, halef-seleften gelir ve selef, Hz. Peygamber

(sav)'e en güzel flekilde uyan ilk nesle ve onlar› güzelce takip

edenlere verilen genel bir isimdir. Selef akidesi itikadi mezhep-

lerin ortaya ç›kmas›ndan önceki Müslümanlar›n akidesidir. Ya-

ni Ashab-› Kiram'›n ve Tabiin (Ashab› görüp onlardan feyz alan)

neslinin akidesidir. Bu mezhebin temel anlay›fl›, ayet ve hadis-

lerin verdi¤i haberleri oldu¤u gibi kabul etmektir. Daha sonra-

lar› Müslümanlar›n aras›nda itikat alan›nda iki hak mezhep do¤-

mufltur. Bunlar, Maturidiyye ile Efl'ariyye mezhepleridir.

Maturidiyye mezhebinin kurucusu ‹mam Maturi'dir (rah).

Tam ad› Muhammed b. Muhammed'dir. Künyesi Ebu Mansur

olup, daha çok Ebu Mansur Maturidi diye an›l›r. Hicri 238, Mi-

ladi 852 tarihinde Semerkand'›n Maturid köyünde do¤mufltur.

Do¤du¤u yere nisbet edilerek "Maturidi" diye an›lmaktad›r.

Hicri 333, Miladi 944 tarihinde yine Semerkand'ta vefat etmifl-

tir. Genel usulü, vahiyle birlikte akl› da kullanmak ve gerekti-

¤inde ayet ve hadisleri ak›lla yorumlamakt›r. Hanefiler ve



35

ADNAN OKTAR

Türklerin ço¤u itikatta Maturidi mezhebini benimsemifllerdir.

Efl'ariyye mezhebinin imam› Ebu'l-Hasen el-Efl'ari'dir. As›l ad›

Ali b. ‹smail olup, Hicri 260, Miladi 873 tarihinde Basra'da do¤-

mufltur. Nesebi, Ashab-› Kiram'dan Hz. Ebu Musa el-Efl'ari'ye

ulaflt›¤› için ona nisbetle "Efl'ari" diye an›lm›flt›r. Hicri 324, Mi-

ladi 936 tarihinde Ba¤dat'ta vefat etmifltir. Amelde fiafii mez-

hebine ba¤l› oldu¤u için itikadi görüflleri daha çok fiafiiler ara-

s›nda benimsenip yay›lm›flt›r. Malikiler de itikatta bu mezhebi

benimsemifllerdir. Maturidiler ile Efl'ariler, çok az konuda fark-

l› görüfllere sahiptirler.

Maturidiyye ve Efl'ariyye mezhepleri Ehl-i Sünnet inanc›n›

temsil etmektedir. Bunlardan baflka bir çok itikadi görüfl ve

mezhepler ortaya ç›km›flt›r. Bunlar›n bafl›nda Hariciyye, Mu'te-

zile, Mürcie, Cebriyye ve Müflebbihe gruplar› gelir. Bunlar›n da

bir çok kollar› mevcuttur. Bu gruplar Ehl-i Sünnet'i temsil et-

memektedir. 

Ehl-i Sünnet'in içinde farkl› mezheplerin hepsi hak dairededir

ve do¤ru yol üzerindedir. Aralar›ndaki farkl›l›k fitne de¤il, rah-

met olacak flekildedir. Onun için bir mezhebe ba¤l› mümin, di-

¤er hak mezhebi de tasdik etmelidir.

F›k›h ve ‹tikad alan›nda ortaya ç›kan hak mezhepler Kuran ve

sünnet çizgisinden ayr›lmazlar. Mezhep, yeni bir din de¤il, dini-

mizin itikat, ibadet, ahlak ve terbiye alan›nda hizmet veren kol-

lar›d›r. Dinin asl› nas›lsa o flekilde bir anlay›flla ifade edilmesi-

dir. Hepsi ciddi bir ihtiyaçtan ortaya ç›km›flt›r. Hepsinin kayna-

¤› Kuran ve sünnettir.

Bir mümin itikad›n› düflündü¤ü gibi, f›kh›n› ve ahlak›n› da dü-

flünmek zorundad›r. Çünkü her birisi di¤erinin parças› ve ta-

mamlay›c›s›d›r. F›k›h insan›n, hayat›n›n her alan›nda kendi le-

hindeki ve aleyhindekileri bilmesi demektir. Din; iman, ibadet

ve güzel ahlaktan oluflmaktad›r. 
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KURAN'DA MÜM‹NLER‹N, 
PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N 

SÜNNET‹NE UYMALARI 
B‹LD‹R‹LM‹fiT‹R

Öncelikle bilinmelidir ki, sünnet, Kuran'dan ayr› olamaz.

Sünnet; Kuran'›n, son peygamber, alemlere rahmet, büyük ah-

lak sahibi, müminlere pek düflkün, onlar›n s›k›nt›ya düflmesi

kendisine çok a¤›r gelen, iman edenlerin a¤›r yüklerini, üzerle-

rindeki taassup zincirlerini kald›ran, Allah (cc)'›n elçisi Peygam-

berimiz Hz. Muhammed (sav) taraf›ndan yorumlanarak hayata

geçirilmesidir. 

Bu aç›klamalar olmadan Kuran'›n anlafl›lmas› ve hayata geçi-

rilmesi mümkün olmaz. Örne¤in, Kuran müminlere; di¤er mü-

minlere karfl› flefkatli olmay›, güzel söz söylemeyi, tevazulu

davranmay› emretmifltir. ‹yili¤i emretmeyi, kötülükten menet-

meyi, ‹slam ahlak›n› tüm insanlara tebli¤ etmeyi farz k›lm›flt›r.

Temizli¤i flart koflmufltur. Ancak bunlar›n nas›l hayata nas›l ge-

çirilece¤i Kuran'da belirli bir flekilde anlat›l›r. Mümin, tüm bun-

lar›n nas›l ve ne ölçüde uygulanaca¤›na dair örnekleri Peygam-

berimiz (sav)'in hayat›ndaki uygulamalar vesilesiyle ö¤renir.
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Kuran'da Yüce Rabbimiz flu hükmü verir:

Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar
ve Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n Resûlü'nde
güzel bir örnek vard›r. (Ahzap Suresi, 21)

Resulullah (sav), tüm insanlar için en güzel örnektir. Mümin,

Resulullah (sav)'›n sünnetine bakar ve uygulamalar› ondan ö¤-

renir. Nitekim sünnete bak›ld›¤›nda hemen görülür ki, Resulul-

lah (sav) ümmetine her konuyu ö¤retmifl, onlar›n izzet ve fle-

reflerine yarafl›r davran›fllar› göstermifltir. Peygamberimiz

(sav)'in tüm hayat›nda, en küçük ayr›nt›y› bile ihmal etmeme

derecesinde bir ciddiyet, sorumluluk ve hassasiyet görülmek-

tedir. Bu durum, Resulullah (sav)'›n ümmetine Kuran ile birlik-

te bir de "hikmet"i ö¤retmekte oluflunun bir sonucudur. Bir

ayette Yüce Rabbimiz flöyle buyurur:

"Andolsun ki Allah, mü'minlere, içlerinde kendilerin-
den onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulun-
mufltur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onlar› ar›n-
d›r›yor ve onlara Kitab› ve hikmeti ö¤retiyor. Ondan
önce ise onlar apaç›k bir sap›kl›k içindeydiler." (Al-i
‹mran Suresi, 164)

Sünneti Terk Etme Tehlikesi

Dinin elden ç›k›fl› sünnetin terkiyle bafllar.

Halat nas›l lif lif kopup parçalan›rsa, 

din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. 

(Sünen-i Darimi, Mukaddime, 16)

‹slam tarihinde birçok dönemde çeflitli sapmalar yaflanm›flt›r.

Farkl› mezhepler, ‹slam'›n özünden uzaklaflarak çeflitli sapk›n

itikatlara sahip olmufllar, sapk›n uygulamalara giriflmifllerdir. 
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Günümüzde de Resulullah (sav)'›n sünnetini reddeden baz› in-

sanlar vard›r. Bu kimseler, kendilerince "Kuran'› okuruz, Resu-

lullah (sav)'tan gelen bir aç›klamaya muhtaç olmadan onu kendi

bafl›m›za anlar›z" düflüncesindedirler. Kuran'›n hayata geçirilmesi

ve uygulanmas› anlam›na gelen sünneti ise kabul etmemektedir-

ler. Oysa ki sünneti terk eden bu kimseler, bizzat Kuran'›n hü-

kümlerini göz ard› etmektedirler. Çünkü sünnet, Kuran'›n bir

aç›klamas›d›r ve daha da önemlisi, Kuran'da bizzat emredilmifltir.

Allah (cc), ümmeti yaln›zca Kitap'a itaatle yükümlü k›lmam›fl, ay-

n› zamanda Resulullah (sav)'a itaati de farz olarak emretmifltir. 

Bu nedenle, ‹slam ancak sünnetle birlikte uygulanabilir. Ku-

ran, ancak sünnetin yard›m›yla ümmet taraf›ndan anlafl›l›p haya-

ta geçirilebilir. Sünnet ise, Resulullah (sav)'›n sahih hadislerinin

toplanmas› ve sonra da büyük alimler taraf›ndan yorumlanma-

s› ile oluflan Ehl-i Sünnet itikad›d›r.

Resulullah (sav)'a ‹taat, Sünnete Tabi 
Olmakla Olur 

Resulullah (sav)'›n müminler için tafl›d›¤› hayati önem, O'na

hitap eden ayetlerde flöyle vurgulan›r:

"fiüphesiz, Biz seni bir flahid, bir müjde verici ve bir
uyar›c› olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman
etmeniz, O'nu savunup-desteklemeniz, O'nu en içten
bir sayg›yla-yüceltmeniz ve sabah akflam O'nu (Allah'›)
tesbih etmeniz için. fiüphesiz sana biat edenler, ancak
Allah'a biat etmifllerdir. Allah'›n eli, onlar›n ellerinin
üzerindedir. fiu halde, kim ahdini bozarsa, art›k o, an-
cak kendi aleyhine ahdini bozmufl olur. Kim de Allah'a
verdi¤i ahdine vefa gösterirse, art›k O da, ona büyük
bir ecir verecektir." (Fetih Suresi, 8-10)
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Resulullah (sav)'a biat eden, Allah (cc)'a biat etmifltir. Bu ‹la-

hi kuralla ilgili olarak Rabbimiz, baflka bir ayette flöyle buyurur: 

"Kim Resul'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat et-
mifl olur..." (Nisa Suresi, 80) 

Bu ayetten "Resulullah (sav)'a itaat" kavram›n›n ne kadar

önemli oldu¤unu anl›yoruz. ‹flte bu kavram›n önemi, Resulul-

lah (sav)'›n, az önce de¤indi¤imiz "örnek olma" vasf›n›n yan›n-

da, ikinci bir vasf›ndan, "hüküm koyucu" özelli¤inden kaynak-

lanmaktad›r. Kuran göstermektedir ki, Resulullah (sav)'›n

emirlerine ve koydu¤u kurallara uymak, ayn› Allah (cc)'›n kita-

b›ndaki ayetlere uymak gibi farzd›r. Nitekim bir baflka ayette,

Resulullah (sav)'›n söz konusu yasaklama ve emretme yetkile-

ri hakk›nda Rabbimiz flöyle buyuruyor:

"Onlar ki, yanlar›ndaki Tevrat'ta ve ‹ncil'de (gelece¤i)
yaz›l› bulacaklar› ümmi haber getirici (Nebi) olan elçi-
ye (Resul) uyarlar; O, onlara marufu (iyili¤i) emredi-
yor, münkeri (kötülü¤ü) yasakl›yor, temiz fleyleri he-
lal, murdar fleyleri haram k›l›yor ve onlar›n a¤›r yükle-
rini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar,
destek olup savunanlar, yard›m edenler ve onunla bir-
likte indirilen nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler
bunlard›r." (Araf Suresi, 157)

Rabbimiz bir di¤er ayette ise flöyle buyuruyor:

"... Resul size ne verirse art›k onu al›n, sizi neden sa-
k›nd›r›rsa art›k ondan sak›n›n ve Allah'tan korkun..."
(Haflr Suresi, 7) 

Bu ayetler, Peygamber (sav)'in, Kuran'da haram k›l›nm›fl olan

fleylerin d›fl›nda da baz› fleyleri ümmetine yasaklayabilece¤ini

göstermektedir. Bu nedenledir ki, Peygamberimiz (sav) bir ha-

disinde flöyle buyurur: 
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"Sizi bir fleyden men etti¤im zaman ondan kesinlikle kaç›-

n›n. Bir fley emretti¤imde ise, onu gücünüz yetti¤ince ye-

rine getirin." (Buhari, ‹'tisam, 2)

Baflka ayetlerde de Hz. Peygamber (sav)'in söz konusu "hü-

küm koyucu" özelli¤i haber verilir. Müminlerin uzlaflamad›klar›

herhangi bir konu, iman edenler taraf›ndan Resulullah (sav)'a

götürülür ve en hay›rl› sonuç bu flekilde elde edilir:

"Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin

ve sizden olan emir sahiplerine de. E¤er bir fleyde an-

laflmazl›¤a düflerseniz, art›k onu Allah'a ve elçisine

döndürün. fiayet Allah'a ve ahiret gününe iman edi-

yorsan›z. Bu, hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha güzel-

dir." (Nisa Suresi, 59)

Resulullah (sav)'›n söz konusu hüküm verici özelli¤i o denli

kesindir ki, Allah (cc), müminlerin bu hükme kalplerinde hiçbir

s›k›nt› duymadan seve seve itaat etmelerini bildirmifltir: 

"Hay›r öyle de¤il; Rabbine andolsun, aralar›nda çekifl-

tikleri fleylerde seni hakem k›l›p sonra senin verdi¤in

hükme, içlerinde hiç bir s›k›nt› duymaks›z›n, tam bir

teslimiyetle teslim olmad›kça, iman etmifl olmazlar."

(Nisa Suresi, 65)

Bir baflka ayette, Resulullah (sav)'›n hükmünün kesinli¤i flu fle-

kilde haber verilir:

"Allah ve Resûlü, bir ifle hükmetti¤i zaman, mü'min bir

erkek ve mü'min bir kad›n için o iflte kendi isteklerine

göre seçme hakk› yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne is-

yan ederse, art›k gerçekten o, apaç›k bir sap›kl›kla sap-

m›flt›r." (Ahzab Suresi, 36)

Resulullah (sav)'›n bu "hüküm verici" vasf›na karfl› ç›kmak,



onun verdi¤i hükme karfl› gelmek ise inkarc›l›kt›r:

"Kim kendisine 'dosdo¤ru yol' apaç›k belli olduktan

sonra, elçiye muhalefet ederse ve mü'minlerin yolun-

dan baflka bir yola uyarsa, onu döndü¤ü fleyde b›rak›-

r›z ve cehenneme sokar›z. Ne kötü bir yatakt›r o!..."

(Nisa Suresi, 115)

Peygamber (sav)'in hüküm koyuculu¤u ve örnek olma vasf›,

Kuran'da bu denli muhkem bir biçimde aç›klanm›flken, Resu-

lullah (sav)'›n sünnetinden yüz çevirmeyi savunmak, kuflkusuz

Kuran'a ayk›r› bir düflüncedir. Her yapt›¤› iflte ve her emrinde

O'na uymak, ‹slam'a uyman›n kendisidir. O'nun sünnetinden

uzaklaflmak ise ‹slam'›n hakikatinden uzaklaflmakt›r.

Nitekim Ashab-› Kiram da öyle yapm›fl, her ifllerinde Ku-

ran'la birlikte Kuran'›n hayata geçmifl hali olan Resulullah

(sav)'e uymufllard›r. Bir sahabeden flu söz aktar›l›r:

"Biz hiç bir fley bilmezken Allah bize Muhammed'i (sav)

peygamber olarak gönderdi. Biz, Muhammed'i neyi, nas›l

yaparken görmüflsek, onu öylece yapar›z." (Nesâî, "Tak-

sîru'ssalât", 3/117; Ibn Mâce, 1/339, Hâkim, "Müsted-

rek", 1/208)

fiu halde, "Kur'an'a dönelim, sünnete ihtiyac›m›z yok" düflün-

cesinin ‹slam'a uygun bir düflünce olmad›¤› ve ‹slam'› bilme-

mekten kaynakland›¤› ortadad›r. Bu görüflün sahipleri, bir köfl-

ke girmek isteyen fakat, kap›s›n› açabilecekleri anahtar› kullan-

may› istemeyen kimselere benzemektedirler. Sünnetin, kendi-

sine sar›lanlar› kurtard›¤› kesindir. 

Tabiîn (Ashab› görüp onlardan feyz alan) müfessirlerden olan

Dahhak ‹bni Müzahim flöyle der: "Cennet ile sünnet ayn› ko-

numdad›r. Zira ahirette cennete giren, dünyada sünnete sa-

r›lan kurtulmufltur." (Tefsir-i Kurtubi, XIII/365) 

41

ADNAN OKTAR



HARUN YAHYA

‹mam Malik de sünneti, Nuh aleyhisselam›n gemisine benzet-

mifl ve "Kim ona binerse, kurtulur, kim binmezse bo¤ulur."

(Suyuti, Miftahu'l Cenne, s.53-54) demifltir.

Sünnet o denli büyük bir kurtulufl yoludur ki, Kuran'da Rab-

bimiz, Resulullah (sav)'›n emir ve yasaklar›n›n "insanlara ha-
yat verecek fleyler" oldu¤unu bildirmifltir:

"Ey iman edenler, size hayat verecek fleylere sizi ça-
¤›rd›¤› zaman, Allah'a ve Resûlü'ne icabet edin. Ve bi-
lin ki muhakkak Allah, kifli ile kalbi aras›na girer ve siz
gerçekten O'na götürülüp toplanacaks›n›z." (Enfal Su-
resi, 24)

Din, Kuran ve Resulullah (sav)'la birlikte bir bütündür. Biri-

nin eksilmesi sözkonusu olamaz. Resulullah (sav)'›n örnek dav-

ran›fllar›n›, ö¤retti¤i hikmetleri ve verdi¤i hükümleri bize ulafl-

t›ran kaynak ise sünnettir, Ehl-i Sünnet itikad›d›r. 

Peygamberler Müminleri Hayat Verecek Yola
Ça¤›r›rlar

Ey iman edenler, size hayat verecek fleylere sizi ça¤›r-
d›¤› zaman, Allah'a ve Resûlü'ne icabet edin. Ve bilin
ki muhakkak Allah, kifli ile kalbi aras›na girer ve siz
gerçekten O'na götürülüp toplanacaks›n›z. (Enfal Su-
resi, 24)

‹nsanl›k tarihine bak›ld›¤›nda hayat›n peygamberle bafllad›¤›

görülür. Çünkü bir peygamber olmadan din ahlak›n›n anlafl›l-

mas› ve uygulanmas› mümkün de¤ildir. Bu yüzden her ümme-

te yol gösterici olarak bir elçi gönderilmifltir.

Allah (cc), di¤er peygamberler gibi Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed (sav)'i de mükemmel bir din, dosdo¤ru bir yol üze-
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rinde göndermifltir. Ve O'nu k›yamete kadar bütün insanl›¤a

peygamber k›lm›flt›r. O'na itaat, O'na sayg› ve sevgi, Peygam-

berimiz (sav)'in yaflam tarz›n› uygulama ve sünnetini yerine ge-

tirme inananlar için bir sorumluluktur.

Nitekim, Kuran'da peygambere itaat, Allah (cc)'a itaat ile bir-

likte de¤erlendirilmektedir. Müminlere anlaflmazl›¤a düfltükleri

konularda kendilerine yol gösterici olarak Kuran'› ve Peygambe-

rimiz (sav)'in sünnetlerini almalar› emredilmifltir. Kuran-› Ke-

rim'de bu konu ile ilgili olarak flöyle buyurulmaktad›r: 

"Hay›r öyle de¤il; Rabbine andolsun, aralar›nda çekifl-

tikleri fleylerde seni hakem k›l›p sonra senin verdi¤in

hükme içlerinde hiç bir s›k›nt› duymaks›z›n tam bir

teslimiyetle teslim olmad›kça iman etmifl olmazlar."

(Nisa Suresi, 65) 

Bu ayetten de aç›kça anlafl›ld›¤› gibi Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed (sav)'in uygulamalar›, Kuran gibi kesin ve hatas›z bir

hüküm kayna¤›d›r. Çünkü sünnet Kuran'›n yorumu, aç›klanma-

s› ve hayata geçirilmesinin di¤er ad›d›r. Bu yüzden Kuran'›n ha-

yata dönüfltürülmüfl flekli olan Peygamber Efendimiz (sav)'in

Sünnet-i Seniyyesi konusunda mümin erkek ve kad›nlar için

herhangi bir tevil getirme ve itaatsizlik etme hakk› yoktur.

"Allah ve Resulü, bir ifle hükmetti¤i zaman, mümin

bir kad›n ve mümin bir erkek için o iflte kendi istekle-

rine göre seçme hakk› yoktur. Kim Allah'a ve Resulü-

ne isyan ederse art›k gerçekten o apaç›k bir sap›kl›kla

sapm›flt›r." (Ahzab Suresi, 36)

Bu konu ile ilgili di¤er bir ayette Rabbimiz flöyle buyurur:

"Aralar›nda hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine ça¤-

r›ld›klar› zaman, mü'min olanlar›n sözü, "iflittik ve ita-
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at ettik" demeleridir. ‹flte felaha kavuflanlar bunlar-

d›r." (Nur Suresi, 51)

Kuran'da Resulullah (sav)'a itaati konu alan tüm ayetlerde

itaatin müminler üzerinde bir zorunluluk oldu¤u anlat›lm›flt›r.

Bu yüzden Peygamber (sav), uygulamalar›nda masumdur ve bu

uygulamalar Allah (cc)'›n korumas› alt›ndad›r. Di¤er bir deyifl-

le, sünnet kapsam› içerisine al›nan her fley asl›nda vahye daya-

l›d›r. Ayetlerde flöyle buyrulmaktad›r:

"O hevadan (kendi istek, düflünce ve tutkular›na göre)

konuflmaz. O (söyledikleri) yaln›zca vahyolunmakta

olan bir vahiydir." (Necm Suresi, 3-4)

Bu durumda, e¤er bir konuda ihtilaf bafl gösterirse, ‹slam'›n

iki temel kayna¤› olan Kuran ve sünnete baflvurmak müminler

için di¤er bir zorunluluktur. Bunu bildiren bir ayet flöyledir:

"... Aran›zda bir anlaflmazl›¤a düflerseniz bunu Allah'a

ve elçisine döndürün. fiayet Allah'a ve ahiret gününe

iman ediyorsan›z bu hay›rl› ve sonuç bak›m›ndan daha

güzeldir." (Nisa Suresi, 59)

Ayr›ca Hz. Peygamber (sav), vahiy yoluyla Allah (cc)'tan ald›-

¤› Kuran ayetlerini sadece insanl›¤a ulaflt›rmakla kalmam›fl ayn›

zamanda onun aç›klanmas› görevini de yerine getirmifltir. Pey-

gamberimiz (sav)'in sünnetine bu aç›dan bakarsak, onu Ku-

ran'›n yorumlanmas› fleklinde alg›layabiliriz. Peygamberimiz

(sav)'in sünneti, e¤er bu anlamda de¤erlendirilirse yanl›fl anla-

fl›lmalardan, tahrifattan ve istismardan korunmufl olur ve anla-

fl›lmas› kolaylafl›r. 

Di¤er bir ayette ise, "De ki: "E¤er Allah'› seviyorsan›z

bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlar›n›z› ba¤›fl-

las›n"" (Al-i ‹mran Suresi, 31) buyrulmufltur. Bu yüzden Allah
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(cc)'› sevmenin göstergesi Resulullah (sav)'a uymakt›r. ‹nsan

Resulullah (sav)'a uymakla gerçekte Allah (cc)'a uymufl oldu¤u-

nu ortaya koymaktad›r. Hiçbir mümin Allah (cc)'a itaati yeter-

li görüp Resulullah (sav)'a itaati terk edemez. Peygamber Efen-

dimiz (sav) sünnete uyanlar› flu flekilde müjdelemektedir:

"Kim, sünnetimi ihya ederse, beni ihya etmifl olur. Kim

beni ihya ederse cennette benimle beraberdir." (Sünen-i

Tirmizi, Kitabu'l-‹lm, B. 16, Hds. 2818. Taberani, Mu'ce-

mü's-Sagir Tercüme ve fierhi, Çev. ‹smail Mutlu, ‹st.

K1997, C.2, sh. 279, Hds. 587)

Peygamberimiz (sav) Sünnet-i Seniyye'ye uyanlar› böyle müj-

delerken, Rabbimiz Kuran-› Kerim'de Peygambere isyan›n ne

kadar büyük sonuçlar do¤uraca¤›n› flu flekilde bildirmifltir:

"Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun s›n›rlar›n›

aflarsa, onu da içinde ebedi kalaca¤› atefle sokar. Onun

için alçalt›c› bir azab vard›r." (Nisa Suresi, 14)

Bütün bu gerçeklere ra¤men Sünnet-i Seniyye'nin önemini

anlamayanlar ve elefltirenler, do¤rudan do¤ruya Resulullah

(sav)'a yönelik bir tav›r içerisine girmifl olurlar. Oysa ki Allah

(cc)'›n Kuran-› Kerim'de, "Sen büyük bir ahlak üzerinesin"

buyurdu¤u, Hz. Ayfle'nin ise, "O'nun ahlak› Kuran'dan ibaret-

tir" dedi¤i Resulullah (sav)'›n söz ve davran›fllar›, insanlar için bir

model teflkil etmelidir. ‹nsanl›k, O'nu örnek almad›¤› takdirde

güzel ahlaktan uzak kalaca¤› gibi, dünya ve ahiret saadetini de el-

de edemeyecektir. 

Sünnet-i Senniye'yi terk edenler büyük bir sevap kayb›na u¤-

rayacaklar, hesap gününde Resullullah (sav)'in flefaatinden de

mahrum kalacaklard›r. Ayr›ca, ümmetine karfl› son derece flef-

katli, onlara gelecek zarara karfl› alabildi¤ine hassas olan Pey-

gamberimiz (sav)'in sünnetinden yüz çevirmek böyle bir nime-
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te karfl› da büyük bir nankörlük olur: 

"Andolsun size içinizden s›k›nt›ya düflmeniz O'nun gü-

cüne giden, size pek düflkün, müminlere flefkatli ve

esirgeyici olan bir elçi gelmifltir." (Tevbe Suresi, 128)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in uygulamalar›na yan-

l›fl gözle bakanlar, Peygamberimiz (sav)'in ‹slam dinindeki yeri-

ni anlayamam›fllard›r. Peygamberin üzerine yüklenen görev,

hiç bir ayr›nt›y› gözden kaç›rmayan bir sorumluluk bilincini ge-

rektirmektedir. Peygamberimiz (sav) ticaretten sa¤l›¤a, yar-

d›mlaflmadan e¤itime kadar say›s›z konuda bu yüzden bizi bil-

gilendirmifltir.

Peygamberimiz (sav)'in sünnetindeki temel prensip, uygula-

nabilir olmas›d›r. "Kolaylaflt›r›n›z, zorlaflt›rmay›n›z. Müjdele-

yiniz, nefret ettirmeyiniz" (Buhari sahih, ‹lim b, 11, cihad

164) hadisi bunun en belirgin göstergesidir. Sevgili Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed (sav)'in han›m› Hz. Ayfle, Peygamberimiz

(sav)'in, Ashab›na daima kolayl›kla üstesinden gelebilecekleri

amelleri emretti¤ini haber vermifltir. Bu yüzden O'nun sün-

neti, toplumun her kesiminin örnek alabilmesine uygundur.

O'nun yaflant›s› her mümin için bir uygulama örne¤idir.

Bir di¤er konu ise Resulullah (sav)'›n sünnetinin terk edilmesi

ile birlikte ortaya ç›kan zararl› baz› sonuçlard›r. Bilgisizlik, tem-

bellik gibi sebepler yüzünden bir k›s›m Müslümanlar, sünnetten

hüküm vermek yerine kendi ak›llar›ndan ya da kendilerine göre

bilgili gördükleri, ama asl›nda ‹slam'dan bihaber insanlar›n anla-

t›mlar›ndan hüküm ç›kararak ‹slam dünyas›na bid'at fitnesini

sokmufllard›r.

‹slam dünyas›ndaki siyasi ve ekonomik sorunlar, Allah (cc)'›n

kitab›ndan ve Peygamber (sav)'in sünnetinden ayr›lma nede-

niyle meydana gelmifltir. Müminler ayn› peygamberin ümmeti
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olman›n fluuruna var›p, O'na lay›k bir ümmet olmaya çal›flma-

d›klar› sürece, ‹slam co¤rafyas›ndaki bu istikrars›zl›¤›n sona er-

mesi de beklenemez. Bu yüzden Müslümanlar›n tek ç›k›fl yolu,

Allah (cc)'›n Kitab›na ve Peygamberimiz (sav)'in Sünnet-i Seniy-

yesi'ne s›ms›k› sar›lmalar›d›r. 

Peygamberimiz (sav)'in hayat› ve yaflam tarz› incelendi¤inde,

hayata yaklafl›m›n›n tek boyutlu olmad›¤› görülmektedir. Resu-

lullah (sav)'›n hayat› ile ilgili günümüze ulaflan güvenilir hadis ri-

vayetlerinde çok çarp›c› örnekler vard›r. Peygamberdir, devlet

baflkan›d›r, ordu komutan›d›r, askerdir, tüccard›r. Namaz k›-

lan, oruç tutan, gece namazlar›na kalkan, devaml› dua, tefekkür

ve zikir halinde olan, derinlik sahibi çok üstün bir insand›r. Ev-

lenen, al›flverifl yapan, hastalar› tedavi eden, çocuklarla flakala-

flan, arkadafllar›yla güreflen, efliyle yolda yar›flan tevazu dolu bir

önderdir.

Allah (cc)'a kulluk vazifesini gere¤i gibi yerine getirmek, yaln›z-

ca Peygamberimiz (sav)'in uygulamalar›n› tam olarak kavray›p

uygulamakla mümkündür. Bunun için ise baflvuraca¤›m›z ilk kay-

nak hadis kitaplar›d›r. Hadis kitaplar› Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed (sav)'in özellikle peygamberlik görevini sürdürdü¤ü dö-

nemde söyledi¤i sözlerin, yapt›¤› hareketlerin, O'nun flahsi özel-

liklerinin büyük-küçük demeden biraraya getirilmesinden olufl-

mufltur. Bu kitaplarda kullan›lan hadislerin, bütün Sünni ‹slam

alimleri taraf›ndan kabul edilen kaynaklardan elde edilmesine

büyük özen gösterilmifltir.
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EHL-‹ SÜNNET ‹T‹KADI
ve ESASLARI

Asr-› Saadet ve Dört Halife dönemlerinde herhangi bir mez-

hebin kurulmas›na gerek yoktu. Çünkü onlar dini do¤rudan

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'den ve Ashab›ndan

ö¤renmifllerdi. 

Sonradan sapk›n ak›mlar ve bid'atç› f›rkalar türeyince, Pey-

gamber Efendimiz (sav)'in ve Ashab›n›n yolundan giden rabba-

ni alimler, itikat ve amelde baz› ölçüler tespit etmifllerdir. Do¤-

ruyu yanl›fltan ay›rarak, ‹slam dinini ar›nm›fl bir flekilde insanl›-

¤a sunmufllard›r. Böylece Ehl-i Sünnet mezhepleri ortaya ç›k-

m›flt›r.

Ehl-i Sünnet çizgisini, sap›k f›rkalardan ay›ran baz› önemli

esaslar vard›r. Ehl-i Sünnet karfl›t› sapk›n baz› ak›mlar, bu esas-

lara karfl› ç›karak kimi bilgisiz insanlar› kendi taraflar›na çekme-

yi baflarm›fllard›r. Bu nedenle, Peygamberimiz (sav)'in yoluna

tabi olmufl tüm Müslümanlar, bu gibi fitnelere karfl› çok dikkat-

li olmal›d›rlar. Bu konuda ilk yap›lmas› gereken fleylerden biri

Ehl-i Sünnet itikad›n›n esaslar›n› özümseyerek ö¤renmek ve

ak›lda tutmakt›r.
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Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in Üzerinde ‹ttifak
Etti¤i Hususlar

1) Allah (cc)'a ‹man
Allah (cc)'›n s›fatlar›na, Kuran'da ve sünnette bahsedildi¤i fle-

kilde iman etmek ‹slam'›n temel kaidesidir. Allah (cc)'› insanla-

ra yak›flt›r›lan s›fatlarla s›fatland›ramay›z. Allah (cc), yaratt›kla-

r›yla mukayese edilemez. Allah (cc) Kuran'da s›fatlar›n› birer

birer zikretmifltir. Bu hususta çok dikkat edilmeli, baz› sapk›n

görüfllere ra¤bet edilmemelidir. 

Kifli mümin oldu¤u sürece kendi iman›ndan kuflku duyma-

mal› ve kalben inand›¤› halde eksikleri yüzünden kendini iman-

s›z kabul etmemelidir. Bu, itikad›m›za göre çok zararl› bir ba-

k›fl aç›s›d›r. Nitekim Yüce Rabbimiz Kuran-› Kerim'de flöyle

buyurmufltur:

Allah'a ça¤›ran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten
ben Müslümanlardan›m" diyenden daha güzel sözlü
kimdir? (Fussilet Suresi, 33) 

2) Ehl-i Sünnet'te Kuran ‹nanc›
Kuran, Allah (cc) kelam›d›r. O, Allah (cc) Kat›ndan gelmifltir,

yine O'na dönecektir ve Kuran, Allah (cc)'›n indirdi¤i son ve

k›yamete kadar geçerli olacak tek hak kitapt›r. 

Hiç flüphesiz, bu Kur'an, sana, hüküm ve hikmet sahi-
bi olan, (ve her fleyi gerçe¤iyle) bilen (Allah'›n) Kat›n-
dan ilka edilmektedir. (Neml Suresi, 6)

3) Dünya Gözüyle Allah (cc)'›n 

Görülemeyece¤i ‹nanc›
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in Allah (cc)'› dünya
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gözüyle gördü¤üne dair hiçbir sözü mevcut de¤ildir. Kim öl-

meden önce Allah (cc)'› gördü¤ünü iddia ederse, Ehl-i Sünnet

inanc›na göre yalan söylemifltir. 

Resulullah (sav) bir hadisinde "‹yi bilin ki sizden hiçbir kim-

se ölmedikçe Rabbini göremeyecektir." (Müslim) buyurmufl-

tur. 

4) Müminler Cennette Rabbimiz'i Göreceklerdir
Sahih hadis kitaplar›nda insanlar›n k›yamette ahiret gözü ile

Allah (cc)'› göreceklerinden bahsedilmektedir. Ancak Cehmiy-

ye, Mutezile ve Rafiziler bunun aksini savunmufllard›r. 

Allah (cc) bir mekanda, arfl üstünde ya da baflka bir yerde

de¤ildir. Yani Allah (cc) mekandan münezzehtir. 

5) Ahiret Gününde Yaflanacaklar
Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat, Resulullah (sav)'›n ahiret konusun-

daki söyledi¤i sözlere harfiyyen inan›r. Buna göre kabir azab›

vard›r. Ehl-i Sünnet'e göre kabir, müminler için cennet bahçe-

si, imans›zlar için ise cehennem çukurlar›ndan bir çukurdur.

Kabirde münkereyn meleklerinin sorgusu da hakt›r. Mahfler

yerinde insanlar›n dünyada iken birbirleriyle olan haklar›na ba-

k›l›r ve hak sahiplerine haklar› iade edilir.

Ahiret gününde yaflanacaklarla ilgili olarak Ömer Nasuhi Bil-

men flöyle söylemektedir:

... ‹nsan öldü¤ü zaman kabrinde "Münker ve Nekir" deni-

len iki melek tarafından sorguya çekilecektir. Ölüye sora-

caklardır: Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin ne-

dir? Kıblen neresidir? Buna kabir sorgusu denir.

Amellerin yazılı oldu¤u defter, her insanın dünyada iyi ve

kötü her iflledi¤i fleyin yazılı oldu¤u defterdir. Melekler ta-

rafından yazılmıfl olan bu defter, âhirette sahibine verile-
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cek ve ona: "Al, kitabını oku!" denilecek ve böylece hiç

bir fley gizli kalmayacaktır.

Mizan, Mahfler'de herkesin dünyada yapm›fl oldu¤u iflleri

tartmaya mahsus bir adalet ölçüsüdür ki, bununla amel-

lerin iyi ve kötü miktarı anlafl›lm›fl olur.

Sırat, cehennemin üzerine kurulmufl, üzerinden geçilmesi

pek zor olan bir köprüdür. Bunun üzerinden Allah'ın iyi

kulları çok kolaylıkla geçer. Öyle ki, bir kısmı flimflek ça-

kar gibi aniden geçer ve cennete girer. Kafirler ile mümin-

lerden ba¤ıfllanmamıfl kimseler geçemeyip cehenneme

düfleceklerdir. Kâfirler ebedî olarak orada kalacaklar,

müminler ise cezalarını doldurduktan sonra cennete gire-

ceklerdir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ‹lmihali,

Sadelefltiren A. Fikri Yavuz, s.32-33)

6) Resulullah (sav)'›n fiefaati
fiefaat demek, günahı olan müminlerin günahlarının ba¤›fllan-

ması, olmayanların daha yüksek derecelere eriflmeleri için pey-

gamberlerin ve Allah (cc) Katındaki dereceleri yüksek olanla-

rın Rabbimiz'den istekte bulunmalar›d›r. Tüm Müslümanlar

Peygamber Efendimiz (sav)'in flefaatine layık olmak için çalıflıp

çabalamal›d›rlar. Ömer Nasuhi Bilmen kutlu Peygamberimiz

(sav)'in flefaati ile ilgili olarak flöyle buyurmufltur:

fiefaat, âhiret günü bir kısım müminlerin ba¤ıfllanmaları

ve bazı itaatli müminlerin de yüksek derecelere ermeleri

için Peygamberimizin ve di¤er bazı büyük zatların Yüce

Allah'dan dilek ve yalvarıflta bulunmalarıdır. Âhirette bü-

tün insanlara ait hesaba çekilme iflinin bir an önce yapıl-

ması için en büyük flefaatta bulunacak kimse, Hazret-i

Peygamber Efendimizdir. Onun bu flefaatına fiefaat-ı Uz-

ma (En büyük fiefaat) denir. Peygamberimizin sahib oldu-
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¤u Cennetteki yüksek makama da Makam-ı Mahmud

(Övülen Makam) denir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹s-

lam ‹lmihali, Sadelefltiren A. Fikri Yavuz, s.33)

7) Kadere ‹man
Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat, kaderin hay›r ve flerrine iman eder.

Kadere iman›n iki mertebesi vard›r:

Birinci mertebe, Allah (cc), yaratt›¤› her fleyin ne yapt›¤›n›

ve ne yapaca¤›n› bilir. Onlar›n itaatlerinin yan›nda Kendisi'ne

isyan› da önceden bilir. 

Allahu Teala (cc), tüm yaratt›klar›n›n kaderini Levh-i Mah-

fuz'da yazm›flt›r. ‹nsan cenin durumundayken yani ruhu üflenme-

den önce, bir melek taraf›ndan kaderi getirilir. Allah (cc)'›n ira-

desi, insan›n iradesinin üzerindedir. Kiflinin mümin olmas› ya da

küfre sapmas› Allah (cc)'›n dilemesi d›fl›nda oluflmaz. Müslüman-

lar bu konuda çok hassas olmal›d›rlar.

8) Ehl-i K›ble Günah ‹fllemekten Dolay› Tekfir

Edilemez
Ancak iman›n asl› bundan müstesnad›r. Ehl-i Sünnet itikad›n-

da olan bir kifli, ayn› k›bleye yönelen di¤er bir mümini günah

iflledi¤inden dolay› tekfir etmez, inkarc› oldu¤unu iddia etmez.

‹slam tarihinin ilk sapk›n ak›m› olan Hariciler ilk fitneyi bu ko-

nuda ç›karm›fllard›r.

‹nkara sapm›fl bir kifli ne kadar hay›r ifllerse ifllesin kendisine

bir yarar› olmayaca¤› gibi, Müslüman da ne kadar günah ifller-

se ifllesin, haram olana helal, helal olana haram demedikçe in-

kara sapm›fl say›lmaz. 

9) Allah (cc)'›n Veli Kullar›n›n Kerametleri 

Hakt›r
Allah (cc) dostlar›n›n kerametlerine, Allah (cc)'›n onlar›n eliy-
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le meydana getirdi¤i harikulade hallere, de¤iflik ilimlerde yapt›¤›

kefliflere iman etmek Ehl-i Sünnet itikad›n›n esaslar›ndand›r.

10) Resulullah (sav)'›n Mirac Hadisesi
Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz (sav) hem ruhu hem

de bedeni ile gökler ötesi aleme ç›km›flt›r. Kuran'da Peygam-

berimiz (sav)'in Beyt-ül-Makdis'e gidifli sabit olup, sahih hadis-

lerde semavata ç›kt›¤› tasdiklenmifltir. 

Bir k›s›m ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulu-

nu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlen-

dirdi¤imiz Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) yüce-

dir. Gerçekten O, iflitendir, görendir. (‹sra Suresi, 1)

Kutlu Peygamberimiz (sav)'in miraca ç›kmas›na iman etme-

yen inkarc› ve münaf›klar fitne ç›karmak için Mekke'de Hz.

Peygamber Efendimiz (sav)'in bu mucizesi ile alay etmeye yel-

tenmifllerdi. fiehrin her yerinde bu fitneyi yaymak için u¤rafl›-

yorlard›. Müflrikler her gördükleri insana bunu anlat›p kendile-

rince alay etmeye çal›fl›yorlard›. Müflriklerden biri Hz. Ebu Be-

kir'e gelerek "Muhammed (sav) bir gecede Mekke'den Kudüs'e git-

ti¤ini iddia ediyor, ne diyorsun?" dedi. Hz. Ebu Bekir de tüm mü-

minlere örnek olacak bir teslimiyet ve güvenle "E¤er O söylüyor-

sa do¤rudur." diyerek yay›lan bu fitneyi önledi. 

11) Hesap Günü
K›yamet günü, Allah (cc)'›n kainat için takdir etti¤i ömrün

bitti¤i gündür. K›yamet günü herkes hesaba çekilecektir. Tek-

rar ikinci bir bedenle dünyaya dönüfl söz konusu de¤ildir.

Adem Peygamber (a.s.)'den k›yamete kadar yeryüzüne gelen

bütün ruhlar dünya kurulmadan önce yarat›lm›flt›r. Bir ruh de-

¤iflik bedenlerle birden fazla dünyaya gelmeyecektir.
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12) Cennetle Müjdelenenleri Tasdik Etmek
Cennetle müjdelenen sahabeler hakk›ndaki herhangi bir kö-

tü söz, bu mübarek insanlara karfl› sayg›ya uygun de¤ildir ve

büyük günaht›r. Bu sahabeler flunlard›r:

- Hz. Ebu Bekir (r.a.)

- Hz. Ömer (r.a.)

- Hz. Osman (r.a.)

- Hz. Ali (r.a.)

- Talha b. Ubeydullah (r.a.)

- Zübeyr b. Avvam (r.a.)

- Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.)

- Said b. Zeyd (r.a.)

- Abdurrahman b. Avf (r.a.)

- Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)

‹slam'›n ilk döneminin tarihi bu üstün insanlar›n kahramanl›k-

lar› ile doludur. Resulullah Efendimiz (sav) hadislerinde, bu de-

¤erli Müslümanlardan övgüyle bahsetmifltir.

Sapk›n f›rkalar›n ortak özelliklerinden biri de cennetle müj-

delenmifl olan sahabelerden baz›lar›na karfl› sald›rmalar›d›r.

Ehl-i Sünnet itikad›nda böyle bir görüfle kesinlikle yer yoktur.

13) Kuran ve Sünnet Hakk›nda Yorum 

Yap›lmamas›
Ak›l ve k›yas öne sürülerek Kuran ve sünnette aç›kça beyan

edilen hükümler üzerine de¤iflik yorum getirilemez. Zira saha-

beler ve mezhep imamlar›m›z böyle yapm›fl ve böyle buyur-

mufllard›r. Müminler Kur'an ve sünnete uyan herfleyi kabul

ederler, ayk›r› olan› ise reddederler. Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'i

di¤erlerinden ay›ran en büyük özellik, ilimlerini Kuran ve sün-

netten yani as›l kayna¤›ndan almalar›d›r. 
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‹man edenler anlam›n› kavrayamad›klar› konular› Kuran ve

sünnet ›fl›¤›nda tefsir ederler, zanna, heva ve heveslerine uy-

mazlar. Hiç kimse Kuran ve sünnete ayk›r› söz söyleme hakk›-

na sahip de¤ildir. 



56

EHL-‹ SÜNNET MEZHEPLER‹

‹tikadi (inanç ve imani) Aç›dan Mezhepler

‹tikadi aç›dan mezhepler iki tanedir.

1) Maturidi mezhebi; ‹mam Maturidi taraf›ndan kurulmufltur.

2) Efl'ariyye mezhebi; ‹mam Efl'ari taraf›ndan kurulmufltur.

Bu iki mezhep temelde birdir. Ancak aralar›nda teferruata

ait k›rka yak›n konuda fikir ayr›l›¤› vard›r. Fikir ayr›l›¤›na düfl-

tükleri konular sadece ayr›nt›lardan ibarettir. 

Maturidi Mezhebi
Maturidi mezhebinin kurucusu ‹mam Maturidi'dir. As›l ad›

Ebu Mansur Muhammed bin Mahmud el-Maturidi'dir. Hicri

238 y›l›nda Semerkant'ta do¤mufltur.

Türk as›ll› olan ‹mam Maturidi, ilim tahsilini ‹mam-› Azam'›n

talebelerinden alm›flt›r. Çal›flmalar›nda ak›l ile nakil aras›nda

güzel bir ba¤lant› kurmufltur. Ehl-i Sünnet inanc›na s›k› s›k›ya

ba¤l› talebeler yetifltirerek sapk›n f›rkalar›n karfl›s›nda y›k›lmaz

bir set oluflturmufltur. Ehl-i Sünnet inanc›n›n kendinden sonra-

ki nesillere ulaflt›r›lmas›nda büyük katk›s› vard›r. 

‹mam Maturidi, f›k›hta Hanefi mezhebine ba¤l› olan Müslü-



manlar›n itikatta imam›d›r. Maturidi mezhebi baflta Türkler ol-

mak üzere pek çok Müslüman taraf›ndan kabul edilmifltir. 

Maturidi'nin günümüze kadar ulaflan eserlerinden baz›lar›

flunlard›r: Kitabü't Tevhid, Te'vilatü'l Kuran.

Bizim için Ehl-i Sünnet itikad›n›n temelini oluflturan inanç ka-

idelerinden baz›lar› flunlard›r:

- Allah (cc) vard›r ve birdir. Zat› ve fiilleriyle bir olan Allah

(cc)'a imanla mükellefiz. Allah (cc)'›n Zat› ve fiili s›fatlar› vard›r.

Bunlar Allah (cc)'›n Zat›'yla beraber vard›r. Allah (cc)'›n kelam

s›fat› kendi Zat›'yla kaimdir. 

- ‹man, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. Dil ile ik-

rar eden fakat kalp ile tasdik etmeyen kimse mümin de¤ildir.

‹man›n yeri kalptir. Kalbe yer eden imana zorla da olsa kimse-

nin gücü yetmez. 

‹man eden birinin Müslüman olmad›¤›n› söylemek nas›l do¤-

ru de¤ilse, ‹slam'›n flartlar›n› yerine getiren birinin mümin ol-

mad›¤›n› söylemek de do¤ru ve caiz de¤ildir. Amel imana dahil

de¤ildir. 

- Ahirette Allah (cc)'› görmek mümkündür. Ancak O'nu gör-

mek keyfiyetsiz olacakt›r. 

- ‹nsan bir fleyi ifllemeye karar verdi¤inde Allah (cc) onda bu

fiili iflleme kudretini yarat›r. Bunun yarat›lmas› fiille beraberdir.

‹nsan fiil iflledi¤i zaman sevap veya cezaya müstehak olmas›

kasde ba¤l›d›r. 

- Zina etmek, adam öldürmek, içki içmek gibi büyük günah-

lar› ifllemesi insan› imandan ç›karmaz. Büyük günah› iflleyen

kimse tevbe ederse affa u¤rar. 

- Günahkarlar için Peygamberimiz (sav)'in flefaat etmesi hak-

t›r. Bu Allah (cc)'›n Peygamberimiz (sav)'e bir lütfudur. Peygam-

berimiz (sav) büyük günah sahibi müminlere flefaat edecektir.
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Efl'ariyye Mezhebi
Efl'arili¤in kurucusu Ebu'l Hasan El-Efl'ari, Hicri 260 y›l›nda

Basra'da do¤du. K›rk yafl›na kadar Mu'tezile alimlerinden Ebu

Ali el Cübbai'den ders ald›. 

‹mam Efl'ari pek çok eser kaleme ald›. Ehl-i bid'at olan Mu'te-

zile'yi, filozoflar›, tabiatç›lar›, dehrileri (Allah (cc)'a ve ahirete

inanmayan imans›z kimseleri), Yahudi ve H›ristiyanlar› hedef

alan eserler yazd›. Risaletü'l-‹man, Makalatü'l-‹slamiyyin ilk akla ge-

len eserleridir. Günümüze kadar ulaflm›fl yirmiyi aflk›n eseri

vard›r. Yirmi y›l yats› namaz›n›n abdesti ile sabah namaz› k›ld›-

¤› rivayet edilir. 324 y›l›nda Ba¤dat'ta vefat etmifltir. 

Amelde fiafii ve Maliki mezhebine mensup olanlardan bir k›s-

m› itikatta Efl'ariyye mezhebine ba¤l›d›r. Efl'ariyye mezhebi

özellikle Irak, Suriye ve M›s›r'da yayg›nd›r.

Ehl-i Sünnet itikad›n›n oluflmas›nda ‹mam Efl'ari'nin görüflleri-

nin büyük önemi vard›r. Maturidi ile irade konusunun d›fl›nda

önemli bir konuda fikir ayr›l›¤›na düflmemifllerdir. 

‹mam›n baz› görüflleri flunlard›r:

- Kabir sorgusu, haflir, s›rat ve mizan hakt›r. Edebi yönden

Kuran bir mucizedir. Bir benzeri, insanlar taraf›ndan yaz›lamaz.

- Peygamberin mucize göstermesi laz›md›r. Velilerin de kera-

met göstermesi caizdir. Peygamberlerin mucizeleri kavimlerine

peygamberliklerini isbat içindir. Veli ise kerameti ile üstünlük

sa¤lamamal›, kerametini gizlemelidir. 

- Bir melek vas›tas›yla kendisine Allah (cc) taraf›ndan vahiy

gelen ve kainata konulmufl olan adetleri bozacak flekilde muci-

ze gösteren kimseye "nebi" denir.

- Allah (cc)'›n izni ile Peygamberimiz (sav)'in müminlere flefaati

hakt›r. Allah (cc)'›n ahirette müminler taraf›ndan görülmesi caiz-

dir. Allah (cc) birdir ve efli benzeri yoktur. Hay›r ve fler Allah
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(cc)'tand›r. ‹nsanlar›n fiilleri Allah (cc) taraf›ndan yarat›l›r ve kul-

lar taraf›ndan ifllenir. ‹nsanlar›n bir fley yapabilmeleri için gerek-

li olan güç, fiil ile beraber Allah (cc) taraf›ndan kendisine verilir.

Ameli Aç›dan Mezhepler

Ehl-i Sünnet itikad›nda, ameli konularda dört mezhep vard›r:

1) Hanefi mezhebi; ‹mam-› Azam Ebu Hanife taraf›ndan ku-

rulmufltur.

2) fiafii mezhebi; ‹mam fiafii taraf›ndan kurulmufltur.

3) Hanbeli mezhebi; ‹mam Hanbel taraf›ndan kurulmufltur.

4) Maliki mezhebi; ‹mam Malik taraf›ndan kurulmufltur. 

Bu bölümde mezhep imamlar›m›z ve onlar›n görüflleri üze-

rinde duraca¤›z.

Hanefi Mezhebi ve ‹mam-› Azam Ebu Hanife
‹mam-› Azam, Hicri 80 y›l›nda Küfe'de do¤mufltur. As›l ad›

Numan b. Sabit'tir. Yaflad›¤› bölge itibariyle baz› rivayetlerde

onun Türk as›ll› oldu¤u söylenmektedir. Ticaretle u¤raflan var-

l›kl› bir insan olan babas›, Hz. Ali (r.a.)'nin halifeli¤i s›ras›nda

onun hay›r duas›n› alm›flt›r. 

‹mam-› Azam genç yaflta Kuran'› ezberledi. Arap dili ve ede-

biyat›, f›k›h, hadis ve kelam ilimlerinde kendisini gelifltirdi. Bu-

lundu¤u yöredeki sapk›n dini görüfllere sahip olan insanlarla

tart›flarak birço¤unu ikna etmeyi baflard›. Böylece Ebu Hanife

ismi duyulmaya bafllad›. 

‹lmi, zekâsı, zühd ve takvası çok yüksekti. ‹ctihadındaki yük-

seklik, mezhebindeki kolaylık ve mükemmellik bütün Müslü-

manlar tarafından benimsenmifltir. 

O dönemde f›k›h konusunda büyük bir ihtiyaç vard›. ‹mam-›

Azam ticareti b›rakarak bu konulara yöneldi. Bu arada kendi-
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sini daha da gelifltirerek Kuran ve sünnetten hüküm ç›karma-

ya, hadis rivayetlerini araflt›rmaya, sahabenin ihtilafa düfltü¤ü

konular› ö¤renmeye koyuldu. 

30 y›ll›k medrese hayat› boyunca 4.000'den fazla ö¤renci ye-

tifltirdi. ‹mam Ebu Yusuf, ‹mam Muhammed, Hasan b. Ziyad gi-

bi her biri bafll› bafl›na müçtehid olan ö¤renciler yetifltirmifltir. 

‹mam-› Azam, talebelerine flu esaslar› tatbik ettikleri takdir-

de ilimlerinin sa¤lam temellere oturabilece¤ini söylemifltir:

1) Bir ilim meclisine devam etmek ve bu meclisin genel ha-

vas›n› teneffüs etmek.

2) Alimlerle birlikte olmak ve bulunduklar› ça¤daki her tür-

lü fikir hareketiyle temasta bulunmak.

3) Kendisine önemli ve üstü kapal› meseleleri aç›klayan üsta-

d›n›n yan›ndan ayr›lmamak.

‹mam-› Azam, bir çok ‹slam alimi ile biraraya geldikten son-

ra, ça¤›n en büyük alimlerinden Hammad b. Ebu Süleyman'a

ba¤lan›r. Çok fley ö¤rendi¤i hocas› vefat edince bütün gözler

ona çevrilir. 

Irak valisi Yezid b. Hubeyre taraf›ndan ‹mam-› Azam'a kad›-

l›k teklif edilir. ‹mam-› Azam bu teklifi reddedince günlerce sü-

ren iflkencelerden sonra hapsedilir. Fakat halk›n tepkisinden

korkuldu¤u için k›sa bir süre sonra serbest b›rak›l›r.

Uzun süre Hicaz'da yaflayan ‹mam-› Azam, yönetim Abbasi-

ler'e geçince tekrar Küfe'ye döndü. Fakat Abbasi yönetiminde

de de¤iflen pek bir fley olmam›flt›. Abbasi Halifesi El Mansur

kendisine Ba¤dat kad›l›¤› teklif etti¤inde, onun cevab› flöyle ol-

du: "E¤er ben bu vazifeyi kabul etmedi¤im takdirde F›rat nehrinde bo-

¤ulmakla tehdit edilirsem, bo¤ulmay› tercih ederim. Sizin etraf›n›zda

ikrama ihtiyac› olan çoktur." Bu cevap üzerine Abbasi Halifesi El

Mansur, onu fikirlerinden döndürmek için günlerce iflkence
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yapt›rd›. ‹flkence s›ras›nda sa¤l›¤› bozulunca ‹mam-› Azam, Hic-

ri 150 y›l›nda Ba¤dat'ta vefat etti. Türbesi hala her y›l yüzbin-

lerce Müslüman taraf›ndan ziyaret edilmektedir. 

‹mam-› Azam'›n ölümünden sonra talebeleri, onun içtihad-

lar›n›, rivayet etti¤i hadisleri sistemli bir hale getirerek yeni

eserler oluflturdular. ‹mamlar›n›n görüfllerinin ›fl›¤›nda yeni hü-

kümler ç›kararak ‹slam co¤rafyas›na da¤›ld›lar. Böylece ‹mam-›

Azam'›n görüflleri bir mezhep halini ald›. Günümüzde, Türkiye,

Balkanlar, Kafkasya, Sibirya, Çin, Pakistan, Arnavutluk, M›s›r,

Filistin, Suriye ve Irak'ta yaflayan Müslümanlar Hanefi mezhe-

bine göre amel etmektedirler.

‹mam-› Azam'›n günümüze ulaflan eserlerinden baz›lar› flun-

lard›r: El-Fıkhu'l-Ekber, Kitâbü'l-Âlim ve'l-Müteallim, Kitâbü'r-Risâle,

befl tane el-Hafliyye kitabı, el-Kasidetü'n-Nu'mâniyye, Ma'rifetü'l-Me-

zâhib,.

‹mam-› Azam Ebu Hanife'nin eserlerinden baz› al›nt›lar ör-

nek vermek gerekirse; 

"Elinden geldi¤i kadar insanlara sevgi göster. Herkese se-

lam ver, isterse afla¤› kimseler olsun. Baflkalar›yla bir

mecliste toplan›r, aran›zda baz› meseleler münakafla edi-

lirse ve senin bildi¤ine muhalif bir fley söylenirse sen onla-

ra muhalefet etme. fiayet sana sorarlarsa onlara bildi¤in

gibi haber ver, sonra bu hususta flöyle flöyle baflka kavil de

vard›r, delili de fludur, diyerek kendi bildi¤ini söyle, böyle-

likle seni dinlerler ve senin ilminden dereceni anlarlar. 

Sana gelenlerin hepsine baflka baflka bilgiler ver, her biri

senden bir fley ö¤rensin. Onlara k›ymetli fleyler ver, ehem-

miyetsiz fleylerle u¤raflma. Onlarla arkadafl gibi ol, hatta

flaka yollu latifeler yap. Zira dostluk ve samimiyet ilme

devam› sa¤lar. Onlara yumuflak davran hofl muamele et.
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Onlardan hiçbirine can s›k›nt›s› ve bezginlik gösterme.

Kendini onlardan biri imifl gibi tut. 

Denemedikçe kimsenin dostlu¤una güvenme. Alçak ve

hasis olan kimseyle dost olma. Güzel ahlakl› genifl yürek-

li ve derya gönüllü ol. Elbisen temiz ve yeni olsun. Binek

at›n iyi olsun. Güzel kokular kullan. Yemek yedirmekte

cömert ol ve herkesi doyur. Bir fitne fesad duydun mu

onu ›slah için kofl. Seni ziyaret edenleri de, etmeyenleri

de sen ziyaret et. Sana ister iyilik yaps›nlar, ister kötülük

sen daima iyilik yap. Affet ve baz› fleylere göz yum. Sana

eziyet veren fleyleri terket, hakk› yerine getirmeye çal›fl.

Arkadafllar›ndan hastalananlar› ziyaret et, göremedikleri-

nin durumunu sorufltur. Sana gelmeyenlerle sen alakadar

ol." (Ebu Hanife'nin Ö¤rencisi Yusuf'a vasiyetinden)

Bilmifl ol ki amel ilme uyar. Nas›l ki aza gözün görmesi sa-

yesinde hareket eder. Az dahi olsa amel ile ilim, çok amel

ile cehaletten daha faydal›d›r. Bu fluna benzer: Çölde bir

adam›n yan›nda az miktar az›k bulunsa bile do¤ru yolu

biliyorsa kurtulur. Bu adam›n durumu yan›nda çok az›k

bulunup da yolu bilmeyen adam›n durumundan daha ha-

y›rl›d›r. Cenab-› Hak flöyle buyurur 'Hiç bilenlerle bilme-

yenler bir olur mu? Bunu ancak ak›ll› olanlar anlar.' (Os-

man Keskio¤lu, Ebu Hanife, M. Ebu Zehra, s. 177 )

‹mam-› Azam'›n Ebu Yusuf'a ö¤ütlerinin bir k›sm› Erzurumlu

‹brahim Hakk› Hazretleri'nin Marifetname isimli eserinde geç-

mektedir. Afla¤›daki al›nt›lar bu eserden al›nm›flt›r: 

"‹nsanlar›n iyili¤ini isteyici ol ve onlara nasihat et. Halk,

hareketlerini be¤enip seninle görüflmek istedi¤inde onla-

r›n sohbetlerine git. Meclislerinde insanlar› ve kendini

tevkir ile ilim müzakere edesin. 

Her taleben kendisini senin o¤lun bilsin. ‹lme çal›flma
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gayretleri her geçen gün ço¤als›n. Seni dinlemeyen avam-

la ve pazardakilerle konuflma. Do¤ruyu söylemekte kim-

seden çekinmeyesin. ‹badetin avamdan çok olsun, az ol-

mas›n. Küfür ve bid'at ehl-i ile oturup konuflma, müsait

ortam olursa dine davet et. Bu nasihatleri bizden can› gö-

nülden kabul et. Zira bunlar› senin ve herkes için vasiyet

ettim. Bu yolda gidesin, halk› da Hak yoluna getiresin."

fiafii Mezhebi ve ‹mam fiafii
‹mam fiafii, Hicri 150 y›l›nda Gazze'de do¤du. Ebu Hanife'nin

vefat etti¤i sene do¤mas› ‹slam alimlerince manidar karfl›lan-

m›flt›r. ‹mam fiafii küçük yaflta babas›n› kaybedince yoksulluk

içerisinde bir çocukluk dönemi geçirdi.

Mekke'ye gelerek hadis e¤itimi almaya bafllad›. Küçük yaflta

Kuran'› ezberledi. Daha sonra ‹mam Malik'in yan›na gelerek

kendini tamamen f›khi konular› ö¤renmeye verdi. 

34 yafl›nda Yemen valisi taraf›ndan fiiilik propagandas› yapt›-

¤› iftiras› ile hapsedildi. fiafii'ye ba¤l› dokuz kifli öldürüldü. fia-

fii'nin öldürülmesi ise nüfuz sahibi baz› sevenlerinin araya gir-

mesi ile son anda önlendi. 

‹ki y›l Mekke'de inceleme ve araflt›rma yapt›ktan sonra tek-

rar Ba¤dat'a geri döndü. Bu s›rada fiafii'nin ünü ‹slam aleminde

duyulmaya bafllanm›flt›. Kendisine daha rahat bir çal›flma orta-

m› arad› ve M›s›r'› tercih etti. 

M›s›r valisi ve halk› fiafii'nin ülkelerine geliflini sevinçle karfl›-

lad›. Vali taraf›ndan ömrünün sonuna kadar korunarak, pey-

gamber soyuna ayr›lan paydan hisse verildi. Ömrünü ‹slam yo-

lunda geçiren, ard›nda bir çok eser b›rakan, say›s›z talebe ye-

tifltiren, devrinde Mu'tezile ve di¤er sapk›n f›rkalarla mücadele

eden ‹mam fiafii, Hicri 204 y›l›nda M›s›r'da vefat etti. 

Ahkamül Kuran, Es-Sunen, Kitabu'l-üm, Müsned-i fiafii adl› de¤er-
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li eserler b›rakm›flt›r. Irak, Do¤u Anadolu, Hindistan, Filistin,

Hicaz, Filipinler, Yemen, M›s›r ve Suriye'den bir çok Müslüman

fiafii mezhebi ile amel etmektedir. ‹mam fiafii, oluflturdu¤u mez-

hebinin kayna¤›n› flöyle aç›klam›flt›r: 

"Herkes peygamberlerimizin hadislerini bilmeyebilir. Ben

Resulullah'›n sünnetine muhalif olarak bilmeden herhangi

bir fikir ileri sürersem veya bir esas ortaya koyarsam, uyul-

mas› gereken Resulullah'›n sözüdür. ‹flte benim mezhebim

budur. Resulullah'tan bir hadis rivayet etti¤im halde

onunla amel etmezsem, hangi yer beni tafl›r ve hangi gök

gölgelendirir. Peygamberin hadisinin bafl›m gözüm üzerin-

de yeri vard›r."

‹mam fiafii flöyle buyuruyor: "‹çinizden biri bütün halk› mem-

nun etmek isterse; yapamaz. Kul ihlas sahibi olmaya dikkat et-

meli. Yapt›¤› her iyi amel Allah ile aras›nda kalmal›."

‹lim talebi, fazilet bak›m›ndan nafile namazdan daha hay›rl›d›r.

Zira nafile namaz›n faydas› flahsa, ilmin faydas› ise umuma aittir.

Bir kimse mümin kardefline gizli ö¤üt verirse; tesirli nasihat-

te bulunmufl ve onu iyi huylarla süslemifl olur. Aç›ktan halk ara-

s›nda ö¤üt vermeye kalk›l›rsa tesirsiz olur. Bir bak›ma ay›pla-

m›fl, dolay›s›yla utand›rm›fl olur.

Ahiretin saadetini isteyen, ilimde ihlas sahibi olsun.

Yapt›¤› ifllerle ö¤üt vermeye çal›flan da hidayetçi olur.

fiu üç hal, din kardefline dair sevgi iflinde do¤rulu¤a alamettir:

1) Baz› ufak hatalar› hofl görüp yüzüne vurmadan, oldu¤u gi-

bi kabul etmek.

2) Baz› aç›ktan yap›lan yersiz hareketleri varsa, üzerini kapa-

mak.

3) Kendisine karfl› yanl›fl harekette bulunursa ba¤›fllamak.
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Maliki Mezhebi ve ‹mam Malik
‹mam Malik bin Enes, en sa¤lam rivayetlere göre Hicri 93 y›-

l›nda Medine'de dünyaya gelmifltir. Hadis ilmiyle u¤raflan, bilgi-

li bir ailenin çocu¤u olmas› dolay›s›yla k›sa sürede bu konuda

kendisini gelifltirmifltir. Küçük yaflta ünlü alim ‹bn-i Hürmüz'ün

yan›na verilmifl ve 13 y›l onun yan›nda kalm›flt›r. 17 yafl›nda

ders vermeye bafllay›nca ona gösterilen alaka, hocalar›na gös-

terilen alakadan fazla olmufltur. Ebu Hanife, kendisinden 13 yafl

büyük oldu¤u halde onun önünde diz çökerek ders alm›flt›r.

‹mam Malik hakk›nda yaz›lan eserlerde, genelde haf›za ve ze-

kas›n›n çok üstün oldu¤u anlat›lmakta, sabr›, tahammülü, ihla-

s›, feraseti ve heybeti örnek verilmektedir.

Hadis ilminde önemli bir yeri olan ‹mam Malik rivayetlerin

sahihli¤i konusunda çok titizdi. Hadis rivayet edenleri iyice

araflt›r›r ve ancak güvenilir olanlar›n rivayetlerini al›rd›.

‹mam Malik fetva vermekte acele davranmazd›. Kendisine bir

mesele soruldu¤unda, "Sen git ben bu meseleyi araflt›ray›m" derdi.

Bu davran›fl›n›n sebebini soranlara, "Ben fetvalar›n hesab›n› vere-

ce¤im. Çok çetin olan k›yamet gününden korkuyorum" derdi.

Ebu Hanife gibi ‹mam Malik de halife El Mansur'un gazab›na

u¤ram›fl ve hapishanelerde günlerce iflkence görmüfltür. Fakat,

El Mansur y›llar sonra hatas›n› anlayarak Hicaz'da, ‹mam Ma-

lik'ten özür dilemifltir.

Ömrünün son y›llar›n› rahats›zl›klarla geçiren ‹mam Malik,

Hicri 179'da Medine'de vefat etmifltir. 

Günümüzde, Trablus, Libya, Tunus, Fas, Hicaz, M›s›r, Ceza-

yir ve Afrika sahillerinde Maliki mezhebine mensup Müslüman-

lar mevcuttur. 

‹mam Malik'in en önemli eseri 40 y›lda yazd›¤› "Muvatta"d›r.

100 binden fazla hadis üzerinde yapt›¤› çal›flmalar sonucu bu
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eserinde 1.720 hadise yer vermifltir. Bediüzzaman Said-i Nur-

si, külliyat›nda ‹mam-› Malik'ten ve büyük eseri Muvatta'dan öv-

gü ile söz etmifltir.

Hanbeli Mezhebi ve ‹mam Ahmed b. Hanbel
‹mam Ahmed b. Hanbel, Hicri 164 y›l›nda Ba¤dat'ta do¤du.

Hayat›, Abbasi Devleti'nin en parlak dönemlerine rastlar. Ba-

bas›n› küçük yaflta kaybetmesine ra¤men çok parlak bir tahsil

hayat› geçirmifltir. Birçok ünlü alimden ders almas›na ra¤men

en fazla ‹mam-› fiafii'den etkilenmifltir. Bu yüzden genç yaflta

memleket memleket dolaflmay› gerektirecek zor bir ilim olan

hadis ilmiyle u¤raflmaya bafllam›flt›r.

Kendisini yetifltiren hocalar›na karfl› çok sayg›l›yd›. Onlar ha-

yatta iken hadisler konusunda kendisine ait hiçbir görüfl aç›k-

lamad› ve olgunluk yafl› olan k›rk yafl›na gelene kadar hiçbir ko-

nuda fetva vermedi. Böylelikle ilmi ve tevazusu ile k›sa sürede

sayg› duyulan bir alim olarak an›lmaya baflland›.

Onun sohbetlerini dinleyenler genelde üç hususa dikkat çe-

kiyorlard›. Onun sohbetlerinde, vakar, ciddiyet, tevazu ve ru-

hi huzur hakimdi. Kimse ile alay etmeyi sevmezdi. 

Hadisleri, ancak rivayet etmesi istendi¤inde anlat›rd›. Yanl›fll›k

yapmamak için hadisleri akl›ndan de¤il, kayna¤›ndan okurdu. 

Talebelerine anlatt›¤› hadislerin özellikle yaz›lmas›n› isterdi.

Verdi¤i fetvalar yanl›fl anlafl›l›r düflüncesiyle yaz›larak anlat›lma-

s›n› isterdi.

Ömrünün sonuna kadar sapk›n ak›mlarla mücadele etti. Bu

yüzden Halife Mu'tas›m ile bafl› derde girdi. Tutuklanarak Ba¤-

dat'ta hapishanede kald›. Yaflad›¤› zorluklar, onu halk›n gözün-

de daha da yüksek bir konuma getirdi. Serbest b›rak›ld›ktan

sonra bask›lar devam etti. Sohbetleri yasakland›, namaz k›lmak
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için camiye gitmesine bile izin verilmedi. Talebeleri birer birer

zindana at›ld›. Ayaklar› zincirlenerek Halifenin huzuruna ç›ka-

r›lmak üzere Ba¤dat'tan Tarsus'a do¤ru yola ç›kar›ld› ve Hicri

128'de yolda vefat etti.

Hanbeli mezhebinin ç›k›fl› s›ras›nda Hanefi, Maliki, fiafii mez-

heplerinin ‹slam ülkelerinde yayg›nlaflm›fl olmas› bu mezhebin

yay›lmas›n› engellemifltir. Bu yüzden mezhebi sadece Suudi

Arabistan'da yayg›nd›r.

‹mam Ahmed b. Hanbel'in en önemli eseri "Müsned"idir. Ha-

dîs ilminde üstün bir yetkiye sahibti. Ezberinde bir milyon ha-

dis-i flerif bulundu¤u rivayet edilir. "Müsned"de otuz bin hadis

vardır. Büyük alim Kuhistanî'nin sözüne göre, hadislerin sayısı

ellibin yedi yüzdür. Zühd ve takvası, yüksek ahlâkı her türlü

övgünün üstündedir.

Mezhepler Aras›nda ‹htilaf San›lan Konular 

Asl›nda Müslümanlar için Kolayl›kt›r

Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat mezhepleri aras›ndaki farkl›l›klar ‹s-

lam dünyas›na zarar de¤il aksine büyük fayda sa¤lam›flt›r. Mez-

hep imamlar›n›n her biri kendi içtihad›n› anlatm›fl ama birbirle-

rini ortadan kald›rma gibi bir yola gitmemifllerdir. Hadiste de

belirtildi¤i gibi sayg› içinde oluflan bir ihtilaf›n rahmet olaca¤›

aç›kt›r ve tarih, bunun rahmet oldu¤unu göstermifltir. Zaruri

durumlarda bir mezhep mensubunun baflka bir mezhebi taklit

edebilmesi kolayl›¤› bu rahmetin en aç›k göstergesidir.

Zira Ömer b. Abdulaziz bu konu ile ilgili olarak flöyle buyur-

maktad›r: 

"Resulullah'›n ashab›n›n f›khi meselelerde ihtilafa düflme-

mesini istemezdim. Çünkü onlar bir görüflte toplansalard›
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insanlar zora düflerdi. Bir kimse onlardan birisinin sözüne

sar›l›rsa, bu kendisi için sünnet olur." (Muhammed Ebu

Zehra, ‹slam'da Siyasi, ‹tikadi ve F›khi Mezhepler Tarihi,

s. 21)

Ehl-i Sünnet itikad› içerisinde, uygulama alan›ndaki her türlü

samimi düflünce, içtihat ve yorumun ‹slam'›n de¤iflik çevre ve

co¤rafyalara yay›lmas›n› kolaylaflt›rd›¤› bilinen bir gerçektir.

Sahabenin farkl› yorumlar›na zemin haz›rlayan sebeplerin en

bafl›nda hadislerin de¤iflik yorumlanmas› gelir. ‹slam'›n, Ku-

ran'dan sonra en önemli kayna¤› sünnet, yani hadislerdir. Mez-

hep imamlar› sünnete sar›lman›n önemi üzerinde durmufl ve

sünnetten kopanlar›n hüsrana u¤rayaca¤›n› söylemifllerdir.

Mezhep imamlar›, Sünnet-i Seniyye'ye uyman›n önemini flu

sözleriyle vurgulam›fllard›r. 

‹mam-› Azam, "‹çlerinde hadisle meflgul olanlar bulundu¤u

müddetçe insanlar kurtulmufllard›r. Ne zaman ilmi, hadisin

d›fl›nda ararlarsa, o zaman bozulurlar. Allah'›n dini ile ilgili

bir konuda flahsi görüflünüze göre hüküm vermekten sak›n›-

n›z, sünnete tabi olunuz. Kim sünnetten ayr›l›rsa sap›t›r."

(Efl-fia'rani, el-Mizanü'l Kübra, 1:51)

‹mam fiafii, "Resulullah'tan bir hadis rivayet etti¤im halde

o hadisten baflka bir hükme var›rsam, beni hangi gökyüzü

gölgelendirir, hangi yeryüzü tafl›r."

‹mam Malik, "Sünnetler Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemi-

ye binerse kurtulur, kim binmezse bo¤ulur."

‹mam Ahmed bin Hanbel, "Bir çok bid'at ortaya ç›kt›. Her

kim hadis bilmiyorsa o bid'atlara düfler."

Ehl-i Sünnet mezhep imamlar›n›n, sünnetin fazileti konusun-

da aralar›nda bir ayr›l›k yoktur. Ancak kimi zaman bu hadisle-
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ri anlamada birbirinden farkl› görüfller ortaya ç›km›flt›r. Bunun

yan›s›ra mezhep imamlar›n›n hadis bilgisinin birbirinden fazla

veya farkl› oluflu de¤iflik hükümlerin ç›kmas›na sebebiyet ver-

mifltir. Mezhep imamlar› bir konu kendilerine ulaflt›r›ld›¤›nda

ilk önce Kuran'a baflvururlard›. Kuran'da o konu ile ilgili hük-

me rastlamad›klar›nda Peygamberimiz (sav)'in sünnetine bak›-

l›rd›. Sünnette de bulunamazsa sahabenin o meseledeki tavr›-

na bak›l›rd›. Bundan da bir sonuç al›namazsa, içtihat ile karar

verilirdi. ‹çtihadlar farkl› olabildi¤i için mezhepler aras›nda ba-

z› farkl›l›klar meydana gelmifltir.

Teknik olarak hadislerin tam olarak bir kifli taraf›ndan biline-

bilmesi imkans›zd›r. Nitekim ‹mam fiafii flöyle söylemifltir. 

"Sünnetlerin hepsini bilen, bilmedi¤i hadis olmayan her-

hangi birisini bilmiyorum. Bütün hadis alimlerinin ilimleri

bir araya getirilirse o zaman bütün sünnet bilinmifl olur.

Alimlerin hadisleri da¤›n›k oldu¤una göre, her alimin bil-

medi¤i hadis elbette olacakt›r. Birinin bilmedi¤i hadisleri

bir baflkas› bilmektedir."

Peygamberimiz (sav)'in kimi zaman yapt›¤› fiiller baz›lar›na

göre zorunlu ibadet kapsam›nda görülmüfl, baz›lar›na göre na-

file olarak yorumlanm›flt›r. Ehl-i Sünnet mezheplerinde bunun

bir çok örne¤i bulunmaktad›r. Ayr›ca Peygamberimiz (sav)'in

yapt›¤› bir hareketi tam anlayamamak ya da hareketin yar›s›n-

dan itibaren flahit olmak baz› farkl›l›klara sebebiyet vermifltir. 

Sahabelerin sözleri mezhepler aras›ndaki farkl›l›klar›n di¤er

bir unsurudur. Mesela Hanefi ve Malikiler sahabenin sözlerini

k›yasa tercih ederlerken fiafiiler sahabe sözünü baz› durumlar-

da kabul etmezler. Bu durum farkl› fetvalar›n oluflmas›na ne-

den olur. 

Bütün bunlar›n yan›s›ra farkl› iklimin, co¤rafi özelliklerin, örf
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ve adetlerin mezhepler aras›ndaki farkl›l›¤›n oluflmas›nda bü-

yük etken oldu¤u bir gerçektir. 

Mezhep imamlar›, ihtilaflar› flahsi arzular›n›n çok d›fl›nda tut-

mufllar ve yaln›zca Allah (cc) r›zas›n› gözetmifllerdir. Hepsi de

sadece kendi görüfllerinin do¤ru oldu¤unu iddia etmemifl, böyle

olmas›n›n daha uygun olabilece¤ini söylemifllerdir. 

Nitekim ‹mam-› Azam flöyle söylemifltir: 

"Bizim düflüncemiz bir görüflten ibarettir ve elde etti¤imiz

en güzel görüfltür. Birisi bizim görüflümüzün daha güzeli-

ni ortaya koyarsa, bizden çok ona uyulmas› gerekir."

(Muhammed Ebu Zehra, ‹slam'da Siyasi, ‹tikadi ve F›khi

Mezhepler Tarihi, s. 354)

Mezhep imamlar›n›n hayatlar› incelendi¤inde birbirlerini in-

citmek bir yana, daima birbirlerinden istifade ettikleri ve ara-

lar›nda sayg› ba¤› oldu¤u görülür. Ömer Nasuhi Bilmen, ‹lmi-

halinde bu sayg›n›n Ehl-i Sünnet'in bir alameti oldu¤unu flöyle

bildirmektedir:

... Bu dört müçtehide ait dört mezhebden her birinin ba¤-

lıları, kendi mezheblerinin daha do¤ru, daha isabetli, sün-

net ve maslahata daha uygun ve daha elveriflli oldu¤una

inanır. Aksi halde o mezhebi seçmelerinin bir manası kal-

maz. Bununla beraber di¤er mezheblerin kıymetini azalt-

mak da akıllarından geçmez. Bu dört mezhebin dördüne

de saygı duyarlar. Bu saygı Ehl-i Sünnet'in bir alâmetidir.

(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ‹lmihali, s.42) 

Mezheplerin aralar›ndaki ihtilaf y›k›c› de¤il yap›c›d›r. Ayr›ca

bu ihtilaf Allah (cc)'›n "ayr›l›¤a düflmeyin" emriyle çeliflmez,

çünkü daha önce de belirtti¤imiz gibi mezheplerin birden faz-

la oluflu, inananlar için her zaman rahmet olmufltur. 
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SÜNNET‹N MÜDAFAASI 

Sünnetin Delil Oluflu Bir Zarurettir

Bediüzzaman, 11. Lema'da Sünnet-i Seniyye'yi flu flekilde

aç›kl›yor:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmifl: "Fe-

sad-› ümmetim zaman›nda kim benim sünnetime temes-

sük etse (sar›lmak), yüz flehidin ecrini, sevab›n› kazanabi-

lir." Evet Sünnet-i Seniyye'ye ittiba, mutlaka gâyet k›y-

metdard›r. Hususan bid'atlar›n istilâs› zaman›nda Sün-

net-i Seniyye'ye ittiba etmek daha ziyade k›ymetdard›r.

Hususan fesad-› ümmet zaman›nda Sünnet-i Seniyye'nin

küçük bir âdâb›na mürâat etmek (uymak), ehemmiyetli

bir takvây› ve kuvvetli bir îman› ihsas ediyor. Do¤rudan

do¤ruya sünnete ittiba etmek (tabi olmak), Resul-i Ekrem

Aleyhissalâtü Vesselâm'› hat›ra getiriyor. O ihtardan o

hât›ra, bir huzûr-u ‹lâhî hât›ras›na ink›lab eder. Hatta en

küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak

âdâb›nda Sünnet-i Seniyye'ye mürâat etti¤i dakikada, o

âdi muamele ve o f›trî amel, sevabl› bir ibadet ve fler'î bir

hareket oluyor. Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem

Aleyhissalâtü Vesselâm'a ittiba›n› (tabi olma) düflünüyor

ve fleriat›n bir edebi oldu¤unu tasavvur eder ve fleriat sa-
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hibi o oldu¤u hat›r›na gelir. Ve ondan flâri-i hakikî olan

Cenab-› Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve

ibadet kazan›r. 

‹flte bu s›rra binaen Sünnet-i Seniyye'ye ittiba› kendine

âdet eden, âdât›n› (yap›lan ifller) ibadete çevirir, bütün

ömrünü semeredar (güzel neticeler do¤uran) ve sevabdar

yapabilir... (Lemalar, 11. Lema, s. 48-60, Envar Neflriyat)

Sünnetin delil oluflu dini bir zarurettir. Bu deliller çeflitlidir

ve hepsi de kesinleflmifl, Ehl-i Sünnet alimleri taraf›ndan ittifa-

ken kabul edilmifllerdir. Sünnetin dinde delil oldu¤unu göste-

ren yedi madde vard›r.

1. ‹smet (Peygamber Efendimiz (sav)'in hata yapmayaca¤›)

2. Sahabenin, Hz. Peygamber (sav)'in sünnetine sar›lmalar›n›

Allah (cc)'›n tasvip ve tasdik etmesi 

3. Kuran-› Kerim

4. Sünnet-i flerif

5. Kuran Sünnet-i Seniyye ile anlafl›l›r

6. Sünnet de vahiy kaynakl›d›r

7. ‹cma

Birinci Delil: ‹smet
Birinci delil, Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in masum ve ha-

tadan uzak olmas›, yani ‹smet makam›nda olmas›d›r. O, tebli¤i

zedeleyecek fleyleri kasten yapmaktan masumdur ve yine sa-

hih görüfle göre bu konuda hata ve yan›lg›ya düflmekten de ko-

runmufltur. Bu flunu gerektirir: Tebli¤ ile ilgili her haber do¤-

rudur, Allah (cc) Kat›ndakine uygundur ve ona tabi olmak va-

ciptir. Bütün bu haberler yalandan korunmufltur.

Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in ahkama (hükümlere) dair

söyledi¤i sözleri de yine yalandan korunmufl, dini delillerdir.

Peygamber Efendimiz'in, "Ey insanlar ben size ancak Allah'›n
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emretti¤ini emrediyor ve O'nun size yasaklad›klar›ndan neh-

yediyorum." sözü, O'nun hatadan korunmufl oldu¤unun bir

delilidir.

Hz. Peygamber (sav)'in tebli¤ ile ilgili haberlerinde masum

oluflu, bütün sünnet çeflitlerinin delil oldu¤unu ispat etmede,

tek bafl›na bize yetmektedir. Çünkü her biri asl›nda tebli¤dir.

Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in hayat›n›n tamam›, ‹slam'›n

rükünlerini oluflturur. Sosyal yaflant›s›, aile hayat›, arkadafllar›,

savafllar›, yeme içmesi vs hepsi dinin içersinde ve dini aç›klayan

ümmete örnek teflkil eden davran›fllar bütünüdür. 

Hz. Peygamber (sav)'in tebli¤e ait haberlerin d›fl›nda, tebli¤i

zedeleyecek fleylerden korunmufl olmas›, onun bütün bu fiil,

tasvip, emir ve tavsiyeleri ve nehiylerinin de bizzat delil olma-

s›n› gerekli k›lmakta, bunun için baflka bir habere ihtiyaç duyul-

mamaktad›r. Kutlu Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hata

yapmaktan korunmufltur, ‹smet makam› ile flereflendirilmifltir.

‹kinci delil: Sahabenin, Hz. Peygamber (sav)'in

sünnetine sar›lmalar›n› Allah (cc)'›n tasvip ve 

tasdik etmesi
Peygamber Efendimiz (sav), ümmetini sünnetine sar›lmaya

teflvik edip onlar›, kendisine muhalefetten sak›nd›r›yordu. Sa-

habe-i Kiram da her konuda Peygamberimiz (sav)'in emrine

kat›ks›zca itaat ediyor, O'na uyuyor, bütün söz, fiil ve tasviple-

rinde kendisine tabi oluyordu. O'ndan (sav) gelen her fleyi ita-

at gerektiren konular olarak al›yor ve her hareketini dini birer

delil olarak alg›l›yorlard›.

Dünyevi meselelerde içtihat gerektiren bir konu oldu¤unda

da bunun niçin ve nas›l oldu¤u konusunda Peygamber Efendi-

miz (sav)'e dan›fl›p, istiflare ediyorlard›.

Bazen de bir hüküm kendileri taraf›ndan anlafl›lmay›nca, hik-
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metini anlamak için onu Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'e so-

rup hakikatini anlamaya çal›fl›yorlard›. 

Bununla birlikte onlar, bafllar›na gelen bir hadisede, çözüm

için sadece Kuran ile yetinmiyorlard›. Her konuda sorma im-

kan› bulduklar› müddetçe Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'e da-

n›fl›yorlard›.

Sahabelerden birisi, uzakta bulundu¤unda bafl›na bir hadise

gelirse, bu konunun çözümü için önce Kuran'da cevab›n› arafl-

t›r›r, onda bulamazsa sünnette araflt›r›r, orada da bir cevap bu-

lamazsa kendi görüflüyle içtihat ederdi. Peygamber Efendimiz

(sav)'in yan›na döndü¤ü zaman da durumu kendisine arz eder,

e¤er içtihad›nda isabetli ise tasdik görür, hatal› ise Resullullah

(sav) hatas›n› gösterir, böylece o da hatas›ndan dönerdi.

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) ve Sahabe-i Kiram zaman›n-

da cereyan eden bütün olaylar› Cenab-› Allah (cc) tasvip etmifl

ve bu davran›fllar›nda hata ettiklerini aç›klamam›flt›r. Vahyin in-

di¤i bir dönemde Cenab-› Allah (cc)'›n bir fleyi tasvip etmesi

vahiy derecesinde kuvvetli bir delildir. 

Üçüncü delil: Kuran-› Kerim
Allah (cc)'›n hak Kitab› Kuran-› Kerim, sünnetin delil oluflu-

nu kesin olarak ifade eden birçok ayet-i kerime ile doludur.

Bu ayet-i kerimeler birkaç gruba ayr›l›r. Bazen bir ayet bir-

den fazla gruba da dahil olabilmektedir. 

Birinci Grup Ayetler:
Bunlar Hz. Peygamber (sav)'e iman etmenin vacip oldu¤unu

gösteren ayetlerdir. 

Hz. Peygamber (sav)'e iman ile anlat›lmak istenen, O'nun pey-

gamberli¤ini ve Kuran'da zikri geçsin geçmesin, O'nun Allah (cc)

Kat›ndan getirdi¤i bütün fleyleri tasdik ve kabul etmektir. Pey-
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gambere uymaman›n ve verdi¤i hükme raz› olmaman›n imanla

ba¤daflmayaca¤›n› ifade eden ayetler de bu gruptand›r:

"fiu halde Allah'a, O'nun Resûlü'ne ve indirdi¤imiz nur

(Kur'an)a iman edin. Allah yapt›klar›n›zdan haberdâr-

d›r." (Te¤abün Suresi, 8)

De ki: "Ey insanlar, ben Allah'›n hepinize gönderdi¤i

bir elçisi (peygamberi)yim. Göklerin ve yerin mülkü

yaln›z O'nundur. O'ndan baflka ‹lah yoktur, O diriltir

ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan

elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine

inanmaktad›r. O'na iman edin ki hidayete ermifl olur-

sunuz." (Araf Suresi, 158)

Kad› ‹yaz (544/1149) demifltir ki: "Allah'›n peygamberi Hz.

Muhammed'e (sav) iman, kesin bir farzd›r. ‹man ancak

onunla tamam olur ve ancak onunla s›hhat bulur."

‹mam fiafi (204/819) demifltir ki: "Allah Teala, kendisine ve

Resulü'ne iman›, di¤er bütün amellerin bafllang›c› ve kamil

iman›n kayna¤› yapm›flt›r. Bir kul Allah'a iman edip de Resu-

lü'ne iman etmezse, iman› tamam ve sahih olmaz. Hatta ka-

bul görmez."

‹bn Kayyim el Cevziyye (751/1350) ise bu konuda flöyle de-

mektedir: "Allah Teala, Ashab-› Kiram'›n, Hz. Peygamber ile

toplu bir iflteyken ondan izin almadan herhangi bir yola ve ye-

re gitmemelerini, iman›n gereklerinden k›lm›flt›r. Dolay›s›yla

O'nun izni olmadan ilmi bir mezhebe ve hükme gitmemeleri

iman›n bir gere¤i olmaktad›r..." (El Muvakkiin, 1, 58)

‹kinci Grup Ayetler:

Bu gruptaki ayetler, Hz. Peygamber (sav)'in, Allah (cc)'›n hük-

müne uygun olarak Kuran'› aç›klay›c› ve flerh edici oldu¤unu ve
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Hz. Peygamber (sav)'in ümmetine kitab› ve hikmeti (sünneti)

ö¤retti¤ini gösteren ayetlerdir. ‹mam fiafi ve di¤er alimler hik-

mete sünnet anlam›n› vermifllerdir. 

Ayetlerde Allah (cc) flöyle buyurmaktad›r:

Biz Kitab'› ancak, hakk›nda ihtilafa düfltükleri fleyi on-

lara aç›klaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet

olmas› d›fl›nda (baflka bir amaçla) indirmedik. (Nahl

Suresi, 64)

Andolsun ki Allah, mü'minlere, içlerinde kendilerin-

den onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulun-

mufltur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onlar› ar›nd›-

r›yor ve onlara Kitab› ve hikmeti ö¤retiyor. Ondan ön-

ce onlar apaç›k bir sap›kl›k içindeydiler. (Al-i ‹mran

Suresi, 164)

‹mam fiafi demifltir ki: "Allah Teala, Kitap deyince Kuran'›,

hikmet ile de -görüfllerine kat›ld›¤›n ehl-i Kuran alimleri gibi-

Hz. Peygamber (sav)'in sünnetini kastetmifltir. Bu görüfl Ku-

ran'›n ifadesine uymaktad›r. Allah en iyisini bilir. Çünkü Ku-

ran, önce Kuran'›, peflinden de Hikmet'i zikretmifltir. Allah Te-

ala da kendilerine, Kitap ve Hikmet'i ö¤retmekle kullar›na

yapt›¤› ihsan› zikretmektedir. Allah, en do¤rusunu bilir. Bura-

daki hikmetin Hz. Peygamber (sav)'›n sünnetinden baflka bir

fley oldu¤unu söylemek de uygun de¤ildir. Sebebi fludur: Allah

Teala hikmeti Kuran'la yan yana zikretmifltir. Ayr›ca Peygam-

berine itaati ve herkese onun emrine uymay› farz k›lm›flt›r.

Allah'›n Kitab› ve Resulü'nün sünnetinden baflka hiçbir söz için

farz denilmesi caiz de¤ildir." (‹mam fiafii, er Risale, 78)

Üçüncü Grup Ayetler:

Bu gruptaki ayetler, Hz. Peygamber (sav)'e emir ve nehiyle-
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rinde mutlak olarak uyman›n vacip, O'na itaatin Allah (cc)'a ita-

at oldu¤unu gösteren, kendisine muhalefetten ve sünnetini de-

¤ifltirmekten sak›nd›ran ayetlerdir: 

Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunas›n›z.

(Al-i ‹mran Suresi, 132)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resûl'e itaat edin

ve kendi amellerinizi geçersiz k›lmay›n. (Muhammed

Suresi, 33)

Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sak›-

n›n. E¤er yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimize düflen, an-

cak apaç›k bir tebli¤dir. (Maide Suresi, 92)

‹bn Kayyim el Cevziyye (751/1350) demifltir ki: "Allah Teala

Kendisi'ne ve Resulü'ne itaati emretti. Peygambere emret-

tiklerini, Kitab'a arzetmeksizin bizatihi kendisine itaatin va-

cip oldu¤unu bildirmek için 'peygambere de itaat ediniz' bu-

yurarak "itaat" emrini tekrarlad›. Hz. Peygamber (sav) bir

emir verdi¤i zaman, o emir Kuran'da bulunsun bulunmas›n,

mutlak ve müstakil olarak kendisine itaatin vacip oldu¤unu

bildirdi. Çünkü O'na, Kitap ve beraberinde benzeri de¤erde

sünnet verilmifltir."

Kuran'da Rabbimiz Resul'e itaatin önemiyle ilgili olarak flöy-

le buyurmaktad›r:

Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tand›r, kötülükten

de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanla-

ra bir elçi olarak gönderdik; flahid olarak Allah yeter.

Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmifl

olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onlar›n üzerine ko-

ruyucu göndermedik. (Nisa Suresi, 79-80)
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Dördüncü Grup Ayetler:
Bu gruptaki ayetler, Hz. Peygamber (sav)'den bildirilen bü-

tün söz ve hareketlerde O'na tabi olman›n ve kendisini örnek

alman›n vacip oldu¤unu, Allah (cc)'›n muhabbetinin tahsisi için

O'na uyman›n gerekli oldu¤unu gösteren ayetlerdir. 

De ki: "E¤er siz Allah'› seviyorsan›z bana uyun; Allah
da sizi sevsin ve günahlar›n›z› ba¤›fllas›n. Allah ba¤›flla-
yand›r, esirgeyendir." (Al-i ‹mran Suresi, 31)

Andolsun, sizin için, Allah'› ve ahiret gününü umanlar
ve Allah'› çokça zikredenler için Allah'›n Resûlü'nde
güzel bir örnek vard›r. (Ahzab Suresi, 21)

Muhammed b. Ali Hakim et Tirmizi demifltir ki: "Hz. Pey-

gamber (sav)'i örnek almak, O'na uymak sünnetine tabi ol-

mak ve sözde veya fiilde kendisine muhalefet etmemektir."  

Dördüncü Delil: Peygamberimiz (sav)'in Sünneti
Sünnetin delil oluflunu gösteren birçok hadis-i flerif ve riva-

yetler vard›r. Bunlar› da üç grupta toplayabiliriz:

Birinci grup hadisler:
Hz. Peygamber (sav) kendisine, Kuran ve onun d›fl›nda hadis

olarak vahyedilen fleylerde yalan söylemekten uzakt›r.

Hz. Peygamber (sav)'in aç›klad›¤› ve ortaya koydu¤u hüküm-

ler, Allah Teala (cc)'n›n hükmüyle oluflmufltur. O'nun Kat›ndan

gelmifltir. Resulullah (sav)'›n bizatihi kendinden de¤ildir.

Sünnet'le amel, Kuran ile amel demektir.

Allah Teala (cc), ümmete Hz. Peygamber (sav)'in sözünü al›p

uygulamay›, O'nun emrine itaati ve sünnetine uymay› emret-

mifltir.

Kim, Hz. Peygamber (sav)'e itaat eder, sünnetine uyarsa, 

Allah (cc)'a itaat etmifl, hidayet bulmufl olur. 
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‹man, ancak O'nun getirdi¤i fleylere bütünüyle uymakla ta-

mam olur. O'ndan hakk›n d›fl›nda bir fley ç›kmaz. Hidayet yo-

lunun en hay›rl›s›, O'nun getirdi¤i yoldur. 

Hz. Peygamber (sav)'in getirmedi¤i ve tasvip etmedi¤i, insan-

lar›n kendi heva ve heveslerine göre icat ettikleri herfley, bi-

dattir, kabul görmez, uygulanmaz. 

‹mam Beyhaki, Medhal adl› kitab›nda, Talha bin Nüdayle'nin

flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

"K›tl›k oldu¤u y›l, (afl›r› pahal›l›k karfl›s›nda) baz›lar›, Hz.

Peygamber (sav)'e gelerek, "Ya Resulullah! Bizler için fi-

yatlara narh koyun" dediler. Hz. Peygamber (sav) de:

"Allah, emretmedi¤i bir sünneti (uygulamay›) sizlere sün-

net olarak koymam› benden istemiyor. Fakat siz,

Allah'tan lutfuyla size genifllik vermesini isteyiniz."

‹bn-i Hibban (354/966), Abdullah bin Ömer'den O'nun flöy-

le dedi¤ini iflitti¤ini rivayet etmifltir: 

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Her amel için bir

dinçlik ve ifltiyak zaman› vard›r. Kim önceki amelindeki

dinçlik ve ifltiyak› kesilince yeni amelinde benim sünneti-

me yönelirse o, do¤ruyu bulmufl olur. Kim de sünnetin d›-

fl›na yönelirse helak olmufl olur." (Ahmet ibn-i Hanbel,

Müsned, 2, 158)

‹bn Abdülberr, Kesir b. Amr b. Avf'dan, o da babas›ndan, o

da dedesinden, O'nun flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

Hz. Peygamber (sav) flöyle buyurdu: "Size kendisine ya-

p›flt›¤›n›z zaman asla sap›tmayaca¤›n›z iki fley b›rakt›m:

Allah'›n kitab› ve Resulü'nün sünneti." (Suyuti, Camius

Sa¤ir, hadis no: 3282)

Beyhaki, Medhal'de, Abdullah b. Amr (ra)'dan, O'nun flöyle

dedi¤ini rivayet etmifltir. 
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Hz. Peygamber (sav)'den duydu¤um her fleyi ezberlemek

isteyerek yaz›yordum. Kureyfl beni bundan nehyetti ve:

"Sen Resulullah (sav)'tan duydu¤un her fleyi yaz›yorsun.

Halbuki o da bir insan, k›zg›nl›k, ve hoflnutluk hallerinde

konufltu¤u olur (hepsinin yaz›lmas› do¤ru olmaz)" dedi-

ler. Bunun üzerine ben de yazmay› b›rakt›m. Durumu

Allah Resulü'ne (sav) söyledim, o da buyurdular ki: "Yaz,

nefsimi kudreti elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, on-

dan (eliyle a¤z›na iflaret etti) haktan baflkas› ç›kmaz."

(‹bn Abdülberr, Beyan-ül ‹lm, 2, 27)

‹kinci grup hadisler:

Bu gruptaki hadislerin ortak konular›, müminlerin, Hz. Pey-

gamber (sav)'in sünnetine uymalar› ile do¤ruyu bulacaklar›, sa-

dece Kuran'› al›p onunla amelden nehyedilme ve sünneti terk

ederek kendi görüflü ile yetinmekten nehyedilme olarak özet-

lenebilir. 

Müslim, Rafi b. Hudeyç'den (ra) Rasulullah'›n (sav) flöyle bu-

yurdu¤unu rivayet etmifltir: 

"Siz dünya ifllerini iyi bilirsiniz. Ben de dinle ilgili iflleri en

iyi bilenim. Size dininizle ilgili bir fley emretti¤im zaman

onu al›p yap›n›z." (Müslim, Fedail, 140)

Üçüncü grup hadisler:

Bu gruptaki hadisler ise, Hz. Peygamber (sav)'in sözlerinin

dinlenmesi, onlar›n ezberlenmesi ve onlar› kendi asr›nda yafla-

yanlar›n, daha sonra gelecek olanlara tebli¤ etmesiyle ilgili

emirlerini ve bu ifli yapanlara büyük bir ecir (mükafat) vaadini

ifade edenlerdir.

O'nun bu emirleri, sünnetin delil olmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

Beyhaki (451/1066) demifltir ki: "fiayet sünnetin delil oluflu
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sabit ve zaruri olmasayd›, Hz. Peygamber (sav), veda hutbe-

sinde, kendisini dinleyenlere, dinlerini ilgilendiren iflleri ö¤-

rettikten sonra: "Dikkat! Sözlerimi tebli¤ edin, demezdi." 

El Makdisi, El Hücce'de, Ebu Hureyre (ra)'den: Hz. Peygam-

ber (sav)'in flöyle buyurdu¤unu rivayet eder: "Kim ümmetim

için kendilerine dini ifllerinde faydas› olacak k›rk hadis ez-

berlerse, k›yamet günü alimlerle beraber haflredilir." (Ebu

Nuaym, Hilye, 4, 189)

Beflinci Delil: Kuran, Sünnet-i Seniyye ile anlafl›l›r
Kendisine bir vahiy gelmeyen ve Allah (cc) taraf›ndan vahiy-

le desteklenmeyen hiçbir kimsenin, sadece Kuran'dan, ‹slam

dininin hüküm ve tafsilat›n› anlamas› mümkün de¤ildir. Bunun

için o kimseye vahiy yoluyla gelen veya Hz. Peygamber (sav)'in

kendi içtihad›yla Kuran'dan ç›kard›¤› ve Allah Teala (cc)'n›n

tasvip etti¤i sünnete bakmas› gerekir. Ancak bu flekilde, Allah

(cc)'›n murad›n› anlamak ve Kuran'dan, hükümlerin tafsilat›n›

ç›karmak mümkün olur. Çünkü bunun için tek yol sünnettir.

fiayet Sünnet, delil (hükümlerde kaynak) olmasayd›, müçte-

hitlerden hiçbirinin ona bakmas› ve bu konuda ondan destek

almas› sahih olmaz ve hiçbir kimse, mükellef oldu¤u fleyi anla-

mazd›. Bu durumda hükümler yok olur, teklif ortadan kalkar-

d›. Zikredilen bu konularda, bir müçtehidin tek bafl›na, kendi

görüflüyle hareket etmesi mümkün de¤ildir. Çünkü Kuran,

icazda en yüksek noktada, belagat ve fesahatta en ileri seviye-

de oldu¤u için pek yüksek manalar ve söyleyenle kendisine

vahyedilenin d›fl›nda kimsenin bilmeyece¤i, ço¤u bize kapal›,

pek çok s›rlar ve ilim hazineleri ihtiva etmektedir. 

Hz. Peygamber (sav) Kuran'›n aç›klay›c›s›d›r, befler kendi bil-

gisi ile sadece Kuran'a bakarak hüküm ç›karamaz, Kuran'› aç›k-
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lamak peygambere verilmifl bir görevdir. Yüce Rabbimiz Ku-

ran'da: "... Namaz› dosdo¤ru k›lan, zekat› veren…" (Baka-

ra Suresi, 177) buyurmaktad›r. 

Bu ayetten, namaz ve zekat›n farz oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Fa-

kat farz olarak k›l›nacak bu namaz›n mahiyeti ve keyfiyeti ne-

dir? Ne zaman yap›l›r? Kaç rekat k›l›n›r? Kime farzd›r? gibi de-

taylar› ancak Sünnet-i Seniyye ile anlayabiliriz, uygulan›fl›n› bize

gösteren bizi ayd›nlatan hadis-i fleriflerle bilebiliriz.

Ayn› flekilde zekat› ele alal›m. Zekat nedir? Kime farzd›r?

Hangi mallardan verilmelidir? Miktar› ve farz olma flartlar› ne-

lerdir? gibi konular da namaz konusundaki gibidir. 

Baflka bir ayet-i kerimede Rabbimiz flöyle buyuruyor: 

"Öyleyse akflama girdi¤iniz vakit de, sabaha erdi¤iniz

vakit de Allah'› tesbih edip (yüceltin)" (Rum Suresi,

17)

Bu ayetten tesbihin vacip, vaktinin de k›saca sabah, akflam ve

yats› oldu¤unu anl›yoruz. Ancak buradaki tesbihten kastedilen

tam olarak nedir? "Namaz k›l›n›z" ayetindeki namaz m›d›r?

Yoksa "subhanAllah" demek gibi midir? E¤er Peygamber Efen-

dimiz (sav)'den bir bilgi gelmeseydi, bu ifadenin sabah, akflam

ve yats› namaz›yla ilgili oldu¤unu anlayamazd›k.

‹nfak etmek ile ilgili bir ayette ise Rabbimiz flöyle buyuruyor. 

"Alt›n› ve gümüflü biriktirip de Allah yolunda harca-

mayanlar... Onlara ac›kl› bir azab› müjdele." (Tevbe

Suresi, 34) 

Bu ayette infakla ne kastediliyor? Bu infak flekli, ayetin nazil

oldu¤u zaman Sahabenin anlad›¤› gibi bütün mal›n infak edilme-

si midir? Yoksa bir k›sm›n›n verilmesi midir? E¤er bir k›sm› ise

ne kadar›d›r? Bütün bunlar da Peygamberimiz (sav)'in hadisle-
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riyle anlafl›labilecek konulard›r.

Bu bahsi geçenler gibi sosyal hayatta karfl›m›za ç›kan yüzler-

ce konu ayet-i kerimelerde zikredilmedi¤inde bize onlar› an-

cak kutlu Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) aç›klar. Müslü-

manlar›n ibadet flekillerini belirler, onlar›n neler ve nas›l olduk-

lar›n›, nas›l uygulanacaklar›n› anlat›r, kendi hayat›nda uygulaya-

rak örnek teflkil eder.

‹bn Hazm, El ‹hkam isimli eserinde flöyle demektedir: 

"Kuran'›n hangi ayetinde, ö¤le namaz›n›n farz›n›n dört ve

akflam›n üç oldu¤unu, rükunun ve secdenin, k›raatin ve

secdenin ve selam›n yap›l›fl fleklini, oruçta sak›n›lacak

fleyleri, alt›n, gümüfl, koyun, s›¤›r ve deve zekatlar›n›n ne

flekilde oldu¤unu ve bunlar›n ne kadar›ndan ne kadar ze-

kat al›naca¤›n›, Hacc›n vakti, Arafat'ta vakfe, orada ve

Müzdelife'deki namaz, tafllar›n at›lmas›, ihram›n flekli,

Hacda sak›n›lacak fleyler gibi Hacla ilgili amelleri, h›rs›z›n

elinin kesilmesini, haram olan yiyecekleri, hayvan bo¤az-

lama ve kesmenin usulünü, hadlerin hükümlerini, boflan-

man›n nas›l vuku bulaca¤›n›, al›fl verifl hükümlerini, faizin

nas›l olufltu¤unu, hüküm ve davalar›n teferruat›n›, yemin

çeflitlerini, hapis sebeplerini, mehirler ve di¤er f›khi mese-

lelerin aç›klamas›n› bulabiliriz?

Kuran'da birtak›m hükümler vard›r ki, onlar› anlamak

için tek müracaat kayna¤› Hz. Peygamber (sav)'den gelen

nakillerdir. ‹cma da bir kaynakt›r, fakat o baz› meseleler-

de hükme medar olur. Biz bütün bunlar› Kitab-› Meratib

adl› eserimizde toplay›p zikrettik. Demek ki, zaruri olarak

hadise baflvurmak laz›md›r." (‹bn Hazm, El ‹hkam, 2. 79-

80)

Allah (cc)'›n hak kitab› Kuran-› Kerim'i sadece akl›m›zla anla-

yamayaca¤›m›z konusunda ve sünnet olmadan bunun mümkün
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olmad›¤› hususunda pek çok hadis varit olmufltur. Yine bu ko-

nuda Sahabe ve onlardan sonrakilerden say›s›z haberler riva-

yet edilmifltir. Hepsi de ayn› konuda ittifak halindedir. Bu riva-

yetlere örnekler flöyledir:

Beyhaki, El Medhal isimli eserinde, Lalekai ise es Sünne'de,

Hz. Ömer (ra)'in flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: "Kendi görü-

flüyle hüküm ç›karanlardan sak›n›n. fiüphesiz onlar, sünnet

düflman›d›rlar. Resulullah (sav)'›n hadislerini ezberlemek ve

ö¤renmek kendilerine zor geldi¤i için kendi görüflleriyle ko-

nuflmaya bafllad›lar. Böylece kendileri haktan sapt›, baflka-

lar›n› da sapt›rd›lar."

Ebu Hatim (354/965), ‹bn Mesud'un (ra) flöyle dedi¤ini nak-

leder: "Her fleyin ilmi Kuran'da mevcuttur, fakat insanlar›n

görüflü onu bulup ç›karmaktan acizdir."

Ahmet ibn Hambel (ra), ‹mran b. Husayn (ra)'›n flöyle dedi-

¤ini nakleder: "Kuran indi, Resulullah (sav) da birtak›m sün-

netler ortaya koydu ve: "Bize (Kuran ve sünnete) uyunuz.

Vallahi e¤er bunu yapmazsan›z, sap›t›rs›n›z, buyurdu."

Beyhaki, El Medhal'inde, fiebib bin Ebi Fudane el Mekki yo-

luyla, ‹mran bin Husayn'dan (ra) flunu rivayet etmifltir: "‹mran

(ra) flefaatten bahsetti. Cemaatten bir adam söze kar›flarak:

"Ya Eba Nüceyd, sen bize Kuran'da delilini bulamad›¤›m›z

birtak›m hadislerden bahsediyorsun" dedi. Bu sözü duyan

‹mran (ra) k›zd› ve adama: 

"Sen Kuran'› okudun mu?" diye sordu. Adam: "evet" dedi.

‹mran (ra): "Peki söyle bakal›m, sen Kuran'da yats›n›n farz›-

n›n dört, akflam›n üç, ö¤le ve ikindinin dört rekat oldu¤una

rastlad›n m›?" diye sordu. Adam: "hay›r" dedi. ‹mran (ra):

"Siz bütün bunlar› kimden al›p ö¤rendiniz? Siz bizden, biz de

Hz. Peygamber (sav)'den ö¤renmedik mi? Allah Teala, Ku-
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ran'da: 'Beyt-i Atik'i (Kabe'yi) tavaf ediniz' buyurmaktad›r.

Peki Kuran'da 'yedi defa tavaf ediniz, makam-› ‹brahim'in

arkas›nda iki rekat namaz k›l›n›z' diye bir emir bulabilir mi-

siniz? Peki Kuran'da: "Peygamber size ne verdiyse al›n, size

neyi yasaklad›ysa ondan da kaç›n›n" buyurdu¤unu duymad›-

n›z m›?" dedi.

‹bn Abdilberr ve Beyhaki, El Medhal'de, Eyyub es Sahtiyani'den

flunu naklederler: "Bir adam, Mutarr›f b. Abdullah'a "Bize sa-

dece Kuran'dan bahsedin, hadis anlat›p durmay›n" dedi. Mu-

tarr›f adama: "Vallahi biz, hadisleri Kuran'›n yerine anlatm›-

yoruz. Bilakis, hadisleri anlatmaktaki gayemiz, Kuran'› en iyi

bilenin bildiklerini nakletmektir." diye cevap verdi." 

Lalekai, es Sünne adl› eserinde, Ahmet ibn-i Hanbel'in flöyle

dedi¤ini nakleder: "Hadisler bizim yan›m›zda Resulullah'tan

(sav) gelen rivayetlerdir. Onlar Kuran'› aç›klar. Onlar Ku-

ran'›n iflaret etti¤i manalar›n delilleridir."

Cabir (ra) demifltir ki: "Resulullah (sav) aram›zda iken ken-

disine vahiy geliyor ve kendisi, gelen ayetin mana ve yoru-

munu biliyordu. Sonra O, ayetle nas›l amel ederse, biz de

öylece amel ediyorduk."

Resulullah (sav)'›n emretti¤i sünnetin, Kuran'› anlamam›z›,

Kuran'› uygulayabilmemizi sa¤layan bir rahmet oldu¤u bu ayet-

i kerimelerden, hadis-i fleriflerden ve rivayetlerden anlafl›l›yor. 

Alt›nc› Delil: Sünnet de vahiy kaynakl›d›r
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'den sad›r olan fleyler,

ya Allah (cc)'tan gelen hükümleri tebli¤ için ortaya konmufl söz

veya fiillerdir veya tebli¤in d›fl›ndaki davran›fllard›r.

Birinci k›s›m:
Bu, kesin vahiydir. Bilindi¤i gibi Allah (cc) Resulü, bu k›s›mda
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hata ve yan›lmadan korunmufltur. Hanefi alimleri buna "vahy-i

zahir" demektedirler. 

Bu k›s›mdaki vahiy bazen onun ‹lahi vahiy oldu¤unu gösteren

bir laf›zla beraber veya baflka türlü iner. ‹lahi vahiy oldu¤unu

ifade eden laf›zla birlikte gelen, ya taabbüd (kulluk) ya i'caz ve-

ya meydan okuma ifade eder ki bu, Kuran'd›r.

‹'caz ve tehaddi özelli¤i tafl›mayan vahiy ise lafz›n›n da inzal

edildi¤ini söyleyen görüfle göre hadis-i kutsidir. Bunun da va-

hiy oldu¤una flüphe yoktur. Çünkü Hz. Peygamber (sav),

"Rabbül ‹zzet buyurdu ki:..." gibi sözlerle Allah (cc)'tan ha-

ber vermektedir. Bu da yalandan masum bir haberdir. Hz. Pey-

gamber (sav)'in haberi, Kuran'›n Allah (cc)'›n kelam› oldu¤unu

gösterdi¤i gibi, bunun da Allah (cc)'›n kelam› oldu¤unu göste-

rir. 

‹nen vahiyle birlikte, onun Allah (cc)'a ait oldu¤unu gösteren

bir söz yoksa, o hadis-i nebevidir. Hz. Peygamber (sav)'e ait

hadis ve uygulamalar›n vahiy oldu¤unu, flu ayet-i kerimeler

göstermektedir:

O, hevadan (kendi istek, düflünce ve tutkular›na göre)

konuflmaz. O (söyledikleri), yaln›zca vahyolunmakta

olan bir vahiydir. (Necm Suresi, 3-4)

... Ben, yaln›zca bana vahyolunana uyar›m. E¤er Rab-

bime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün

azab›ndan korkar›m. (Yunus Suresi, 15)

... Allah, sana Kitab› ve hikmeti indirdi ve sana bilme-

diklerini ö¤retti. Allah'›n üzerinizdeki fazl› çok büyük-

tür. (Nisa Suresi, 113)

Daha önce belirtti¤imiz gibi ayette geçen "hikmet" sünnettir.

Ebu Davud ve Beyhaki, bu rivayeti flu laf›zlarla tahric ve tes-

bit etmifllerdir: "Cebrail (as) Hz. Peygamber (sav)'e Kuran'›



indirdi¤i gibi sünneti de indiriyor. Kuran'› ö¤retti¤i gibi sün-

neti de ö¤retiyordu." (Dar›mi, Mukaddime, 49)

‹kinci k›s›m:

Bu k›s›m, Hz. Peygamber (sav)'in Allah (cc)'tan tebli¤ kast›

bulunmayan söz ve davran›fllar›d›r. Bunlar da, ya Allah (cc) ta-

raf›ndan tasdik edilmifltir veya edilmemifltir.

E¤er Allah Teala (cc), Hz. Peygamber (sav)'in bir fiilini tasvip

etmiflse -o fiil, bizatihi vahiyle talim edilmemifl de olsa- vahit

durumunda ve hükmündedir. Çünkü bir fiilin Allah (cc) tara-

f›ndan tasvip edilmesi onun gerçek, do¤ru ve Allah (cc)'›n r›za-

s›na uygun oldu¤unu gösterir. Ayr›ca Cenab-› Allah (cc) bize,

Hz. Peygamber (sav)'den sad›r olan her söz ve fiile uymam›z›,

her fiili aç›k vahiyle bildirmemifl olsa da, O'na uymam›z› emret-

mifltir. fiu halde bir kimse, Hz. Peygamber (sav)'den vahiyle bil-

dirilmeyen bir fiilini al›p tatbik etse, bunu, Allah (cc)'›n "O'na

uyunuz" emrine imtisal ederek yapm›fl olacakt›r. Bu durumda

O'nda görülen bu türden fleyler, hiç flüphesiz hakikatte kendi-

sine vahyedilmifl olmaktad›r.

‹mam Suyuti'den (911/1505) yapaca¤›m›z flu nakil, bu konuyu

destekler mahiyettedir. 

O demifltir ki: fiafii ve Beyhaki, Tavus adl› eserde Hz. Pey-

gamber (sav)'in flöyle buyurdu¤unu rivayet etmifllerdir:

"Ben, ancak Allah'›n Kitab›'nda helal k›ld›¤›n› helal k›lar

ve ancak O'nun Kitab›'nda haram k›ld›klar›n› haram k›la-

r›m" (Ebu Davud, Sünen, 5: T›rmizi, ‹lim, 10: ‹bn-i Mace,

Mukaddime, 2: Suyuti'nin nakli için, Miftahu'l Cenne, 19)

Beyhaki flöyle der: 

"Hadiste geçen "Allah'›n Kitab›" ifadesi e¤er sahihse Re-

sulullah (sav) bununla kendisine vahyedileni kastetmifltir.

Kendisine vahyedilen de iki k›s›md›r: 1. Vahyi Metluv (Ku-

87

ADNAN OKTAR



ran) 2. Vahyi Gayri Metluv (Allah'tan kendisine verilen

Kuran d›fl›nda bilgi ve ilhamlar)" 

‹bn-i Mesud (ra) da, ‹mam fiafii (ra) gibi, ayet-i kerimeden

Resulullah (sav)'›n sünnetini kabul edenin, asl›nda Allah (cc)'›n

Kitab›'n›n emrini kabul etmifl olaca¤›n› söylemifltir. Çünkü Re-

sulullah (sav)'a tabi olman›n zorunlu oluflu, Kuran'›n ortaya

koydu¤u bir hükümdür.

Hz. Peygamber (sav)'in içtihad›na dayanan ve Allah (cc)'›n

tasvip etti¤i hükümler, bu ikinci k›sma girmektedir. Hanefi

alimleri buna "vahy-i bat›n" derler.

Yedinci Delil: ‹cma
‹slam'›n ilk dönemlerinden, bugüne kadar konuya ilmi ve vic-

dani bakan hiçbir müçtehit imam›n, sünnete uymay›, onunla

delil getirmeyi ve gere¤ince amel etmeyi inkar etti¤ini göreme-

yiz. Bilakis onlar›n sünnete s›ms›k› sar›ld›klar›n›, onun çizdi¤i is-

tikamette hareket ettiklerini, baflkalar›n› sünnetle amele teflvik

ve ona muhalefetten men ettiklerini, kendileri ve baflkalar› için

hükümlerinde ona dayand›klar›n› görmekteyiz. Ayr›ca sünnete

muhalefet eden veya onu hafife alana fliddetle karfl› ç›kt›klar›-

n›, sünneti, Kuran'›n tamamlay›c›s› ve bir aç›klay›c›s› gördükle-

rini, kendileri, önlerine sahih ve aksi hüküm bildiren bir hadis

geldi¤inde, Kitap veya di¤er delillerden birine dayanarak elde

ettikleri içtihat görüfllerinden hemen ona döndüklerini ve onu

nazar-› dikkate ald›klar›n› görmekteyiz.

Bu konuda Seleften, flu söz nakledilmifltir: "Sahih bir hadis

bulundu¤unda, benim mezhebim odur. Ona ters ters düflen

sözümü, kald›r›p duvara çarp›n›z." (Subki, Mecmuat-ur Re-

sail-i Müniriye, 2, 98) 
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Müçtehitlerin ço¤undan bu manada sözler nakledilmifltir.

Hadis ehli için, müçtehitlerin ve genel olarak alimlerin ortak

görüflü fludur: "Ehl-i hadis, din için en büyük yard›mc›, sald›r-

ganlar›n hücumuna ve dinsizlerin flüphelerine karfl› en kuv-

vetli koruyucudurlar. Onlara, ancak bidat ehli, facir ve kafir

düflman olur."

Sünnetin delil oluflunda ‹slam alimleri aras›nda icma has›l ol-

mufl, bu konuda söz birli¤i sa¤lan›p kesin hükme var›lm›flt›r.
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BÜYÜK ‹SLAM AL‹MLER‹ ve
ÇEfi‹TL‹ GÖRÜfiLER‹

Ehl-i Sünnet konusunda görüfllerine baflvurulacak kiflilerin

bafl›nda, eserleri "Kütüb-i Sitte" ad›yla an›lan alt› büyük hadis

kitab›n›n yazar› olan ‹slam alimleri gelir: 

‹mam Buhari
Hicri 194 y›l›nda Buhara'da do¤du. Dönemin büyük din alimi

olan babas› Eb'ül Hasan ‹smail'in vefat› üzerine, annesinin ko-

rumas› alt›nda çocukluk dönemini geçirdi. Yedi yafl›nda hadis

e¤itimi almaya bafllam›fl ve on yafl›na geldi¤inde ezberledi¤i ha-

dis say›s› 70 bini bulmufltur. Mekke, Medine, Niflabur ve Bas-

ra'daki ünlü alimlerden dersler alm›fl, bu yüzden ad› Buhara'n›n

d›fl›nda da duyulmaya bafllanm›flt›r. Aralar›nda Müslim, Ebu Da-

vud, Tirmizi, ‹bni Said'in de bulundu¤u birçok ünlü ‹slam alimi

O'nun eserlerini güvenilir kaynak olarak kabul etmifl ve fikirle-

rinden istifade etmifltir. Hadis konusunda gelmifl geçmifl en bü-

yük üstad oldu¤u herkes taraf›ndan kabul görmüfltür. 

‹mam Buhari 600 bin hadis üzerinde çal›flma yapm›fl, eserin-

de ise bunun sadece 7.275 tanesine yer vermifltir. 16 y›l süren
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bu çal›flmas› kendi alan›nda en güvenilir kaynak eser olarak ka-

bul edilir. 

"El-Camiu's Sahih" adl› eseri daha sonra Ahmed Zehidi taraf›n-

dan "Sahih-i Buhari Muhtasar› (Tecrid-i Sarih)" ad› alt›nda k›salt›l-

m›fl olup, 2.000'den fazla hadis bu eserde yer alm›flt›r.

‹mam Buhari, ard›nda yüzy›llar boyu Müslümanlara yol göste-

recek bir eser b›rakarak Hicri 256 y›l›nda vefat etmifltir.

‹mam Müslim

‹mam Müslim, Hicri 204 y›l›nda Niflabur'da do¤du. 14 yafl›n-

da hadis dersleri almaya bafllad›. Irak, Hicaz, M›s›r ve fiam'a gi-

derek hadis konusunda yap›lan çal›flmalar› inceledi. Gezdi¤i

yerlerdeki hadis kaynaklar›ndan ve bu konudaki çeflitli çal›flma-

lardan yararlanm›fl ve bunlar›n içerisinde en çok ‹mam Buha-

ri'nin eserlerinden etkilendi¤ini söylemifltir.

Hadis konusunda yapm›fl oldu¤u çal›flmalarda, hadisleri nak-

ledildi¤i flekilde kullanm›fl, yanl›fl anlafl›lmaya neden olmamak

için bunlar›n bir harfine dahi dokunmam›flt›r. "Camiu's Sahih" ya

da "Sahih-i Müslim" ad› verilen eserinde 300 bin sahih hadisten

faydalanm›fl ve bunun sadece 3.030 tanesini Sahihine alm›flt›r.

Bu çal›flmas› Sahih-i Buhari'den sonra en güvenilir hadis kitab›

olarak kabul edilmektedir. O'nun tertipledi¤i es-Sahih adlı hadis

külliyatı, ünlü altı hadis kitabı (Kütüb-i Sitte)'nin ikincisi olarak

asırlardır ‹slam dünyasına hizmet vermektedir.

‹mam Müslim'in hocas› Abdülvehhab El-Ferra'n›n onun hak-

k›nda flöyle dedi¤i rivayet edilir: 

"Müslim, halk›n alimlerinden ve ilim da¤arc›klar›ndan bi-

risidir. O'nun hakk›nda hay›rdan baflka bir fley bilmiyo-

rum."
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‹mam Tirmizi

‹mam Tirmizi, Hicri 209 tarihinde Maveraünnehir'de Tirmiz

denilen bölgede dünyaya gelmifltir. Horasan, Irak ve Hicaz'da

e¤itim gördüyse de as›l tahsilini Buhara'da yapm›flt›r. Hadis ko-

nusundaki e¤itimi, Buhari ve Müslim'den alm›flt›r. 

Tirmizi sadece hadisleri toplamakla kalmam›fl ayn› zamanda

hadis ilminin geliflmesine katk›da bulunmufltur. "Sahih-i Tirmizi"

adl› eserinde 3.962 hadis mevcuttur. Bu eser, sahas›nda güve-

nilir kaynaklar aras›nda gösterilmektedir. 

Sahih-i Tirmizi'nin di¤er hadis kitaplar›ndan en bariz farkl›l›¤›

konu düzenidir. Küçüklü büyüklü her konu birbirine kar›flma-

yacak flekilde ayr› ayr› ele al›nm›flt›r. Sahabelerin hayat›na dair

yaz›lm›fl ilk eser Tirmizi'ye aittir.

Ebu Davud

Hicri 202 tarihinde dünyaya gelmifltir. Tıpkı Buhari ve Müs-

lim gibi, o devir ‹slam dünyasının hemen tamamını dolaflmıfl ve

50'den fazla bilginden ders almıfltır. Buhari ve Müslim'in çal›fl-

malar›ndan faydalanm›flt›r. Hadis konusunda çal›flma yapanlar

da Ebu Davud'un eserlerinden faydalanm›fllard›r. ‹slam ulema-

s› taraf›ndan birçok konuda takdir edilmifl ve ilmi ile amel eden

alimler aras›nda gösterilmifltir. 

"Sünen-i Ebu Davud" isimli eserinde 500 bin hadis aras›ndan

4.800 hadise yer vermifltir. Hadis seçiminde özellikle hüküm-

lerle ilgili olanlara öncelik göstermifltir. Eserleri farkl› mezhep-

lere mensup araflt›rmac›lar taraf›ndan kabul görmüfltür.

‹mam Nesai

Hicri 225 y›l›nda Horasan'da dünyaya gelmifltir. ‹slam ilim

merkezlerini gezip dolaflm›fl ve birçok alimden hadis dersleri
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alm›flt›r. Eserleri günümüze kadar gelmifl olup hala kaynak ola-

rak kullan›lmaktad›r. 

M›s›r'dan fiam'a geldi¤inde Emevi iktidar›n›n bask›s›na u¤rar

ve iflkence sonucu öldürülür. Kabrinin Safa ile Merve aras›nda

oldu¤u söylenmekle birlikte kesin bir bilgi yoktur. 

El-Mücteba adl› eseri hadis konusunda di¤er eserlere nazaran

daha hassas bir çal›flmad›r. Kütüb-i Sitte'nin üçüncü kitab›d›r.

‹bn-i Mace

Hicri 209 y›l›nda Kazvin'de do¤mufltur. Hadis sahas›nda bel-

li bir seviyeye gelmek isteyen di¤er alimler gibi o da Horasan,

Basra, Mekke, fiam ve M›s›r'› ziyaret etmifltir. "‹bn-i Mace Su-

nen"den baflka tarih ve tefsir kitaplar› da yazm›flt›r. Ünlü eseri,

Kütüb-i Sitte'nin alt›nc› eseri olarak kabul edilmifltir. Baz› alim-

ler ise ‹mam Malik'in "Muvatta" isimli eserini alt›nc› eser olarak

düflünmüfllerdir.

"‹bn-i Mace Sunen" isimli eserinde geçen 4.341 hadisten

1.339'u di¤er hadis kitaplar›nda kullan›lmayan hadislerdir.

‹mam Gazali

Hüccetül-‹slam ebu Hamid bin Muhammed Gazali, ‹slam

dünyas›n›n f›k›h ve tasavvuf yolundaki en büyük simalar›ndan

birisidir. Hicri 450 (miladi 1058) y›l›nda ‹ran'›n Tus flehrinde

dünyaya gelmifltir. Babas› dar gelirli olmas›na ra¤men Gaza-

li'nin iyi yetifltirilmesine büyük özen göstermiflti. 

Tus'daki e¤itimini tamamlayan Gazali, Gurcun'a geçerek tahsi-

line devam etti. Anadolu'daki siyasi otoritenin sars›lmas› Gaza-

li'yi etkiledi. Bu yüzden Niflabur'a geçerek en ünlü alimlerden

Ebü'l Meali el Cüveyni'nin talebesi oldu. Hocas›n›n ölümünden

sonra, Nizamül Mülk taraf›ndan nizamiye medresesine atand›.
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K›sa süre içerisinde genifl bir halk kitlesine sesini duyurma im-

kan› buldu. Talebelerinin say›s› her geçen gün art›yordu. 

Hicri 488'te geçirdi¤i bir rahats›zl›k sonucunda medresedeki

görevinden ayr›larak on sene insanlardan uzak bir hayat geçir-

di. Bu dönemin hemen ard›ndan Ba¤dat'a talebelerinin yan›na

dönerek, "‹hyau Ulumi'd Din" isimli eserini talebelerine okut-

maya bafllad›. Bu esnada Anadolu'daki ‹slami birlik bozulunca

Selçuklu veziri taraf›ndan tekrar Tus'a ça¤›r›ld›. Sultan Sencer

taraf›ndan korunarak kendisine 12 y›l boyunca bütün imkanlar

seferber edildi. Hicri 505 (Miladi 1111)'de sona eren ömrünün

son gününe kadar ilim ve tebli¤i b›rakmad›.

‹mam Gazali'nin fikirleri ‹slam düflünce tarihinde bir dönüm

noktas› olmufltur. Özellikle ömrünün son y›llar›nda Ehl-i Sün-

net'e muhalif f›rkalarla mücadele etmifl ve birçok sapk›n insan›

bu yoldan çevirmifltir. ‹mam Gazali bir eserinde flöyle söyle-

mektedir: 

Müslümanl›k ünvan›nda dedi¤imiz gibi, marifetin hakika-

t›nda bir numune ve niflan vard›r, bunu ehli olan anlar.

Dünya ile alakas› olmayanlar, onunla u¤raflmayanlar ve

ömründe Allah'› aramak ve istemekten baflka bir fleyle u¤-

raflmayanlar hariç, bunun hakikat›n› kimse arayamaz. Bu

da zor ve uzun bir ifltir. O halde herkesin g›das› olana ifla-

ret edelim. Bu da Ehl-i Sünnet itikad›d›r. Bu itikad› kal-

binde bulunduranlar için bu itikat, saadet ve kurtulufl to-

humu olacakt›r. (Kimya-i Saadet, Ehl-i Sünnet ‹tikad›n›

Do¤ru Ö¤renmek)

‹mam-› Gazali'nin bafll›ca eserleri:
1- ‹hyau Ulumi'd Din (Dini ‹limlerin ‹hyas›), Gazali'nin en

meflhur ve en büyük eseridir. Bu kitapta f›k›h ve tasavvuf ko-
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nular› ele al›nm›flt›r. Her k›s›m 4 kitap olmak üzere, toplam 40

kitaptan oluflmaktad›r. ‹hya, yaz›l›fl›ndan bu yana ‹slam aleminin

en çok okunan kitaplar› aras›ndad›r.

2- El ‹ktisad fi'l-‹tikat (‹tikatta ‹ktisat), itikat konular›n› ele

al›r.

3- Tehafütü'l Felasife (Filozoflar›n Tutars›zl›klar›), Aris-

to'nun felsefesine yapt›¤› elefltirileri derledi¤i kitapt›r.

4- Kimya-i Saadet (Mutluluk Kimyas›), iman, amel, ahlak ve

tasavuftan bahseder. ‹hya'n›n Farsça yaz›lm›fl bir özeti mahiye-

tindedir.

5- Bidayetü'l Hidaye (Hidayetin Bafllang›c›), halk›n anlaya-

ca¤› tarzda yaz›lm›fl, din ve ahlak bilgilerinin anlat›ld›¤› bir kitap-

t›r. 

‹mam› Gazali'nin küçüklü büyüklü tüm eserlerinin toplam›

75'i bulmaktad›r.

Seyyid Erzurumlu ‹brahim Hakk›

Erzurumlu ‹brahim Hakk› Hazretleri 1703'te Erzurum'a ba¤-

l› Hasankale kasabas›nda dünyaya gelmifltir. Dedesi peygamber

soyundan olmas› dolay›s›yla ‹brahim Hakk› Hazretleri anne ta-

raf›ndan "seyyid"dir. 

‹brahim Hakk› Hazretleri babas› ile birlikte gitti¤i Siirt'in Til-

lo ilçesinde ‹smail Fakirullah'la tan›flarak bir süre orada yaflar.

Babas› dervifl Osman Efendi vefat edince tekrar Erzurum'a dö-

ner. Burada tahsiline kald›¤› yerden devam eder. Erzurum müf-

tüsü Muhammed Haz›k'tan Arapça ve Farsça dersleri al›r.

Türkçe, Arapça ve Farsçay› ilerleterek bu dillerde fliir yazabi-

lecek seviyeye gelir. 

1728'de tekrar Siirt'e dönerek ‹smail Fakirullah'›n sohbetle-

rine devam eder ve k›z› ile evlenerek damad› olur. 1728 y›l›n-
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da Hac dönüflü büyük ‹slam alimlerinin eserlerinden al›nt›larla

oluflturdu¤u "Lubbül Kutup"u yazar. 

1747 y›l›nda Sultan I. Mahmud taraf›ndan saraya davet edilin-

ce saray kütüphanesinden istifade etme imkan› bulur. ‹stanbul

dönüflü Erzurum'da küçük risaleler yazmaya bafllar. ‹kinci ‹stan-

bul seyahatinden sonra kendisini tamamen kitap çal›flmalar›na

vererek Hasankale'deki evine çekilir. 

Hacca ikinci gidiflinde Halep, fiam, Mekke, Medine ve Kudüs'te-

ki ünlü ‹slam alimleriyle temaslar kurarak bilgi al›flveriflinde bulu-

nur.

Seyahatten dönüflünde Marifetname adl› ünlü eserini kaleme

al›r. Bu eserinin d›fl›nda 54 tane daha önemli eseri bulunmakta-

d›r. 1780'de Siirt'te vefat eder. Cenazesi fieyhi ‹smail Fakirullah

için yapt›rd›¤› türbeye defnedilir. 

Seyyid ‹brahim Hakk›'n›n baz› sözleri flunlard›r:

Güzel ahlak›n en güzeli, sana gelmeyene senin gitmendir.

Sana zulmedeni senin affetmendir. Konuflursan do¤ruyu

söyle. Söz verirsen tut. ‹yilik yaparsan gizle. Baflkas›ndan

kötü huy gördünse onun emsallerinden sak›n.

Herkese selam vermek en güzel haslettir. Tevazunun se-

meresi yükselmektir. Hikmetin bafl› insanlarla iyi geçin-

mektir. Halk›n ay›plar›n› arayan›n ay›plar› duyulur. Nasi-

hat kabul eden yüz karas›ndan kurtulur. 

Allah Kat›nda günah olan fleyde kullara itaat olmaz. Ya-

lan söyleyen kimseden hay›r umulmaz. Halk›n seninle ko-

nuflmas›ndan haz duyuyorsan sen de onlarla öyle konufl.

Özür dileyenin özrünü kabul eyle. Sen büyüklerine sayg›l›

ol ki senden küçükler de seni says›nlar. En faydal› hazine

gönüllerdeki sevgidir. (Marifetname)
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‹mam-› Rabbani
As›l ad› Ahmet Faruk-i Serhendi'dir. 

1564 y›l›nda Hindistan'a ba¤l› Serhend'de do¤du. Baba tara-

f›ndan Hz. Ömer'in soyuna dayand›¤› için el-Faruki lakab› ile ta-

n›n›r.

Ehl-i Sünnet çizgisindeki tasavvufun büyük simalar›ndan biri-

sidir. Tasavvufta Nakflibendi fleyhlerinden Muhammed Baki

Billah hazretlerine intisab etti. Dönemin Hint-Türk hükümda-

r› Ekber fiah ile dinin özünü bozdu¤u gerekçesiyle baz› konu-

larda çat›flm›fl ve 1619 y›l›nda Guvalyar'da bir kaleye hapsedil-

mifltir. 

Her türlü sapk›n ak›mlara karfl› Ehl-i Sünnet itikad›n› destek-

ledi¤i için, "ikibin y›l›n yenileyicisi" unvan›na lay›k görülmüfltür.

Dostlar› ve talebelerine yazd›¤› mektuplar›n biraraya getirildi-

¤i "Mektubat", ‹slam tasavvufunun en önemli kaynaklar›ndan bi-

risidir. ‹mam-› Rabbani'nin baz› sözleri flöyledir:

‹nsan›n öncelikle itikad›n› düzeltmesi gerekir. Bu düzelt-

me de, f›rka-i naciye olan Ehl-i Sünnet ve'l Cemaatin gö-

rüfllerine uygun olarak yap›lmal›d›r. Amelde gevflekli¤in

bir ma¤firet ümidi vard›r, itikadde gevflekli¤in asla ma¤fi-

rette yeri yoktur.

Bilinsin ki; iki cihan›n saadetini kazanmak ancak Resulul-

lah'a tabi olmaya ba¤l›d›r. O'na tabi olmak flu flekilde

olur: ‹nsanlar aras›nda ‹slam'›n hükümlerini yerine getirip

icra etmek, havastan ve avamdan, küfür adetlerini kald›r-

mak, havastan ve avamdan, küfür alametlerini kald›r›p

iptal etmek.

Amel ifllemenin zaman› gençliktir. Akl› olan bu f›rsat› ka-

ç›rmaz ve f›rsat› ganimet bilir. Zira insan yafll›l›k zaman›-

na kalmayabilir. Kald›¤›n› farzedelim, derlenip toparlan-
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maya müyesser olmayabilir. Böyle bir derlenip toparlan-

man›n oldu¤unu farzedelim; bir amel ifllemeye gücü yet-

mez. Zira o zaman zaaf›n ve aczin bast›rd›¤› zamand›r...

... Yetmifl üç f›rkadan her biri tek tek, dine tabi olduklar›-

n› iddia edip kendilerini necat bulan zümreden sayar-

lar."... Her f›rka ellerindeki ile böbürlenir (Mü'minun Su-

resi, 53) mealindeki ayet onlar›n halini do¤rular. Resulul-

lah Efendimizin beyan buyurdu¤u, f›rka-i naciyeyi di¤er-

lerinden ay›rteden özelli¤i Peygamberimiz flöyle aç›kl›yor:

"... Onlar, ben ve ashab›m›n üzerinde bulundu¤umuz hal

üzerinde olanlard›r." Resulullah Efendimiz'in kendisini

anlatmas› yeterli iken, ashab›n› da zikretmesi flu manaya

gelmektedir: "Benim yolum ashab›m›n gitti¤i yoldur. Kur-

tulufl yolu, onlar›n yoluna tabi olmaya ba¤l›d›r."

Resulullah Efendimiz'e tabi olmak iddias›; ashab›n›n yo-

luna tabi olmadan bofl bir iddiad›r. Hiç flüphe yoktur ki

Peygamber Efendimizin ashab›n›n yolunda devam eden-

ler, Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'tir. Allah bunlar›n sa'yini

meflkur eylesin. ‹flte, f›rka-i naciye bunlard›r. fiia ve Hari-

ciler gibi, Resulullah Efendimizin ashab›na taa'n edenler,

onlar›n yoluna tabi olmaktan elbette mahrumdur.

Mutezile için dahi ayn› hüküm verilir. Bu, sonradan ç›kan

bir yoldur. Ehl-i Sünnet olmayan di¤er f›rkalar ayn› k›ya-

sa tabidir. (Mektubat-› Rabbani)

Seyyid Abdulkadir Geylani

Abdulkadir Geylani; Muhyiddîn, Kutb-i Rabbânî, Kutb-i

a'zam, Gavs, Gavs-ül a'zam, Sultân-ul-evliyâ (evliyaların sultanı)

olarak da anılır. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Abdulkadir Gey-

lani, hem seyyid, hem flerifdir. 1078 y›l›nda ‹ran'›n Geylan fleh-

rinde dünyaya geldi. Din e¤itimine burada bafllad›. Daha sonra
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Geylan'dan Ba¤dat'a geçerek e¤itimine burada devam etti.

Hanbeli mezhebini seçerek f›k›hta bu mezhep üzerinde yo¤un-

laflt›. Ebu Said medresesinde dersler verdi¤i s›ralarda tasavvuf-

la tan›flt›. Tasavvuftaki yoluna onun ismine izafeten "Kadiriyye"

adı verildi.

Ço¤unlu¤u vaaz ve nasihatlerinden oluflan El-Gunye, El-Fethü'r

Rabbani, El Fütühül Gayb bize kadar ulaflan kitaplar› aras›ndad›r.

Abdulkadir Geylani Hazretleri 1166 y›l›nda Ba¤dat'ta vefat et-

ti. Her y›l milyonlarca kifli taraf›ndan ziyaret edilen kabri, flu

anda Ba¤dat'ta genifl bir külliye içerisindedir. 

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin baz› sözleri flöyledir:

Kuran ile amel etmek seni Kuran'›n mevkiine yükseltir,

oraya oturtur. Sünnet (Peygamberimizin hadisleri) ile

amel etmek seni Allah'›n Resulü Peygamber Efendimize

yükseltir. Resulullah, kalbi ile ve manevi himmetiyle,

Allah dostlar›n›n kalbi çevresinden bir an bile ayr›lmaz.

Allah dostlar›n›n kalplerini güzellefltiren, kokulay›p bu-

harlayan odur. Onlar›n özlerini tasviye eden, menfi duy-

gulardan temizleyen ve tezyin eden odur.

Sen Allah'› zikret ki, O'da seni zikretsin. Allah'› zikret ki o

zikir günahlar›n› döksün. Günahs›z olarak kalas›n. Gü-

nahs›z itaatkar bir mümin olas›n. ‹flte o zaman o seni zik-

reder. O zikir seni öyle sarar ve meflgul eder ki, bir fley is-

teyecek vakit bulamazs›n. Bütün gayen ve maksudun o

olur.

Ey ahali! ‹slam a¤l›yor. Elini bafl›na koymufl; flu facirler-

den, flu fas›klardan, flu bid'at ehlinden, flu zalimlerden, flu

yalanc› flahidlik libas› giymifllerden, sahip bulunmad›klar›

faziletleri kendilerinde var gösteren flu kuru iddiac›lar-

dan, yaka silkiyor. Onlara karfl› ihlas sahibi müslümanlar-



dan yard›m talep ediyor.

Yiyip içmen, veda yiyip içmesi olsun. Aile aras›nda bulu-

nuflun veda bulunuflu olsun. Mümin kardeflinle buluflman

veda buluflmas› olsun. Kalbine hep emanet oldu¤unu, da-

ima veda etme halinde bulundu¤unu nakflet. Kaderi bafl-

kas›n›n elinde bulunan kimse nas›l emanet ve veda etme

halinde olmaz ki? Zira yar›n ne olaca¤›n›, ifllerin nereye

varaca¤›n›, kaderinin kendisine neler getirece¤ini bilme-

mektedir. Öyleyse hemen tövbe et, bir daha ifllememeye

azmeyle. Onlardan s›yr›l, seri ad›mlarla Mevla'na kofl.

Tevbe etti¤in zaman hem zahirin hem bat›n›n tevbe etmifl

olsun. Tevbe, Allah Kat›nda makbul kul olman›n temeli-

dir. Halis bir tevbe ile ve Allah'tan hakikattan haya et-

mek suretiyle üzerindeki günah elbiseni ç›kar, at. Ey

Allah'›n yolunu arkas›na at›p dünya ifllerine itina gösteren

kifli! Seni insanlar› memnun eden, fakat Allah'› kendisine

öfkelendiren kifli olarak görüyorum. Hiç flüphe yok ki ya-

k›nda sen o dünyadan al›nacaks›n. Ölüm seni oradan ay›-

racak. Seni yakalamas› pek elemli, pek fliddetli ve pek çe-

flitli olan zat yakalar ve oradan al›r. Bir anda herfleyini

kaybeder ve herfleyinden ayr›l›rs›n. (Fethü'r-Rabbani)

fiah-› Nakflibend Hazretleri

As›l ad› Muhammed Bahauddin'dir. 1318 y›l›nda Buhara ya-

k›nlar›nda do¤du. Hacegan Tarikat› fleyhi Muhammed Baba

Semmasi'nin manevi terbiyesi alt›nda yetiflti. Gençli¤inde Se-

merkand'a giden fiah-› Nakflibend Hazretleri Hanefi mezhebin-

dendir. Ahlak ve ilim üzerine çal›flmalar› ve sohbetleri ile bü-

yük kitleleri peflinden sürüklemifltir.

Kurucusu oldu¤u Nakflibendi tarikat›, ‹mam Rabbani zama-
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n›nda Hindistan'a yay›ld›. Tarikat ‹stanbul'un fethinden sonra

Osmanl›lar taraf›ndan benimsendi. ‹stanbul'da çok fazla say›da

Nakflibendi dergah› bulunmas› fikirlerinin halk aras›nda ne ka-

dar yayg›nlaflt›¤›n›n göstergesiydi.

fiah-› Nakflibend Hazretleri'nin hayat› boyunca savundu¤u

hakikat, ‹slam'›n temeli yani Allah (cc)'›n kitab›na sar›lmayanla-

r›n ve Peygamber Efendimiz (sav)'in emirlerini yerine getirme-

yenlerin kurtulufla eriflemeyecekleridir. Ona göre Kitap ve

sünnetin çizdi¤i daireden ç›kmamal›d›r. Bu çizgiye uymayan ki-

fliye uymak do¤ru de¤ildir. Çünkü tarikat Kuran ve Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed (sav)'in sünneti ile hayat bulur. fiah-›

Nakflibend Hazretleri bir eserinde Resulullah (sav)'a ba¤l›l›¤›n›

flöyle ifade ediyor: 

"Bir ifl ki Resulullah yapm›flt›r, aynen ben de öyle amel et-

tim ve hiç bir sünneti ihmal etmedim. Hepsini yerine ge-

tirdim ve neticesini buldum. Kendimde onun eserini gör-

düm."

Mevlana Halid-i Ba¤dadi Hazretleri

1778'de Ba¤dat yak›nlar›ndaki Zur flehrinde do¤du. Bir çok

ünlü alimden tefsir, hadis, f›k›h ve tasavvuf dersi ald›. Hocas›

vefat edince onun yerine ders vermeye bafllad›. Derslerine

tüm ‹slam aleminden binlerce kifli kat›ld›. Sekiz sene ders ver-

dikten sonra önce fiam'a sonra Hicaz'a gitti.

1809 y›l›nda fieyh Muhammed Dehlevi'den davet alan Mevla-

na Halid, bu ça¤r›ya uyarak Hindistan'a gitti. Buradaki e¤itimi-

ni tamamlad›ktan sonra tekrar Ba¤dat'a döndü. 1826 y›l›nda

fiam'da vefat etti. Cenaze namaz›n› Hanefi mezhebinin büyük

alimlerinden ‹bn-i Abidin k›ld›rd›. 

Mevlana Halid Hazretleri bir eserinin bafllang›ç bölümüne,
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Mektubat-› Rabbani'den flu al›nt›y› yapm›flt›: 

‹yice düflünmeli ve anlamal›d›r ki, herkese her nimeti gön-

deren, yaln›z Allah'd›r. Her fleyi vareden ancak O'dur.

Her varl›¤› her an varl›kta durduran hep odur. Kullardaki

üstün ve iyi s›fatlar, O'nun lütfu ve ihsan›d›r. Allah cen-

netteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve

kendi r›zas›na, sevgisine kavuflabilmemiz için, sevgili pey-

gambere uymam›z› emrediyor."

Varoldu¤un müddetçe, Allah'›n emir ve yasaklar›na iyi ya-

p›fl. Size Allah'› çok anman›z›, O'na s›¤›nman›z› geçici

dünyaya gönül vermemenizi devaml› ve sonsuz olan ahi-

rete çok ra¤bet etmenizi, ölümü, kabirdeki yaln›zl›¤›, he-

sap gününe tam olarak haz›rlanmay›, Sünnet-i Seniyyeye

yap›flmay›, bid'atlardan yüz çevirmeyi, müslümanlar›n

baflar›s›, din düflmanlar›n›n ve mürtedlerin hezimeti için

dua etmeyi tavsiye ederim. (Mevlana Halid'in Diyarba-

k›rl› bir yak›n›na yazd›¤› mektuptan)

Ahmed Ziyaeddin Gümüflhanevi

1813 tarihinde Gümüflhane'de do¤du. 10 yafl›nda Trabzon'a

gelerek alimlerden ders almaya bafllad›. A¤abeyinin askere git-

mesi sebebiyle bir süre babas› ile birlikte ticaretle u¤raflt›. Ai-

lesinin muhalefetine ra¤men 1831 y›l›nda ‹stanbul'a yerleflerek

tahsiline orada devam etti. Devrin ileri gelenlerinden birço¤u

onun sohbetlerinden etkilendi. Bunlar aras›nda Sultan II. Ab-

dulhamid Han da vard›. 

Ömrünün 28 senesini kitap çal›flmalar›na ay›ran Gümüflhane-

vi, 16 y›l bizzat tebli¤ faaliyetinde bulunmufltur. Say›lar› bir mil-

yonu aflan talebelerinin at›l duran servetlerini bir araya getire-

rek ortak bir "yard›mlaflma ve yat›r›m fonu" kurdurmufltur. Bu
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yat›r›mlar sayesinde bir matbaa, yay›nevi, içinde 18.000 kitab›n

bulundu¤u 4 ayr› kütüphane ve çeflitli vak›flar kurdurmufltur.

Sünnet-i Seniyye'ye büyük önem verdi¤i bilinen Gümüflhane-

vi Hazretleri sürekli olarak talebelerine hadis konusunda ders-

ler vermifltir. 

Gümüflhanevi Hazretleri, döneminin en önde gelen ‹slam

alimlerindendi. Ülke çap›nda kütüphaneler kurdurarak ve e¤i-

tim faaliyetine bizzat kendisi kat›larak Müslümanlar›n ilerleye-

bilmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermifltir. 93 harbi

olarak bilinen 1877-78 Osmanl›-Rus savafl›nda cephede savafl-

m›fl ve askerimize moral deste¤i vermifltir

1880 y›l›nda M›s›r seyahati dönüflünde Gümüflhanevi dergah›-

n› Halifesi Hasan Hilmi Efendi'ye b›rakarak sadece Cuma soh-

betlerinde bulunmufltur. 13 May›s 1893 y›l›nda yaz aylar›n› çad›r

kurarak geçirdi¤i Beykoz'daki Yufla tepesinde vefat etmifltir.

Hoca Efendi'nin eserlerinden baz›lar›:

Cami'ul Usul, özellikle Nakflibendi tarikat›n›n inceliklerinin

anlat›ld›¤› bir kitapt›r. ‹çerisinde Ehl-i Sünnet'e uygun bütün ta-

savvuf ak›mlar›n›n itibar etti¤i kitaplardan derlemeler bulun-

maktad›r. 

Ruhu'l-arifin, Tasavvuf içerisindeki makamlar anlat›lm›flt›r.

Mecmu'atü'l-ahzab, Tasavvuf ehlinin günlük ibadetlerinin

anlat›ld›¤› bir kitapt›r.

Kitabü'l-arifin, Bu kitapta dua konusu anlat›lm›flt›r.

Bediüzzaman Said Nursi

1873 Y›l›nda Bitlis'in Hizan kasabas›n›n Nurs köyünde dün-

yaya gelir. 9 yafl›nda dini e¤itime bafllamas›na ra¤men mizac›

sebebiyle medrese e¤itimine al›flamayarak ayr›l›r. 12 yafl›nda
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Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in rüyas›nda ona baz›

tavsiyelerde bulunmas› üzerine tahsil hayat›na devam eder. 21

yafl›nda Do¤u illerinde ad›n› duyurur ve kendisi Bediüzzaman

(ça¤›n güzelli¤i) olarak an›l›r. Hayat›ndaki en büyük ideallerin-

den birisi Van'da aç›lmas›n› istedi¤i Medresetü'z Zehra Üniver-

sitesi'ydi. 1907 y›l›nda ‹stanbul'a gelerek Sultan II. Abdulha-

mid'e projesini anlat›r fakat kendisini ikna edemez. Bunun üze-

rine Fatih'teki fiekerci Han'da bir oda tutarak buraya yerleflir. 

31 Mart olaylar› ile ba¤lant›s› olmad›¤› halde olaylar s›ras›n-

da tutuklan›r ve mahkemede beraat eder. 31 Mart olaylar›n-

dan sonra ‹stanbul'dan ayr›larak, Van, Tiflis, fiam, Beyrut ve ‹z-

mir'de çal›flmalar›na devam eder.

Birinci Dünya Savafl›'n›n bafllamas› ile birlikte Teflkilat-› Mah-

susa'da görev al›r. 1916 y›l›nda milis komutan› olarak Pasin-

ler'de savafl›r ve esir düfler. Bolflevik Devrimi s›ras›ndaki kar-

gafla döneminden istifade ederek kaçar ve büyük zorluklarla

‹stanbul'a gelmeyi baflar›r. 

Said Nursi'nin hayat›, asl›nda kendisine destek vermedi¤i

fieyh Said isyan› ile de¤iflti. Said Nursi isyana niçin destek ver-

medi¤ini flöyle anlat›yor:

"Türk milleti as›rlardan beri ‹slam'›n bayraktarl›¤›n› yap-

m›flt›r. Çok veliler ve flehidler yetifltirmifltir. Böyle bir mil-

letin torunlar›na k›l›ç çekilmez. Biz müslüman›z, onlarla

kardefliz, kardefli kardeflle çarp›flt›rmay›n›z. Bu fler'an ca-

iz de¤ildir. K›l›ç harici düflmana çekilir, dahilde k›l›ç kulla-

n›lmaz. Bu zamanda yegane kurtulufl çaremiz, Kuran ve

iman hakikatleriyle tenvir (nurlanma) ve irflad etmektir.

En büyük düflman›m›z olan cehli izale etmektir. Teflebbü-

sünüzden vazgeçiniz, zira akim kal›r. Birkaç cani yüzün-

den binlerce masum erkek ve kad›n telef olabilir."
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Herfleye ra¤men yörenin birçok önde geleni ile birlikte Be-

diüzzaman hakk›nda da soruflturma aç›larak ‹stanbul'a getirildi.

Oradan E¤ridir ilçesinin Barla köyüne sürgün edildi. Bu köyde

Kuran'› tefsir etti¤i Risale-i Nur Külliyat›'n›n dörtte üçünü ka-

leme ald›. 

Talebelerinin say›s›n›n artmas›yla birlikte Eskiflehir'e gönde-

rilerek Bediüzzaman'›n yarg›lanmas›na orada devam edildi. Bu-

rada 11 ay hapse mahkum oldu. Üzerindeki bask›lar da artma-

ya bafllad›. 1934 y›l›nda Barla'dan Isparta'ya nakledildi. Oradan

120 arkadafl›yla cezas›n› tamamlad›ktan sonra Kastamonu'ya

sürgün edildi. 

1943 y›l›nda yeniden tutuklanarak Ankara'ya gönderildi. Ar-

d›ndan Isparta ve Denizli'de hakk›nda soruflturmalar aç›ld›. 126

arkadafl›yla birlikte dokuz ay tutuklu kald›ktan sonra sorufltur-

malar›n hepsinden beraat etti. Hakk›ndaki beraat kararlar›na

ra¤men bask›lar bir türlü bitmedi. Afyon'da sonuçlanan 20 ay-

l›k mahkumiyet karar› üst mahkeme taraf›ndan bozuldu.

1951 y›l›nda bir dergide yay›nlanan yaz›s› üzerine hakk›nda

dava aç›l›nca 27 sene uzak kald›¤› ‹stanbul'a gelme imkan› bul-

du. Bediüzzaman bu mahkemeden de beraat etti. 

1956 y›l›nda Risale-i Nur külliyat›nda suç unsuru bulunama-

d›¤› için külliyat›n yay›nlanmas›na izin verildi. Ömrünün son

günlerinde bütün yurdu dolaflan Bediüzzaman Said Nursi, ‹s-

tanbul'dan Urfa'ya yapt›¤› uzun yolculuktan sonra 1960 y›l›n-

da vefat etti. 27 May›s Darbesi'nin hemen ard›ndan cenazesi

Urfa'dan al›narak uçakla Isparta'ya getirilerek bilinmeyen bir

yere defnedildi.

Eserleri:

- Sözler

- Mektubat
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- Lem'alar

- fiualar

- Mesnevi-i Nuriye

- Asa-y› Musa

- Kastamonu Lahikas›

- Barla Lahikas›

- Emirda¤ Lahikas›

- ‹flaretü'l ‹caz

- Sikke-i Tasdik-i Gaybi

- Hutbe-i fiamiye

- Münazarat

- ‹ki Mekteb-i Musibetin fiehadetnamesi

Eserlerinden baz› al›nt›lar:
"Sünnet-i Seniyye'ye tabi olmak mutlaka çok k›ymetlidir.

Özellikle bid'atlar›n ço¤ald›¤› zamanda sünnete tabi ol-

mak çok k›ymetlidir. Özellikle ümmetin fesad› zaman›n-

da Sünnet-i Seniyye'nin adab›na uymak mühim bir takva-

y› ve kuvvetli bir iman› oluflturuyor." (Lemalar, s.48)

"Sünnetleri sanki gökten sarkan ve uzanan ipler gibi gör-

düm ki onlara yap›flan yükselir ve saadete kavuflur. Mu-

halefet edip de akla dayananlar ise, uzun bir minare ile

gö¤e ç›kmak ahmakl›¤›nda bulunan firavun gibi bir fira-

vun olur." (Mesnevi-i Nuriye, s. 72)

"Yarat›c›m›z bize en büyük ö¤retmen ve en mükemmel

üstad ve flafl›rmaz ve flafl›rtmaz en do¤ru rehber olarak

Hz. Muhammed'i tayin etmifltir. Ve son elçi olarak gön-

dermifltir." (Asa-y› Musa, s. 34)

"Hz. Muhammed'in özelli¤i, ‹slam aleminin büyük a¤ac›-

n›n kayna¤›, çekirde¤i, hayat›, medar›d›r." (Lemalar,

s.311)
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"Velayet yollar› içinde en güzeli, en do¤ru yolu, en parla-

¤›, en zengini, Sünnet-i Senniye'ye tabi olmakt›r." (Mek-

tubat, s.495) 

‹slam dini için d›flar›dan gelen zararl› ak›mlar ne kadar tehli-

keli ise kendi bünyesinden gelen sapk›n ve zararl› ak›mlar o de-

rece tehlikelidir. Bediüzzaman Said Nursi iflte bu içeriden ge-

len tehlikelere flöyle iflaret etmifltir: 

"Bana ›zd›rap veren, yaln›z ‹slam'›n maruz kald›¤› tehli-

kelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi; onun için mu-

kavemet kolayd›. fiimdi tehlikeler içeriden geliyor. Kurt

gövdenin içine girdi. fiimdi mukavemet güçleflti. Korkar›m

cemiyetin bünyesi buna dayanmaz; çünkü düflman› sez-

mez. Can damar›n› koparan, kan›n› içen en büyük hasm›-

n› dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü körleflirse, iman

kalesi tehlikededir. ‹flte benim ›zd›rab›m, yegane ›zd›ra-

b›m budur. Yoksa flahs›m›n maruz kald›¤› zahmet ve me-

flakkatleri düflünmeye bile vaktim yoktur. Keflke bundan

bin kat meflakkate maruz kalsam da, iman kalesinin istik-

bali selamette olsa..."

(Bütün al›nt›lar sadelefltirilerek verilmifltir)

Süleyman Hilmi Tunahan

Süleyman Hilmi Tunahan, 1888 y›l›nda Silistire'de dünyaya

geldi. ‹stanbul medreselerinde dönemin en ünlü hocalar›ndan

e¤itim alarak üstün derecelerle mezun oldu. 1930 y›l›ndan iti-

baren Diyanet'in kadrosundan Sultanahmet, Yenicami, fiehza-

debafl›, Kas›mpafla camilerinde vaizlik yapt›.

Hayat› boyunca hakk›nda çeflitli soruflturmalar aç›lm›fl ve

hepsinden beraat etmifltir. Kuran'›n unutulmaya bafllad›¤› bir

dönemde kendisini gençlerin dini e¤itimine adam›flt›r. Bütün
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çal›flmalar› Hoca Efendinin Kuran ö¤renimine verdi¤i önemin

belirgin göstergelerindendir. 

Talebelerine devaml› olarak Kuran ve Peygamberimiz

(sav)'in çizgisinden ayr›lmamalar›n› ve gençleri bu çizginin d›-

fl›ndaki sapk›n ak›mlardan korumalar›n› tavsiye eden Süleyman

Hilmi Tunahan, 1959 y›l›nda fleker hastal›¤›ndan vefat etti. 

Hoca Efendi ve talebeleri, itikatta ‹mam Maturidi Hazretleri-

ne, amelde ise ‹mam Hanife'ye ba¤l›d›r. Süleyman Efendi ‹mam

Rabbani Hazretlerinin çizdi¤i tasavvuf çizgisi içerisindedir. 

Damad› ve talebesi Kemal Kaçar, Süleyman Efendi'nin üstün

flahsiyetini flöyle anlat›yor: 

"Süleyman Efendi'nin bat›n ilminde, yani tasavvuftaki

manevi cephesi, flüphesiz ehline malumdur. Zahiri ak›l ve

zeka ile mümkün olmaz. Öyle ki, bir insan müslüman ola-

bilir, tahsilli ve ak›ll› olabilir, hatta iç hayat› münkir ol-

maz da yine tasavvuf ve irflada ehil bir zat ile karfl›laflt›¤›

halde, o zat ilahi irade ile kendisini ona bildirmezse dün-

yalar bir araya gelse onun feyzlerinden haberdar olamaz.

Bizim ise kendisinin manevi cephesi üzerinde zerrece te-

reddütümüz yoktur. Biz bu noktay› ülme'l yakin de¤il

hakke'l yakin bi'l fiil yaflam›fl olarak biliyoruz." (H›z›r Y›l-

maz, Süleymanc›l›k Hakk›nda Bir ‹nceleme, s. 11)

Seyyid Abdülhakim Arvasi

1865 y›l›nda Van'›n Baflkale ilçesinde dünyaya geldi. Babas›

Mustafa Efendi kendisini ‹slami e¤itime adam›fl bir tasavvuf ada-

m›d›r. Abdülhakim Arvasi Efendi, Rüfldiye tahsilinden sonra

Irak'›n çeflitli bölgelerinde tefsir, hadis, f›k›h, kelam e¤itimi gör-

dü. 

14 yafl›na geldi¤inde Fehim Efendi'den tasavvuf e¤itimi alma-
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ya bafllar ve onun maiyetine girer. Belli bir olgunlu¤a erifltikten

sonra 20 yafl›nda memleketine geri döner. Burada bütün var›n›

yo¤unu bir medrese ve bir kütüphane yap›m›na harcar. Burada

talebelerinin her türlü ihtiyac›n› ücretsiz olarak karfl›lar. Fakat

Abdülhakim Hazretlerinin kurdu¤u medrese Birinci Dünya Sa-

vafl› s›ras›nda Ermeni ve Rus birlikler taraf›ndan ya¤malan›r, so-

nunda Van'dan hicret etmek zorunda kal›r. Ancak beraber hic-

ret etti¤i 150 yak›n›ndan sadece 29'u sa¤ olarak ‹stanbul'a ula-

flabilmifltir. 

Abdülhakim Efendi 1919 y›l›nda kendisi ve yak›nlar› için tah-

sis edilen ‹stanbul, Eyüp'te bir medreseye yerleflir. Yine bu dö-

nemde Süleymaniye Medresesinde tasavvuf hocal›¤›na bafllar.

1924-25 y›llar›nda tekke ve zaviyelerin kapat›lmas› üzerine Ab-

dülhakim Efendinin görevine son verilir. 

1930 y›l›nda Menemen Olaylar›ndan sonra tutuklan›r ve be-

raat eder. Ard›ndan Beyo¤lu A¤a Camii ve Beyaz›d Camiinde

vaaz vermeye bafllar. Ömrünün son y›llar›nda çeflitli tutuklama

ve sürgünlere maruz kal›r. Yine bu y›llarda ‹slam flairi Necip Fa-

z›l K›sakürek'in hidayetine vesile olur. 

1943 y›l›nda Ankara'da vefat eder. Hoca Efendi'nin cenazesi

de yaflant›s› gibi sade ve mütevazi olmufltur.

Abdülhakim Efendi ard›nda Er-Riyazü't-Tasavvufiyye ve Rab›ta-i

fierife adl› iki eser b›rakm›flt›r. Bunun d›fl›nda mektupla verdi¤i

cevaplar ve sohbetlerinden derlenen fikirleri de yay›nlanm›flt›r. 

Mahmud Sami Ramazano¤lu

Erenköy Cemaati'nin fleyhi olarak bilinen M. Sami Ramaza-

no¤lu 1892 y›l›nda Adana'da dünyaya geldi. Daru'l Fünun Hu-

kuk Mektebini birincilikle bitirdikten sonra tasavvuf üzerine yo-

¤unlaflt›. Bir süre camilerde vaazlar verdi ve ticaretle ilgilendi.



Bir süre fiam'da ikamet ettikten sonra faaliyetlerine ‹stanbul

Erenköy'deki Zihni Pafla Camiinde devam etti. Burada yo¤un

bir irflad faaliyetinde bulunan Sami Ramazano¤lu 1979 y›l›nda

Suudi Arabistan'a hicret etti. Yaflam›n› insanlara ‹slam dinini

tebli¤ etmeye vakfeden Sami Efendi ömrünün kalan k›sm›n› ge-

çirdi¤i Suudi Arabistan'da vefat etti. 

Mehmet Zahid Kotku

Mehmet Zahid Efendi 1897'de Bursa'da do¤du. Ailesi Kafkas

kökenlidir. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda 18 yafl›nda olan Kot-

ku askere al›nd›. Üç y›l cephede üç y›l ‹stanbul'da geri hizmet-

te olmak üzere toplam alt› y›l orduya hizmet etti. Ordudaki

görevinden sonra Gümüflhane Tekkesine giderek 27 yafl›nda

icazet ald›. Tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra evlendi ve Bur-

sa'da imaml›k görevine bafllad›. Son görev yeri olan Fatih'teki

‹skenderpafla Camiinde 22 sene boyunca talebe yetifltirdi.

1980 y›l›nda vefat etti. Cenaze namaz› ‹stanbul Süleymaniye

Camiinde Anadolu'nun en uzak flehirlerinden ve Avrupa'dan

gelenlerle birlikte muazzam bir kalabal›k taraf›ndan k›l›nd›. 

‹rflad çal›flmalar› y›llarca süren Mehmet Zahid Efendi'nin ce-

maatinin say›s› vefat›ndan sonra da artmaya devam etti. En

uzak illerde hatta Türkiye'nin d›fl›nda da kendisini seven bir

kitle olufltu. 

Mehmet Zahid Kotku'nun camiden yapt›¤› hizmetlerin a¤›rl›¤›-

n› sohbetleri oluflturmaktayd›. ‹lmihal bilgilerinin yan›s›ra Müslü-

manlar› ilgilendiren gündelik konularda talebelerini ayd›nlat›rd›.

Cami hutbelerinde vermifl oldu¤u vaazlar, yazd›¤› kitaplar ve

yapm›fl oldu¤u sohbetlerle Türk gençli¤inin mukaddesatç› yetifl-

mesinde önemli bir rol oynam›flt›r. Kendisine gösterilen büyük

ilginin temelinde, ilminden istifade edilmesinin yan›s›ra hoflgörü-

110

HARUN YAHYA



lü ve tevazulu bir insan olmas›n›n büyük etkisi vard›r. 

Hoca Efendi, Müslüman ülkelerin en önemli meselelerinden

biri olan sanayide geri kalm›fll›¤›n çözülebilmesi için büyük ça-

ba sarf etmifltir. Gümüfl Motor Fabrikas›n›n kurulmas›na öncü

olmufl ancak bu teflebbüs, tecrübe eksikli¤i ve teknik yetersiz-

likler sonucu baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r.

Mehmed Zahid Kotku'nun bir sözü flöyledir:

Bütün ifllerde Sünnet-i Seniyye'ye son derece riayetkar ol-

mal›. Zaruret olmad›kça sünnetlerden hiçbirisi terk edil-

memelidir. Gerek yemekte, gerek giyimde, gerekse görü-

flüp konuflmalarda ve bahusus namazlardaki sünnetlere

ve abdestteki taharetteki sünnetlere bir de adab-› muafle-

rete çok dikkat etmeliyiz. (Tevbe adl› eserinden)

Necip Faz›l K›sakürek

Büyük mütefekkir Necip Faz›l K›sakürek, 1904 y›l›nda Kah-

ramanmarafll› köklü bir ailenin çocu¤u olarak ‹stanbul Çem-

berlitafl'ta dünyaya geldi. 1912'de Gedikpafla'da bir Frans›z

okuluna yaz›ld›. Sonra yine ayn› semtte bulunan Amerikan Ko-

leji'ni bitirdi. Annesinin hastal›¤› sebebiyle tafl›nd›klar› Heybeli-

ada'daki Bahriye Mektebine girdi. 1917 y›l›nda Darülfünun'da

Felsefe e¤itimine bafllad›. 1924 y›l›nda Paris, Sorbon Üniversi-

tesi'ne gönderildi ve bir y›l sonra e¤itimini yar›da b›rakarak ge-

ri döndü. 

Mizac› onun bir iflte sürekli olarak çal›flmas›n› engelliyordu.

Bu yüzden Paris dönüflü bafllad›¤› görevinden 1938 y›l›nda ay-

r›ld›. 1941 y›l›nda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Robert

Kolej'de hocal›k yapt›. Yine bu tarihlerde yazar ve flair olarak

Bab›ali'de görev almaya bafllad›. 

‹slam'›n özünü anlamas› yine bu y›llara rastlamaktad›r. Büyük

111

ADNAN OKTAR



Do¤u Hareketi ad› ile bafllatt›¤› hareket k›sa süre içerisinde din

düflmanlar›n›n korkulu rüyas› haline geldi. 1943-1972 y›llar›

aras›nda Anadolu'nun bütün illerini kar›fl kar›fl gezerek konfe-

ranslar verdi. Hakk›nda sekiz dava aç›ld›. Bu davalar sonucun-

da üç y›l alt› ay cezaevinde kald›. 1984 y›l›nda vefat edene ka-

dar fikri mücadelesine devam etti.

Mücadelesi sadece din düflmanlar› ile olmam›fl, din ad›na or-

taya ç›karak dine isteyerek ya da istemeyerek büyük zararlar

veren sapk›n ak›mlarla da mücadele etmifltir. "Do¤ru Yolun

Sap›k Kollar›" ad›ndaki kitab› bir çok insan› bu sapk›n ak›mla-

r›n etkisinden kurtarm›flt›r. 

Necip Faz›l, bu önemli eserinde bütün sapk›n f›rkalar›n gö-

rüfllerini anlatm›fl ve do¤ru yol olarak Resulullah (sav)'›n ve sa-

habenin yolu olan "Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat"i göstermifltir. 

Necip Faz›l K›sakürek'in baz› sözleri flöyledir:

"Sap›k kollar›n yelpazevari aç›ld›¤›, modalaflt›¤› ve bir

cümbüfl havas› içerisinde tepindi¤i ikinci ve üçüncü hicri

as›rlar, sünnet ve cemaat ehl-i caddesinde yolun bütün

ölçülerini abidelefltiren iki zafer tak›na flahid oldu. 

‹slami itikad esaslar›yla beraber ifl ve amel kanunlar›n› is-

tikametlendiren dört geçitli bir tak ile, do¤rudan do¤ruya

iman ve itikat yönlerini perçinleyen iki geçitli baflka bir

tak... Biri ifl ve amelde di¤eri iman ve itikatta...

‹fl ve amelde: ‹mam Malik, ‹mam Azam, ‹mam fiafii,

‹mam Ahmed Bin Hanbel;

‹man ve itikatta: ‹mam Maturidi, ‹mam Efl'ari.

Bunlar do¤ru yolun hudut bekçisi karakollar›n› temsil ve

sünnet ve cemaat ehl-i zab›tas›n› teflkil ederler. 

Kitap, Kuran, sünnet ise Allah'›n Resulü'nün her sözü, her

emri, her hareketi... 

‹cma-i ümmetin, yani ümmetlik vasf›na en lay›k ve en üs-
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tün derece sahabilerin, üzerinde birlefltikleri toplu hü-

kümler... 

K›yas belli bafll› din alimlerinin nisbet yoluyla bulufllar›...

Dereceler yukar›ya do¤ru birbirinde erir ve nihayet tek

mutlakta toplan›r. Allah'›n kitab›nda ve yan› bafl›nda

Peygamberin sünneti...

‹flte sünnet ve cemaat ehlinin yolu, bu kahramanlar›n bin-

bir fesad çizgisi aras›nda düpedüz meydana ç›kard›¤› cad-

dedir. Bu caddede hem itikat, hem amel, dört geçitli za-

fer tak›n› yükseltenler, kendilerinden sonra itikat mimar-

lar›n›n da çekirde¤ini getirmifl olarak d›fl cephenin en bü-

yük mühendisleri..." (Necip Faz›l K›sakürek, Do¤ru Yolun

Sap›k Kollar›: Ar›nma Ça¤›nda ‹slam, s. 95)
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D‹NDE FARZLAR

Her Müslüman›n, otuzüç farz› bilmesi laz›md›r. Otuzüç farz

flunlard›r:

‹man›n flart›: 6

‹slam'›n flart›: 5

Namaz›n farz›: 12

Abdestin farz›: 4

Guslün farz›: 3

Teyemmümün farz›: 3

‹MANIN fiARTLARI
‹man esaslar› ayr›nt›l› olarak alt› madde halinde s›ralan›r.

Bunlar:

1) Allah (cc)'›n varl›¤›na ve birli¤ine,

2) Allah (cc)'›n meleklerine,

3) Allah (cc)'›n kitaplar›na,

4) Allah (cc)'›n peygamberlerine,

5) Ahiret gününe,

6) Kadere, her fleyin Allah (cc)'›n takdiri ile oldu¤una,

inanmakt›r.
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‹SLAM'IN fiARTLARI:

Hz. Peygamber (sav)'in hadisinde bildirdi¤i befl temel ibadet ‹s-

lam'›n flartlar›d›r. Resulullah (sav) flöyle buyurur: 

"‹slâm, befl fley üzerine kurulmufltur: Allah'tan baflka ilâh

olmad›¤›na, Muhammed'in Allah'›n kulu ve elçisi oldu¤u-

na flehâdet etmek; namaz k›lmak; zekât vermek, Kâ'be'yi

haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, ‹mân,

1, 2; Müslîm, ‹mân, 19, 22; Tirmizi, ‹mân, 3; Nesâî, ‹mân,

13)

NAMAZ

Peygamberimiz (sav), ahirette muhasebesi yap›lacak ilk amelin

namaz oldu¤u ve kulun namazlar› tamamsa kurtulaca¤›n› aksi tak-

dirde hüsrana u¤rayaca¤›n› heber vermifltir. (Tirmizi)

Hz. Ömer'den rivayet edilen bir hadis flöyledir: 

"Resulullah'a Allah'›n en çok sevdi¤i salih amel nedir?" di-

ye soruluyor. Hz. Muhammed (sav): "Vaktinde k›l›nan na-

mazd›r. Kim namaz›n› terkederse onun dini yoktur. Na-

maz dinin dire¤idir diye buyuruyor." (Beyhaki)

Bir ayette Rabbimiz namazla ilgili olarak flöyle buyurmaktad›r: 

Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve namaz› dosdo¤ru k›l.

Gerçekten namaz, çirkin utanmazl›klar (fahfla)dan ve kö-

tülüklerden al›koyar. Allah'› zikretmek ise muhakkak en

büyük (ibadet)tür. Allah, yapt›klar›n›z› bilir. (Ankebut Su-

resi, 45)

Namaz, camide bir din görevlisi "imam"›n önlerli¤inde toplu

halde k›l›nabilece¤i gibi tek bafl›na da k›l›nabilir. Ancak, Cuma na-

maz› ile bayram namazlar› cemaatle k›l›n›r. Müslüman, isteklerini

tek bafl›na dua ederek Yüce Allah (cc)'a sunar. ‹flledi¤i günahlar›n

ba¤›fllanmas›n› da, arada hiç bir vas›ta olmadan, do¤rudan do¤ru-

ya Allah (cc)'tan ister.
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Peygamberimiz (sav) namaz konusunda çok titiz davranm›fl,

ayakta duracak hali kalmay›ncaya kadar namaz k›lmaya devam et-

mifltir. Bir sahabe cennetle müjdelendi¤i halde niçin kendisini bu

kadar yordu¤unu sordu¤unda Resulullah (sav) flöyle cevap ver-

mifltir: "fiükreden bir kul olmayay›m m›?" (Ahmed)

Resulullah Efendimiz (sav)'in namaz ile ilgili baz› hadisleri flunlar-

d›r: 

"Befl vakit namaz, kap›s›n›n önünde ak›p giden ve insan›n

her gün içinde befl defa y›kand›¤› suyu gür nehir gibidir."

(Müslim)

"Namaz, insan ile küfür aras›nda bir perdedir. Namaz›

terketmek bu perdeyi kald›rmakt›r." (Müslim)

"Onlarla bizim aram›zda alamet-i farika namazd›r. Bina-

enaleyh, namaz› terkeden kafirlere benzemifltir." (Tirmi-

zi)

"Cemaatle k›l›nan namaz›n sevab› yaln›z bafl›na k›l›nan

namazdan yirmi derece efdaldir." (Buhari)

"Müminler yats› namaz› ile sabah namaz›ndaki sevab›

bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazlar› cemaatle k›l-

maya gelirlerdi." (Buhari-Müslim)

"Bir kimse evinde güzelce temizlenir ve Allah'›n farzlar›n-

dan birini ifa etmek maksad›yla mescitlerden birine gider-

se, att›¤› ad›mlardan biri günahlar›n› siler di¤eri de onun

derecesini yükseltir." (Müslim)

"Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namazda en çok sevap

alan kimse, en uzak olanlarıdır, yürüme yönüyle en uzak-

tan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen

kimse, hemen kılıp sonra da uyuyandan daha çok sevaba

mazhardır." (Buhari, Ezan 31)

"Camiye devam edenin iman›na flehadet ediniz." (Tirmi-

zi)
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"Bir zaman gelecek mescitlerde dünya iflleri konuflacak-

lar, Allah Kat›nda onlar›n bir de¤eri yoktur. Sak›n onlar-

la düflüp kalkmay›n." (Beyhaki)

Resulullah (sav) her farz namaz›n arkas›ndan flu duay› okurdu: 

"Yegane olan Allah'tan baflka ‹lah yoktur. O'nun hiçbir

orta¤› yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur.

O'nun herfleye gücü yeter. Allah'›m senin verdi¤ine hiç

engel yoktur. Senin vermedi¤ini verebilecek yoktur. Hiç

kimseye sahip oldu¤u makam ve serveti, sana karfl› koyup

fayda vermez." (Buhari-Müslim-Nesei)

Resulullah her namaz›n arkas›ndan otuz üç kere "Süb-

hanAllah", otuz üç kere "Elhamdülillah" ve otuz üç kere

"Allahu Ekber" deyip yüze tamamlamak için flu duay›

okumaya teflvik etmifltir: La ilahe illallahü vahdehü la fle-

rike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli fle

in kadir. (Bir olan Allah'tan baflka ‹lah yoktur. O'nun or-

ta¤› yoktur. Hamd O'na mahsustur. O'nun herfleye gücü

yeter). (Müslim)

Namazla ilgili en önemli husus, huflu içinde k›l›nmas›d›r. Resu-

lullah Efendimiz (sav) namazdaki hufluyu yakalamam›z için bize

flöyle bir tavsiyede bulunmufltur: 

"Namaz k›ld›¤›n vakit, nefsine, hevas›na ve ömrüne veda

eden, Mevlas›na teveccüh eden gibi namaz k›l." (‹bn-i

Mace)

Hz. Ayfle, Resulullah Efendimiz (sav)'in namaz konusunun üze-

rinde ne kadar titizlikle durdu¤unu flöyle anlatmaktad›r: 

"Peygamber Efendimiz bizimle, biz de onunla konuflur,

güler ve sohbet ederdik. Fakat namaz vakti gelince, aza-

met-i ‹lahi'den olacak, sanki O bizi bilmez ve biz de O'nu

bilmez ve birbirimizi tan›maz gibi olurduk."
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Namaz›n Vakitleri

Namaz, günün belirli 5 vaktinde yap›lan bir ibadettir. Günlük

ibadetten baflka, haftada bir Cuma günlerinde ve y›lda iki defa

bayram günlerinde cemaat halinde toplu olarak namaz k›l›n›r.

1. Sabah Namaz› (2 Rekat Sünnet, 2 Rekat Farz)

2. Ö¤le Namaz› (4 Rekat Sünnet, 4 Rekat Farz, 2 Rekat son

Sünnet)

3. ‹kindi Namaz› (4 Rekat Sünnet, 4 Rekat Farz)

4. Akflam Namaz› (3 Rekat Farz, 2 Rekat Sünnet)

5. Yats› Namaz› (4 Rekat Sünnet, 4 Rekat Farz, 2 Rekat Son

Sünnet) (Vitr namaz›*)

*Vitir Namaz›: Vitir namaz›, üç rekatl› bir namazd›r. Yats› na-

maz›n›n son sünnetinden sonra k›l›n›r. Namaz›n›n vakti, yats› na-

maz›n›n vakti ile ayn›d›r, yats› namaz›n›n vaktinin bitimi ve sabah

namaz›n›n vaktinin bafllang›c› ile son bulur.

Vitir namaz›na, "niyet ettim Allah (cc) r›zas› için bu günkü vitir

namaz›n› k›lmaya" diye niyet edilir. Normal olarak iki rek'at k›l›-

n›r. ‹ki rekat›n sonundaki oturuflta "et-Tahiyyât" okuduktan son-

ra üçüncü rekata kalk›l›r. Besmele ile Fatiha ve bir miktar Kur'ân

okunduktan sonra, Allahu ekber deyip tekbir al›n›r, eller ba¤lan›r

ve Kunut duas› okunur. Sonra "Allahuekber" diyerek rükû ve sec-

delere gidilir. Ondan sonra oturulur ki, bu son oturufltur. Bu otu-

ruflta "et-Tehiyyât", "salli-barik" ve "Rabbenâ" dualar› okunur ve

iki tarafa selâm verilir (‹bn Abidin, Reddu'l-Muhtar, M›s›r, 1966, II, 5,

vd).

Vitir namaz› Kur'an'da geçmemektedir. Fakat hakk›nda çeflitli

hadisler mevcuttur. Baz›s›n›n meâli flöyledir:

"Ey Kur'ân ehli, vitir namaz›n› k›l›n! Çünkü Allah tektir,

tek'i sever" (Buhârî, Deavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; Ne-

sâî, K›yâmü'l-Leyl, 27; Tirmizî, Vitir, 2; EbuDâvud, Vitir, 1)
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Allah size bir namaz› daha fazladan ilâve etmifltir. Bu na-

maz da vitir namaz›d›r. Vitir namaz›n›, yats› ile sabah

vakti do¤uncaya kadar geçen zaman içinde krl›n" (Ah-

med b. Hanbel, el-Müsned,180, 206, 208; V, 242; VI, 7)

Namaz›n Farzlar›

Namaz›n farzlar› on ikidir. Bunlar›n bir k›sm› namazdan önce

olup namaza haz›rl›k niteli¤indedir. Bunlara "namaz›n flartlar›" de-

nir. Bir k›sm› da, namaza durunca yap›l›r ki bunlara da "namaz›n

rükunlar›" denir. 

Namaz›n fiartlar›:

1. Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temiz-

lenmektir. Bu abdest almak, gusletmek, bunlar›n mümkün olma-

d›¤› zamanlarda teyemmüm etmekle olur.

2. Necâsetten Taharet: Gözle görülen pisliklerden temiz-

lenmektir. Bu pislikler namaz k›lan kimsenin vücudunda, elbise-

sinde, namaz k›laca¤› yerde olur. 

3. Setrü'l Avret: Örtülmesi gereken yerlerin kapat›lmas› de-

mektir. Erkeklerde diz kapa¤› ile göbek aras›, kad›nlarda ise el,

yüz ve ayak d›fl›ndaki her yerin örtülmesi gerekir. namaz›n bir

rüknünü eda edecek kadar bir zaman içinde örtülmesi gereken

bir organ›n dörtte biri aç›l›rsa namaz bozulur. 

4. ‹stikbâli K›ble: Namaz k›lan kimsenin Kâbe yönüne yönel-

mesidir. Gö¤sünü k›bleden (yaklafl›k 45 derece) çeviren kimsenin

namaz› bozulur.

5. Vakit: Farz ve Vacip olan her namaz için belli bir vakit var-

d›r. Namazlar›n kendi vakitleri içinde k›l›nmas› farzd›r. Vaktinden

önce namaz k›l›namaz. Özürsüz olarak sonra ya b›rakmakta gü-

naht›r.

6. Niyet: K›l›nacak olan namaz›n zihnen hat›rlanmas›d›r. ‹ma-
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m›n imâmete, cemaatin da imama uymaya niyetlenmesi gerekir.

Namaz›n Rükunlar›:

1. ‹ftitah Tekbiri: Namaza bafllama tekbiridir. Niyetten son-

ra "Allahuekber" deyip eller yukar› kald›r›l›p tekbir al›n›r.

2. K›yam: Namazda ayakta durmakt›r. Gücü yetenler ayakta,

yetmeyenler ise gücünün yetti¤i flekilde namazlar›n› k›larlar.

3. K›raat: Namazda Kur'ân okumak demektir. K›raat k›yamda-

d›r ve en az üç k›sa ayet miktar› okunmal›d›r. 

4. Rükû: K›raatten sonra eller dizlere eriflecek flekilde e¤il-

mekten ibarettir.

5. Sücûd: Rükûdan sonra ayak, diz ve ellerle beraber aln› ve

burnu yere koymakt›r. Yaln›z aln›n ve burnun yere de¤mesi ye-

terli de¤ildir. Al›n yerin sertli¤ini hissetmelidir. Kalabal›k cemaat-

lerde arka saftakiler ön saftakilerin s›rt›na secde edebilirler.

6. Kade-i Âhire: Namaz›n sonunda "et-Tehiyyâtü" duas›n›

okuyacak kadar oturmakt›r.

Namaz›n Edebî

Hz. Peygamberin bir veya iki kere yapt›¤› ve devam etmedi¤i fle-

ye edep, mendup veya müstehap denir. Rüku ve secdede tesbih-

lerin üçten fazla yap›lmas›, sünnet olan okuyufltan fazla k›raatte

bulunulmas› gibi. Edepler sünnetleri tamamlamak için meflru k›l›n-

m›flt›r. 

Hanefilere göre namaz›n edepleri flunlard›r: (bk. Buhari, Salat, 9;

Ebû Davud, 106,107)

1) Erkeklerin iki avuçlar›n› iftitah tekbiri al›rken yenlerinin için-

den ç›karmas› menduptur. Bu durum da tevazua daha yak›nd›r.

Ancak so¤uk gibi zaruret hali müstesnad›r. Kad›nlar ise kollar›n›n

aç›lmamas› için ellerini elbisenin alt›ndan kald›r›rlar.

2) Namaz k›lan kiflinin ayakta iken secde edece¤i yere, rükuda
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iken ayaklar›n›n üst k›sm›na, secdede burnunun iki kanad›na, otu-

rurken kuca¤›na, selam verirken omuzlar›na bakmas› menduptur.

Bunu yaparken hûflu içinde ve ihsan derecesinde namaz k›lma

gayreti olmal›d›r. Rasûlullah (s.a.v.) ihsan› flöyle tarif etmifltir: 

"Allah'a, sanki O'nu görüyormuflsun gibi ibadet etmendir.

Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da o seni görmekte-

dir. (bk. Ebû Davud, Sünnet 16).

3) Esnerken a¤z› açmamaya çal›flmak menduptur. Buna güç yet-

mezse, elin arkas› veya yeni ile a¤z› kapamak gerekir.

4) Gücü yetti¤i ölçüde öksürü¤ü gidermek menduptur.

5) Kamet al›n›rken, müezzin "Hayye ale'l-Felah" deyince, imam

ve cemaatin aya¤a kalkmas› menduptur. ‹mam mihraba yak›n bu-

lunmazsa, her saf, imam aralar›ndan geçece¤i s›rada aya¤a kalkar.

6) "Kad kâmeti's salâh (Namaz bafllad›)" denildi¤i zaman ‹mam,

namaza bafllar. ‹mam bu hareketi ile müezzini do¤rulam›fl olur.

Bununla birlikte kâmet bittikten sonra namaza bafllanmas›nda da

bir sak›nca bulunmaz. Hatta, Ebû Yusuf ile, hanefiler d›fl›ndaki üç

mezhebe göre uygun olan da budur. (Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜ-

REN, Delilleriyle ‹slam ‹lmihali, Erkam Yay›nlar›)

Cuma Namaz›

Mübarek Cuma gününde Müslümanlar ibadethanelerde topla-

n›rlar. Hutbeleri dinleyerek bunlardan faydalan›rlar. Hep birlikte

Cuma namaz›n› k›larlar. Namazdan sonra da kendi günlük iflleriy-

le u¤raflmaya koyulurlar: 

"Üzerine güneflin do¤du¤u en hay›rl› gün, Cuma günüdür.

Adem aleyhisselam o gün cennete konulmufl, o gün cen-

netten ç›kar›lm›flt›r. K›yamet de o gün kopacakt›r." (Tir-

mizi)

Ömer Nasuhi Bilmen, Cuma namaz›yla ilgili olarak flöyle söyle-

mifltir:
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Cuma namaz›n›n vakti tam ö¤le namaz›n›n vaktidir. Cu-

ma namaz› için minarelerde ezan okunur. Camilere gidin-

ce önce aynen ö¤le namaz›n›n sünneti gibi, dört rekat

Cuman›n ilk sünneti k›l›n›r. Ondan sonra cami içinde bir

ezan daha okunur: Minberde cemaate karflı bir hutbe

okunur. Bu hutbeden sonra kâmet getirilerek Cumanın iki

rekat farzı cemaatle aflikâre okuyuflla kılınır. Bir farzdan

sonra yine ö¤lenin ilk dört rekat sünneti gibi, Cumanın

son dört rekat sünneti kılınır. Buradan sonra da "Zuhr-u

ahir" diye dört rekat namaz kılınır... Arkasından da "Vak-

tin sünneti" niyeti ile aynen sabah namazının sünneti gi-

bi iki rekat namaz daha kılınır. Cuma flartlarını kendile-

rinde toplayan kimseler için iki rekat Cuma namazı

"Farz-ı ayn"dır. Cuma namazının di¤er namazlardan bafl-

ka olarak kendisine özgü on iki flartı daha vardır. Bunla-

rın altısı vücubunun (farz olmasının), di¤er altısı da eda-

sının flartlarıdır. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ‹lmi-

hali, s.153)

Peygamberimiz (sav)'in Cuma günü ile ilgili 

tavsiyeleri

Hz. Peygamber (sav)'e çokça salavat getirmek:

Resulullah (sav) flöyle buyurmufltur. "Cuma günü ve Cuma

gecesi bana çokça salavat getirin." (Beyhaki)

Peygamberimiz (sav)'in ümmeti dünyada hangi saadete sahip ol-

mufl ve ahirette hangi hayra sahip olacaklarsa O'nun sayesinde sa-

hip olacaklard›r. Allah (cc), O'nun yüzü suyu hürmetine hem dün-

ya, hem ahiret saadetini onlara bahfletmifltir. 

O halde özellikle Cuma günü ve gecesi O'na çokça salavat ge-

tirmeliyiz.
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Cuma namaz› ve Müslümanlar›n biraraya toplanmas›:

Cuma namaz›, özgür, sa¤l›kl› ve ergenlik ça¤›n› aflm›fl, aya¤› tu-

tup, gözü gören bütün erkeklere farzd›r. Resulullah (sav)'›n ve

dört halifenin zaman›nda Cuma namaz›, Müslümanlar›n biraraya

geldi¤i toplant› niteli¤indeydi. Fakat daha sonra bu özelli¤ini kay-

betti. 

Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Resulullah Efendimiz

(sav), "Kim üç Cuma namaz›n› önemsemedi¤inden dolay›

terk ederse Allah onun kalbini mühürler." (Tirmizi) buyuru-

yor. 

Cuma günü y›kanmak:

Peygamberimiz (sav) Cuma namaz›na gelecek olan müminlerin

y›kanarak namaza gelmelerini tavsiye etmifltir.

Cuma günü güzel koku sürmek:

Resulullah (sav) Cuma günleri güzel kokular sürmeye her za-

mankinden daha fazla dikkat etmifltir. O gün koku sürmek hafta-

n›n di¤er günleri koku sürmekten daha faziletlidir.

Resulullah Efendimiz (sav) flöyle buyurmufltur:

Bir kimse Cuma günü gusleder, varsa güzel koku sürünü-

p, en güzel elbisesini giyer de vakarl› ve a¤›rbafll› bir flekil-

de camiye gider, kimseye eziyet vermezse ve imam›n min-

bere ç›kmas›ndan itibaren hiç konuflmazsa iki Cuma ara-

s›ndaki günahlar› için kefaret olur.

Cuma namaz›na erken gitmek:

Resullulah (sav)'in sa¤l›¤›nda müminler, Cuma namaz›na ellerin-

den geldi¤ince erken gelirler ve gelmeyenlerin de niçin gelmedik-

lerini araflt›r›rlard›. Gelenlerin bir s›k›nt›s› olup olmad›¤› sorulur,

s›k›nt›s› olan›n s›k›nt›s›na çare bulunurdu.
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Cuma günü hutbe dinlemenin adab›:

Bu konuyla ilgili olarak Ömer Nasuhi Bilmen flöyle söylemekte-

dir:

Hatib minbere çıkınca, cemaatın dinleyip susması, selâm-

laflmaması, nafile namaz kılmaması gereklidir. Öyle ki,

hutbede Peygamber Efendimizin mübarek isimleri anılın-

ca, cemaatın "Salat ve Selâm"da bulunmaları ve dinle-

mekle yetinmeleri daha faziletlidir. ‹mam Ebû Yusuf'dan

bir rivayete göre, bu durumda gizlice Salat ve Selâm geti-

rilir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ‹lmihali, s.153)

Resulullah (sav)'›n Cuma namaz› ile ilgili bir hutbesi:
Ey insanlar! Ölmeden önce Allah'a tevbe ediniz. Meflgul

olmadan önce hay›rl› ameller ifllemeye h›z veriniz. Rabbi-

niz'le aran›zdaki ba¤lar› O'nu çok zikretmek suretiyle,

gizli ve aflikar sadaka vermek suretiyle güçlendiriniz. Hem

böylece mükafat al›r, övülür, r›z›kland›r›l›rs›n›z.

Bilesiniz ki Allahu Teala, flu makam›mda flu ay›mda, flu y›-

l›mda k›yamete kadar Cuma namaz›n›z› üzerinize farz

k›lm›flt›r. Bir kimse bafl›nda zalim olmayan bir devlet bafl-

kan› oldu¤u halde Cumay› k›lmaya imkan bulup da inkar

etti¤inden yahut hafife ald›¤›ndan dolay› ben hayattay-

ken yahut ölümümden sonra terk eder k›lmazsa, Allah iki

yakas›n› biraraya getirmesin, iflinde bereket vermesin.

Dikkat ediniz! Tevbe edinceye kadar böyle bir kimsenin

k›ld›¤› namaz namaz de¤ildir, ald›¤› abdest abdest de¤il-

dir, tuttu¤u oruç oruç de¤il, verdi¤i zekat zekat de¤il,

yapt›¤› hac hac de¤ildir! O'na bereket de yoktur. fiayet

tevbe ederse Allah tevbelerini kabul eder. (‹bn-i Mace)

Terâvih namaz› 

Bu namaz erkek ve kad›n için müekked sünnettir. Çünkü terâ-
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vih namaz›na hem Hz. Peygamber (sav), hem de ondan sonra ra-

flid halîfeler ve Ashab-› Kirâm devam etmifllerdir. Terâvih nama-

z›n› cemaatle k›lmak sünnettir. (Zeylaî, Nasbur-Râve, II, 152; efl-fiev-

kânî, Neylül-Evtâr, III, 50 vd.; ez-Zühayli, el-F›khul-‹slâmî ve Edilletüh,

Dimaflk 1405/1985, II, 43)

Terâvih namaz› Ramazan ay›na mahsus olup, yats› namaz›ndan

sonra ve vitirden önce k›l›n›r. Bu namaz›n gece yar›s›ndan veya

gecenin üçte birinden sonraya b›rak›lmas› müstehapt›r. Terâvih

namaz› tek bafl›na k›l›nabilir, fakat cemaatle k›l›nmas› daha fazilet-

lidir. Hanefilere göre, terâvih namaz›n›n rekat say›s› yirmi olup bu

say› Hz. Ömer'in uygulamas›na dayan›r. Çünkü Hz. Ömer halîfe-

li¤inin sonuna do¤ru bu namaz› Mescid-i Nebevî'de Devlet baflka-

n› olarak yirmi rekat k›ld›rm›flt›r. Bu miktara sahabeden karfl› ç›-

kan olmam›flt›r. Hz. Peygamber (sav) flöyle buyurmufltur: 

"Benden sonra, benim sünnetimden ve raflid halîfelerimin

yolundan ayr›lmay›n." (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5; Tirmizî,

‹lim, 16; ‹bn Mâce, Mukaddime, 6; Dârimî, Mukaddime,

16) 

Namaz Sureleri

Fatiha Suresi, Fil Suresi, Kureyfl Suresi, Maun Suresi, Kevser Su-

resi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, ‹hlas Suresi, Fe-

lak Suresi, Nas Suresi.

Namaz Dualar›

Sübhaneke

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve te-

âlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ¤ayrük) 

* Ve celle senâük yaln›zca cenaze namazlar›nda kullan›l›r.

Allah'›m! Sen eksik s›fatlardan pak ve uzaks›n. Seni daima böyle

tenzih eder ve överim. Senin ad›n mübarektir. Varl›¤›n her fley-
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den üstündür. Senden baflka ilah yoktur.

Ettehiyyâtü
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke

eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâ-

mü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eflhedü en lâ ilâhe illal-

lâh ve eflhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

Dil ile, beden ve mal ile yap›lan bütün ibadetler Allah'ad›r. Ey

Peygamber! Allah'›n selam›, rahmet ve bereketleri senin üzerine

olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'›n bütün iyi kullar› üzerine

olsun. fiahitlik ederim ki, Allah'tan baflka ilah yoktur. Yine flahitlik

ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

Allâhümme Salli
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ salleyte alâ ‹brahime ve alâ âli ‹brahim. ‹nneke hami-

dün mecîd.

Allah'›m! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet ey-

le; flerefini yücelt. ‹brahim'e ve ‹brahim'in ümmetine rahmet etti-

¤in gibi. fiüphesiz övülmeye lay›k yaln›z sensin, flan ve fleref sahibi

de sensin.

Allâhümme Barik
Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ barekte alâ ‹brahîme ve alâ âli ‹brahim. ‹nneke hami-

dün mecîd.

Allah'›m! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hay›r ve

bereket ver. ‹brahim'e ve ‹brahim'in ümmetine verdi¤in gibi. fiüp-

hesiz övülmeye lay›k yaln›z sensin, flan ve fleref sahibi de sensin.

Rabbenâ âtina
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati hasene-
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ten ve k›nâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Allah'›m! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzel-

lik ver. Bizi atefl azab›ndan koru.

Rabbenâ¤firlî

Rabbenâ¤firlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekû-

mü'l hisâb.

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anam› ve babam› ve bütün mü'minleri

hesap gününde (herkesin sorguya çekilece¤i günde) ba¤›flla.

Kunut Dualar›

Allâhümme innâ nesteînüke ve nesta¤firüke ve nestehdik.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve

nüsni aleykel-hayra küllehü neflkürüke ve lâ nekfürüke ve

nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allah›m! Senden yard›m isteriz, günahlar›m›z› ba¤›fllaman› iste-

riz, raz› oldu¤un fleylere hidayet etmeni isteriz. Sana inan›r›z, sa-

na tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdi¤in bütün nimetleri bi-

lerek seni hay›r ile överiz. Sana flükrederiz. Hiçbir nimetini inkar

etmez ve onlar› baflkas›ndan bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve

sana karfl› geleni b›rak›r›z.

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve

ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahflâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülh›k.

Allah›m! Biz yaln›z Sana kulluk ederiz. Namaz› yaln›z Senin için

k›lar›z, ancak Sana secde ederiz. Yaln›z Sana koflar ve Sana yaklafl-

t›racak fleyleri kazanmaya çal›fl›r›z. ‹badetlerini sevinçle yapar›z.

Rahmetinin devam›n› ve ço¤almas›n› dileriz. Azab›ndan korkar›z,

flüphesiz Senin azab›n kafirlere ve inançs›zlara ulafl›r.
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ABDEST
Namaz k›lmak için yüz, dirseklerle birlikte eller ve ayaklar›n y›-

kanmas›; bafl›n da meshedilmesi gerekir. Buna "Abdest'' denir.

Ayr›ca beden, elbise ve namaz k›l›nacak yerin temiz olmas› flart-

t›r.

Abdestin Farzlar›:
1. Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte y›kamak.

2. Yüzü y›kamak.

3. Bafl›n dörtte birini meshetmek.

4. Topuklar›yla birlikte ayaklar› y›kamak.

Abdestin Sünnetleri:
1. Abdest almaya niyet etmek

2. Abdeste eûzü besmele ile bafllamak.

3. Abdeste bafllamadan önce elleri bileklere kadar y›kamak

4. Diflleri misvak veya f›rça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.

5. Abdest organlar›n› pefl pefle ara vermeden y›kamak.

6. Y›kanan organlar› ovmak.

7. A¤za üç kere su almak.

8. Oruçlu olmad›¤› zamanlarda gargara yapmak.

9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.

10. Y›kanan her organ› üç kere y›kamak.

11. Abdestte çift organlar› y›kamaya sa¤ organdan bafllamak.

12. Eller ve ayaklarda y›kamaya parmak uçlar›ndan bafllamak.

13. Sakal› olanlar›n sakal›n› hilallemesi. 

14. Parmaktaki yüzü¤ü oynatarak suyun alt›na ulaflmas›n› temin

etmek.

15. Kulaklar› meshetmek.

16. Boynu meshetmek.

17. Bafl›n tamam›n› meshetmek.
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18. Parmaklar›n aras›n› hilallemek.

Gusül (Boy Abdesti)

Gasl, y›kamak demektir. Gusül ve i¤tisal da, y›kanma anlam›n›

tafl›r. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin y›kanmas›d›r, boy ab-

desti al›nmas›d›r. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir.

Böyle bir temizli¤i gerektiren hal cünüplüktür. Ayr›ca kad›nlar›n

hay›z ve nifas hallerinin sona ermesidir.

Guslün farzlar› üçtür.

I) A¤za su al›p bo¤aza kadar çalkalamak. 

2) Buruna su çekmek ve y›kamak. 

3) Tepeden t›rna¤a bütün vücudu y›kamak.

Teyemmüm

Teyemmüm, su bulunmad›¤› veya bulunsa da kullanma gücü ol-

mad›¤› zaman, temiz toprak cinsinden bir fleyle hadesi (abdest al-

mak veya gusl gerektiren hal) gidermek amac›yla yap›lan hareket-

leri dile getirir.

Teyemmüm kitap ve sünnet ile sabittir. Kur'an-› Kerim'de "Su

bulamazsan›z temiz yere teyemmüm ediniz" (Maide Su-

resi, 5/6) ayeti su bulunmad›¤› durumlarda teyemmümü öngörür.

“Yer bana mescid ve temizleyici k›l›nd›. Binaenaleyh kime

namaz vakti gelirse, namaz›n› k›ls›n." (Ahmed b. Hanbel) hadi-

si de yer cinsinden bir fleyle teyemmüm caiz oldu¤una delalet

eder. (Ahmed Davudo¤lu, Selâmet Yollar›, I, 154).

Teyemmümün farzlar›

Niyet ve elleri topra¤a vurup yüzü ve kollar› mesh etmek farz-

d›r.

Teyemmümün Sünnetleri

1- Önce besmele çekmek.



2- Uzuvlar› s›rayla meshetmek.

3- Mesih ifllemini ara vermeden yapmak.

4- Elleri yere vurduktan sonra önce ileri, sonra geri hareket et-

tirmek.

5- Parmaklar› aç›k bulundurmak.

6- Eller yerden kald›r›ld›¤›nda avuç içlerinde toz kalm›flsa birbi-

rine vurarak silkelemek.

ORUÇ
Oruç ibadeti ‹slam'›n befl temel flart›ndan birisidir ve mükafa-

t› çok fazlad›r. Niyet ederek tan yerinin a¤armaya bafllamas›ndan

akflam günefl bat›ncaya kadar yeme içme ve cinsel iliflkiden uzak

durmak suretiyle tutulan orucun dinî ahlakî, sosyal ve s›hhî bir

çok yararlar› vard›r.

Oruç tutan kimse sabretme, s›k›nt›lara gö¤üs germe, açl›¤a su-

suzlu¤a dayanma ve nefse hakim olma melekesi kazan›r. Fakirlik

ve yoksullu¤un ne demek oldu¤unu daha iyi anlar. Bunun sonucu

olarak, flefkat, merhamet, baflkalar›na yard›m etme ve insanlara

faydal› olma gibi yüce duygular kazan›r. Elindeki nimetlerin kadri-

ni bilir, israftan sak›nmay› ö¤renir.

‹nsan›n manen yükselmesini sa¤layan oruç, kiflinin iradesini güç-

lendirir, baflkalar›na karfl›, sevgi, merhamet ve yard›m hislerinin

geliflmesini temin eder.

Ak›l sahibi ve erginlik ça¤›na gelmifl her sa¤l›kl› Müslüman›n tut-

mak zorunda oldu¤u orucun süresi bir ayd›r ve kamerî aylardan

Ramazan ay›nda tutulur.

Allah Teala (cc) flöyle buyuruyor.

"Ey iman edenler, sizden öncekilere yaz›ld›¤› gibi,
oruç, size de yaz›ld› (farz k›l›nd›). Umulur ki sak›n›rs›-
n›z." (Bakara Suresi, 183)
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Oruç, ruhu kötülüklerden ar›nd›ran, sevgi, flefkat ve merhamet

duygular›n› gelifltiren bir ahlak ve davran›fl e¤itimidir. Ayr›ca oru-

cun insan sa¤l›¤› bak›m›ndan da çok yararl› oldu¤u bilinen bir ger-

çektir. Bu husus t›bben de kan›tlanm›flt›r.

Bu konuda Resulullah (sav) flöyle buyurmufltur. 

"Oruç tutunuz, s›hhat bulursunuz."

Sahur'a Kalkmak:

Resulullah Efendimiz (sav), sahura mutlaka kalkard›. Fakat ifta-

r›n aksine sahur yeme¤ini geç saatlere b›rak›rd›. 

Malik b. Enes (r.a)'den rivayet edilen Hadis-i fierif'te Resul-u Ek-

rem (s.a.s)'in: "Sahur yeme¤i yiyiniz. Çünkü sahur yeme¤inde

bolluk (bereket) vard›r" buyurdu¤u bilinmektedir. fiuras› mu-

hakkakt›r ki; sahura kalk›p bir fleyler yemek, oruç tutmak niyetiy-

le olur. Nitekim Fetevay-› Hindiyye'de flöyle bildirilmektedir:

"Ramazan-› fierif ay›nda sahura kalkmak bir niyettir.

Necmüddin Neseî de böyle der. Ancak sahura kalkmak,

sadece o günün orucu için niyet hükmündedir. Baflka bir

günün orucu için niyet yerine geçmez" (I,195)

Orucun fiartlar›

Orucun flartlar›n› Ömer Nasuhi Bilmen flöyle bildirmifltir:

Orucun farz olufluna ve yerine getirilmesinin (edasının)

farz oluflu ile sıhhatına dair flartlar vardır. fiöyle ki:

1) Oruçla mükellef olmak için ‹slâm, akıl ve bülu¤ flarttır.

Onun için bu vasıfları toplamayan bir kimseye oruç farz

de¤ildir. Ancak akıl sahibi bulunan mümeyyiz bir ‹slâm

çocu¤unun tuttu¤u oruç nafile olarak sahih olur.

2) Orucun yerine getirilmesi (edası)nın farz olması için

sıhhat ve ikamet flarttır. Onun için hasta olana ve yolcu-

luk halinde bulunanlara, bu hallerinde oruç tutmak farz

de¤ildir. Bunlar oruçlarını tutamayınca, sonra o tutama-



dıkları oruçları kaza ederler...

(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ‹lmihali, s. 263)

Peygamberimiz (sav)'in Oruçla ilgili Hadisleri
Peygamberimiz (sav) de bu ibadetin fazileti üzerinde çok fazla

durmufl ve tüm detaylar›yla bu ibadetin inceliklerini ümmetine an-

latm›flt›r. Oruç ile ilgili hadislerinde Peygamber Efendimiz (sav)

buyuruyor ki: 

"Ademo¤lunun her ameli katlan›r. Bir iyilik yedi yüz mis-

line kadar katlanabilir. Yaln›z oruç müstesna. Çünkü onun

mükafat›n› Allah verecektir. Oruçlu iken iki sevinç vard›r.

Birincisi iftar zaman›n›n sevinci, di¤eri Rabbine ulaflt›¤›

zamanki sevinçtir." (Müslim) 

Orucun di¤er ibadetlerden en büyük fark› gösterifl için yapma

ihtimalinin çok az olufludur. Bu yüzden mümini riyaya sürükleme

gibi bir tehlikesi yoktur. Mazereti olmayan yetiflkin tüm Müslü-

manlara oruç farzd›r. Resulullah (sav) oruçla ilgili olarak flöyle bu-

yuruyor: 

"Ramazan ay› girdi¤inde göklerin kap›lar› aç›l›r, cehenne-

min kap›lar› kapat›l›r ve fleytan zincire vurulur. Orucu

bofllama, çünkü onun dengi yoktur." (Müslim)

"Cennette bir kap› vard›r ki buna reyyan derler. K›yamet

gününde buradan oruçlular girecektir. Müteakiben bu ka-

p› kapanacak baflka kimse al›nmayacakt›r." (Müslim)

Oruç bir kalkand›r. Oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu

kendisi ile dalaflmak isteyene iki defa "ben oruçluyum,

ben oruçluyum" desin.

Allah buyurmufltur ki: "Oruçlu kimse benim r›zam için ye-

mesini, içmesini ve cinsi münasebetlerini b›rakm›flt›r. Oruç

do¤rudan do¤ruya benim için yap›lan (riya kar›flmayan)

bir ibadettir. Onun mükafat›n› do¤rudan do¤ruya ben ve-
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ririm." (Buhari)

Oruçla ilgili Di¤er Meseleler

Farz olan Ramazan orucunu kasten bozmak büyük günahlar-

dand›r. Nitekim Resul-i Ekrem flöyle buyuruyor: 

"Kim Ramazan ay›nda orucunu bozarsa; onun üzerine,

z›har yapan kimsenin üzerine laz›m gelen fley (keffaret)

gerekir." (Fethu'l Kadir)

Resulullah Efendimiz (sav) akflam namaz›n› k›lmadan önce iftar

ederdi, iftarda acele eder yani hemen yapar ve yak›nlar›n› da ace-

le etmeleri için teflvik ederdi. Hurma veya su ile orucunu açard›.

Orucunu açarken; "Allah'›m! Senin r›zan için oruç tuttum.

R›zk›nla orucumu açt›m. Oruçlar›m›z› kabul et. fiüphesiz sen

herfleyi iflitir ve bilirsin" (Ebu Davud) derdi.

ZEKAT
Zekat, dinen zengin say›lan erginlik ça¤›na gelmifl ak›l sahibi

Müslümanlar›n, mallar›n›n belli bir miktar›n› ki genellikle % 2,5 di-

¤er bir ifade ile k›rktabirini, seneden seneye fakir Müslümanlara

vermesidir.

‹slâm, yoksula yard›m› kiflinin iste¤ine b›rakmayarak zengin olan

herkesin zekat vermesini zorunlu k›lm›flt›r. Çünkü zekat, Allah

(cc)'›n zenginlere ihsan etti¤i malda, fakirlerin hakk›d›r.

Zekat, toplumda huzur ve dayan›flmay› sa¤layan bir sosyal yar-

d›mlaflma sistemidir. Zekat, paraya olan afl›r› tutkuyu azalt›r, fert-

ler aras›nda karfl›l›kl› sevgi ve sayg› duygular›n› gelifltirerek servet

düflmanl›¤›n› önler. Böylece toplumda huzur ve güvenin köklefl-

mesinde önemli rol oynar.

Zekat, Allah (cc)'›n r›zas›n› kazand›ran, kiflinin anlay›fl›nda, ma-

l›n, araç olmaktan ç›karak amaç haline gelmesini önleyen, insanda

baflkalar›n› düflünme, merhamet ve iyilik gibi güzel duygular› gelifl-



tiren ve toplumsal bar›fl› sa¤layan bir ibadettir.

Zekat›n mahiyeti ile ilgili olarak Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹s-

lam ‹lmihali'nin beflinci kitab›nda flöyle söylemektedir:

Zekât lûgat deyiminde "temizlik, bereket, ço¤alma, güzel

övgü" manalarını taflır. Din deyiminde ise; "Bir malın bel-

li bir miktarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir

kısım müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen

temlik etmek (mülkiyetine geçirmek)tir."

Zekât, kulların kulluk görevindeki sadakatlerine delâlet

eder. Bu yöndendir ki, zekâta "sadaka"da denmifltir. Bu-

nunla beraber "sadaka" sözü, zekâttan daha kapsamlı

mana taflır. Vacibleri de, nafileleri de içine alır.

Zekât vermeye, "Tezkiye", zekât verene de "Müzekkî"

denilir. fiahidler hakkinda yapilan övgüye de "Tezkiye"

dendigi bilinmektedir.

Zekât vermek farzdır. Peygamberimizin hicretlerinin ikin-

ci yılında, oruçtan önce farz kılınmıfltır. ‹slâm'ın flartların-

dan birini teflkil etmektedir. Belli miktarda bulunan nakid

paraların ve ticaret mallarının üzerinden bir yıl geçince,

zekâtlarını geciktirmeden hemen vermek gerekir. Çünkü

bu zekât mallarına yoksulların hakkı geçmifl oluyor. Artık

bu hakkı özürsüz olarak geciktirmek caiz olmaz...

Zekâtın aflikâre verilmesi daha faziletlidir. Çünkü bu fle-

kilde verilmesi, baflkalarına bir örnek olur ve teflvîk yerine

geçer. Kendisi hakkında, zekât vermiyor diye, kötü bir

zannı da kaldırmıfl olur. Zekât bir farz oldu¤u için, bunun

yerine getirilmesinde gösterifl olmaz. Nafile olarak verilen

sadakalarda ise, durum böyle de¤ildir. Bunların gizli veril-

mesi ve gösterifl yapılmasına engel olunması daha fazilet-

lidir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük ‹slam ilmihali, s. 311)

Hz. Peygamber (sav), sahibi bulundu¤u maldan en fazla infak
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eden insand›. O'ndan herhangi bir fley istenirse az veya çok mut-

laka bir fley verirdi. Verdi¤inden dolay› duydu¤u sevinç ve nefle,

alan kiflinin sevincinden daha fazlayd›.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), zekat›n dört s›n›f maldan

verilece¤ini belirtmifltir. Bunlar halk aras›nda en çok dolaflan ve

insanlar›n zorunlu ihtiyaçlar› olan mallard›r:

1) Zirai mahsüller ve meyveler,

2) Hayvanlar (deve, s›¤›r, davar),

3) Alt›n ve gümüfl,

4) Her türlü ticaret mal›.

HAC
Servet ve sa¤l›k yönünden gücü yeten Müslümanlar›n, ömrün-

de bir defa belli zamanlarda arafatta vakfe yapmak ve kabeyi ziya-

ret etmek suretiyle yapt›klar› bir ibadettir.

Hac; her y›l, dilleri, renkleri, ülkeleri, kültürleri farkl›, fakat he-

def ve gayeleri ayn› milyonlarca Müslüman›n bir arada, hep birden

ibadet edip Allah (cc)'a yönelmelerini, birbirleri ile tan›fl›p kaynafl-

malar›n›, Müslümanlar›n dertlerini görüflüp ortak çareler üzerin-

de düflünmelerini sa¤lar.

Bu ibadeti yaparken her seviyede insan›n ayn› k›yafete bürün-

mesi, öldükten sonra Allah (cc)'›n huzuruna ç›k›fl gününü hat›rla-

t›r. Hac, müminlerin samimî bir flekilde Allah (cc)'a yönelerek,

tevbelerinin kabul edilmesine ve günahlar›n›n ba¤›fllanmas›na vesi-

le olur. Kutsal yerleri görmek, insana manevî bir heyecan vererek

dini duygular› kuvvetlendirir. 

‹hraml› için konulan yasaklar, hiç kimseye, hatta haflerelere bi-

le zarar vermeme, yarat›klara flefkat ve merhamet, zorluklara

sabretme melekesi kazand›r›r. Böylece Hac farizas›n› eda eden

kimseler, Allah (cc)'a kulluk vazifelerini ifa etmifl olduklar› gibi
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çevresindekilere yararl› olma, hiç de¤ilse zarar vermeme al›flkan-

l›¤› kazanm›fl olur.

Allah’›n s›n›rlar›ndan biri olan tesettür ibadeti 
Allah (cc)’›n tüm Müslümanlara bildirdi¤i emirlerinin yan› s›ra

özel olarak Müslüman kad›nlara bildirdi¤i emir ve yasaklar› da bu-

lunmaktad›r. Müslüman bir han›ma en çok huzur veren fley hiç

kuflkusuz bu hükümlere itina ile uymakt›r. Kuran’da Allah (cc)’›n

mümin kad›nlara farz k›ld›¤› hükümlerden biri de bafllar›n› örtme-

leridir. Yüce Allah (cc) Kuran’da çok aç›k bir flekilde bafl örtüsü-

nün hükmünü bildirmifltir: 

Mü'min kad›nlara da söyle: "Gözlerini (harama çevir-
mekten) kaç›nd›rs›nlar ve ›rzlar›n› korusunlar; süsleri-
ni aç›¤a vurmas›nlar, ancak kendili¤inden görüneni
hariç. Bafl örtülerini, yakalar›n›n üstünü (kapatacak
flekilde) koysunlar... (Nur Suresi, 31)

Ahzab Suresi'nde de Cenab-› Allah: “Ey Peygamber, eflleri-
ne, k›zlar›na ve mü'minlerin kad›nlar›na d›fl elbiselerin-
den (cilbablar›ndan) üstlerine giymelerini söyle; onlar›n
(özgür ve iffetli) tan›nmas› ve eziyet görmemeleri için
en uygun olan budur...” (Ahzab Suresi, 59) diye buyurmakta-

d›r.

Yukar›daki ayetlerde çok aç›k olarak görülen baflörtüsü hü-

kümleri 1400 y›ldan bu yana Müslümanlar taraf›ndan uygulanm›fl-

t›r. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadis-i fleriflerinde de, kad›n›n

nas›l giyinmesi ve nas›l iffetli olmas› gerekti¤i aç›kça tarif edilmifl-

tir.

Tesettür ve bafl örtüsü Allah (cc)’›n Müslüman kad›nlara farz

k›ld›¤› “farz-› ayn” hükmünde bir ibadettir. Müslüman kad›nlar her
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dönemde bu ibadeti büyük bir titizlik ve flevkle uygulam›fllard›r.

Nur Suresi’ndeki örtünmeyle ilgili ayetler Hicretten sonraki dö-

nemde indirilmifltir. 

“fieybe k›z› Safiye anlat›yor ve diyor ki: Biz Hz. Aifle’nin

yan›nda iken bir k›s›m han›mlar Kureyflli kad›nlar›n duru-

munu ve faziletlerini anlatm›fllard›. Bunun üzerine Hz. Ai-

fle buyurdular ki; "muhakkak ki Kureyflli kad›nlar›n üstün-

lü¤ü vard›r. Ama Allah’a yemin ederim ki, ben ansar’›n

kad›nlar›ndan daha çok Allah’›n Kitab›n› tasdik eden ve

Kur’an’a inanan faziletli kimseler görmedim." Nur Sure-

si’ndeki “bafl örtülerini yakalar›n›n üzerlerine koysunlar”

ayet-i kerimesi nazil oldu¤unda kocalar› onlar›n yanlar›-

na gittiler ve kendilerine Allah (cc)’›n bu konuda inzal bu-

yurdu¤u ayeti okudular. Her bir kifli kar›s›na, k›z›na, bac›-

s›na ve yak›nlar›na bu ayeti okuyordu. ‹çlerinden hiçbir

han›m bafl örtüsünü yakalar› üzerine koymaz olmad›.

Allah’›n indirdi¤i kitab›ndaki hükmüne inand›klar›ndan ve

tasdik ettiklerinden örtülerine büründüler...” (‹bn-i Kesir,

Hadislerle Kuran-› Kerim Tefsiri, cilt:11, syf. 5880)

Yine tesettürle ilgili ayetler indi¤i dönemde Müslüman kad›nla-

r›n güzel tav›rlar›yla ilgili olarak flunlar rivayet edilir:

Hz. Ayfle (radiyAllahu anh)'dan rivayet edilmifltir:

“Baflörtülerini yakalar›n›n üstüne koysunlar”ayetini inzal

edince harmaniyelerini y›rtarak onunla örtünmüfllerdir.”

‹bn-i Kesir, Hadislerle Kuran-› Kerim Tefsiri, cilt:11, syf.

5880

Peygamberimiz (sav) döneminde mümin kad›nlar Cenab-›

Allah’›n tesettür konusundaki emrini iflte böylesine büyük bir

flevk ve istekle karfl›lam›fllar, hemen itaat etmifllerdi. Onlardan

sonra gelen Müslümanlar da ayn› flevk ve kararl›l›kla bu emri ye-

rine getirmifllerdir.



PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N 
HAYATINDAN GÜZEL ÖRNEKLER

Andolsun, sizin için, Allah'› ve

ahiret gününü umanlar

ve Allah'› çokça zikredenler için

Allah'›n Resulü'nde

güzel bir örnek vard›r. (Ahzab

Suresi, 21)

‹slamiyet'in iki temel kayna¤› vard›r: Kuran ve sünnet. Bunlar

et ve t›rnak gibi birbirinden ayr›lmaz iki temel konudur. Birini

birinden ay›r›rsak dinin gerçek anlam›n› kavrayamay›z.

Müminin ahiretteki gerçek mutlulu¤u yakalamas› için ‹slam'›n

bu iki kayna¤›n› çok iyi anlay›p, eksiksiz olarak uygulamas› gere-

kir. Kuran'›n ahlak› ile ahlaklanm›fl olan Peygamberimiz (sav)'in

uygulamalar› bizim için adeta Kuran'›n canl› bir yorumudur. 

Resulullah (sav) bir hadisinde, "Ümmetimin fesad zaman›n-

da, unutulmufl sünnetlerimden birini ihya edene yüz flehid seva-

b› verilir." (‹bn-i Mace) buyuruyor. Peygamberimiz (sav)'in ha-

ber verdi¤i zaman yaklaflm›fl görünmektedir. Vadedilen bu gü-

zel karfl›l›¤a lay›k olabilmek için tüm Müslümanlar›n Peygambe-
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rimiz (sav)'in sünnetine sar›lmalar› son derece önemlidir.

Resulullah (sav)'›n üstün ahlak› ve uygulamalar›, günlük haya-

t›n düzenlenmesinde müminler için en güzel örnektir. Peygam-

ber Efendimiz (sav)'in her davran›fl› Allah (cc)'›n korumas› al-

t›ndad›r. 

Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlak›

Allah (cc), Kuran-› Kerim'de Peygamberimiz (sav)'e "Ve

flüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin." (Kalem

Suresi, 4) buyurmufltur. Resul-ü Ekrem (sav) bir hadisinde,

"Ben ancak ahlak faziletlerini tamamlamak için gönderil-

dim." (Beyhaki) buyurarak, yaflant›s›n›n, her müminin uygula-

mas› gereken örneklerle dolu oldu¤unu bildirmifltir. 

Kendisine peygamberlik gelmeden önce de güzel ahlak›n en

güzel örneklerini sergileyen Resulullah Efendimiz (sav), ‹slam

dinini anlat›rken de seçkin kiflili¤i ve güzel ahlak› ile bütün in-

sanl›¤a örnek olmufltur. Aradan geçen on dört yüzy›lda insan-

l›k O'nun ortaya koydu¤u güzel ahlak ilkelerini yakalamaya ça-

l›flm›flt›r. 

Peygamberimiz (sav)'in han›m› Hz. Ayfle, Resulullah (sav)'›n

güzel ahlak›n› flöyle anlat›yor: 

"Çirkin söz söylemezdi. Haya, terbiye ve nezakete ayk›r›

bir davran›flta bulunmazd›. Çarfl› ve pazarda yüksek sesle

konuflup gürültü ç›karmazd›. Kötülü¤e kötülükle karfl›l›k

vermezdi. Affeder ba¤›fllard›." (Ebu Davud)

Hz. Ayfle'nin Peygamberimiz (sav)'in ahlak› ile ilgili bir soru

üzerine verdi¤i cevap, O'nun yaflant›s›n›n, Kuran ahlak›n›n ha-

yata geçirilmifl flekli oldu¤unu göstermektedir:

"Ey müminlerin annesi Peygamberin ahlak› nas›ld›?" Ce-

vap verdi: "Resulullah'›n ahlak›... Mü'minun suresini oku-
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yabiliyor musun? Bu sureyi onuncu ayetine kadar oku! ‹fl-

te Allah'›n Resulü'nün ahlak› böyle idi" dedi. (Buhari)

Resulullah (sav), "En hay›rl›n›z, ahlakça en güzel olan›n›z-

d›r." buyurarak, bunun her mümin için ulafl›lmas› gereken bir

hedef oldu¤unu belirtmifltir. Dolay›s›yla, mümin nefsindeki

tüm kötülüklerden sak›n›p bu ahlaka ulaflmak için çaba harca-

mal›d›r.

Su, buzu eritti¤i gibi güzel ahlak da günahlar› eritir; sirke

bal› bozdu¤u gibi kötü ahlak da ameli bozar. (Taberani)

Benim Kat›mda en sevimliniz, ahlakça en güzel olan›n›z

ve etraf›ndakilerle hofl geçineninizdir ki, onlar herkesi se-

ver ve herkes de onlar› sever. Benim Kat›mda en sevimsi-

ziniz dedikodu yapan, dostlar›n aras›n› açan ve tertemiz

kimselerde kusur arayanlard›r. (Bezzar)

Allah Kat›nda kötü ahlaktan daha büyük bir günah yok-

tur. Çünkü kötü ahlak sahibi, bir günahtan ç›kmadan di-

¤erine düfler. (Isbahani)

Kul, ibadeti az oldu¤u halde, güzel ahlak›yla ahiretin yük-

sek derecelerine ve flerefli mevkilerine ulaflabilir. Ahlak›

kötü olanlar da cehennemin alt tabakas›na var›rlar. (Ta-

berani)

Bir mümin güzel ahlak›yla gece ibadet eden, gündüz oruç

tutan kimselerin seviyesine yetiflir. (Ebu Davud)

K›yamet günü mizana konan iyiliklerin en a¤›r› takva ve

güzel ahlakt›r. (Ebu Davud)

Resulullah Efendimiz (sav), namaza bafllamadan flu duay›

ederdi: 

"Allah'›m bana güzel ahlak ihsan eyle, zira senden baflka

kimse güzel ahlak ihsan edemez. Allah'›m beni kötü huy-

lardan koru ve uzaklaflt›r." (Müslim)
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Affedici Olman›n Fazileti

Kuran-› Kerim'de, "... Yine de affeder, hofl görür (kusur-
lar›n› yüzlerine vurmaz) ve ba¤›fllarsan›z, art›k elbette 
Allah, ba¤›fllayand›r, esirgeyendir" (Te¤abün Suresi, 14)
buyrulmufltur. Özellikle müminlerin kendi aralar›nda hoflgörü-

lü ve affedici olmaya çok dikkat etmeleri gerekir.

Resulullah Efendimiz (sav) affedici olman›n fazileti üzerinde

özellikle durmufl, bunun müminler aras›nda kardefllik duygula-

r›n›n geliflmesinde vesile olaca¤›n› söylemifltir. O'nun örnek

al›nacak davran›fllar›ndan birisi de, flahsi sebeplerden dolay›

kimseye kin tutmamas› ve düflman› bile olsa sürekli olarak af-

fetme yoluna gitmesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)

flöyle buyurmufltur: 

"Alçak gönüllülük insana yükseklikten baflka bir fley art›r-

maz. Alçak gönüllü olun ki Allah sizi yükseltsin. Af ve ba-

¤›fllanma insan›n ancak flerefini yükseltir. Affediniz ki

Allah sizi izzetlendirsin." (Isfahani)

Müslümanlar›n birbirleri üzerindeki haklar›ndan vazgeçmele-

ri gerekir. Kin tutmak ve intikam almak gibi düflüncelerin mü-

minler aras›nda yeri yoktur. Affedici olmak ahirette müminin

derecesini art›r›r ve dünya hayat›nda tesanüd duygular›n›n ge-

liflmesine vesile olur. Allah (cc) Resulü (sav) flöyle buyuruyor:

"Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük ya-

pana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle." (Kütüb-i

Sitte, Muhtasarı Tercüme ve fierhi, Prof. Dr. ‹brahim Ca-

nan, 16. cilt, Akça¤ Yayınları, Ankara, s. 317)

Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af oluna-

sınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek

devam edip, isti¤far etmeyenlere. (G. Ahmed Ziyaüddin,

Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, ‹stanbul, 1997,

70/10)
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Ticaretin Teflvik Edilmesi ve Do¤rulu¤un 
Fazileti

Büyük ‹slam alimleri, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in

peygamberli¤inin hususiyetlerinin bafl›nda, herkesçe kabul edi-

len 'do¤rulu¤unu' örnek gösterirler. O'nun bu özelli¤i sadece

Müslümanlar taraf›ndan de¤il, Mekkeli müflrikler taraf›ndan da

kabul görmüfl bir gerçektir.

‹slamiyet'in do¤uflu ile birlikte Peygamberimiz (sav) bütün in-

sanlar›, hayatlar›n›n her an›nda dürüst olmaya ça¤›rm›flt›r. Pey-

gamberimiz (sav)'in bu konudaki tavsiyelerine iliflkin hadisle-

rinden baz›lar› flöyledir:

"Do¤rulu¤a yap›fl›n zira do¤ruluk iyili¤e götürür. Do¤ru-

luk ve iyilik sahipleri cennettedir. Yalandan kaç›n›n, zira

yalan söyleyenler ve kötülük edenler cehennemdedir."

(Taberani)

"Do¤rulu¤u iltizam edin (gerekli görün). Çünkü do¤ruluk

hayra götürür. Kifli do¤ru söyleyip do¤rulu¤u araflt›ra

araflt›ra Allah Kat›nda do¤rucu yaz›l›r. Yalandan sak›n›n.

Çünkü yalan sap›kl›¤a götürür. fiüphesiz sap›kl›k da ce-

henneme götürür." (Müslim)

Peygamber Efendimiz (sav), "Ticarete devam edin. Çünkü

r›zk›n onda dokuzu ticarettendir." (Garibü'l Hadis) buyurmufl-

lard›r. Resulullah (sav)'›n, ticaretle u¤raflanlar›n do¤rulu¤a bü-

yük önem vermeleri konusunda say›s›z hadisleri vard›r. Bir ha-

dis-i flerifte dürüst tüccar›n ahirette flehitlerle beraber olaca¤›

müjdelenmifltir. Do¤rulu¤a önem vermeyenlerin ise dünyada

ve ahirette ak›lalmaz zorluklarla karfl›laflacaklar› haber veril-

mifltir. Resulullah Efendimiz (sav)'in ticaretin önemine ve dü-

rüst bir flekilde yap›lmas›na dair bir çok hadisi vard›r. Bunlar-

dan baz›lar› flöyledir:
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"Ticaretle u¤raflanlar k›yamet gününde günahkar olarak

dirilecekler. Ancak Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve

do¤ru olanlar müstesna." (Tirmizi)

"Do¤ru olan tacir k›yamet günü Arfl-› A'la'n›n gölgesi al-

t›ndad›r." (Isbahani)

"Mal›n ay›b›n› ve fiyat›n› gizlediler ve yalan söyledilerse,

belki karlar› olur fakat al›flveriflin bereketini mahvederler.

Yalan yemin mal› satt›r›r fakat kazanc› mahveder." (Bu-

hari)

"Mal›n› sat›fla arzeden r›zka erer, pahalanmas› için sak-

lay›p bekletenler Allah'›n lanetine u¤rar." (Müslim)

"Al›flveriflte yemin, mal›n harcanmas›na, kazanc›n elden

gitmesine sebeptir." (Müslim)

Müslümanlar›n, ticaretle u¤rafl›rken günlük ibadetlerini ve

kulluk vazifelerini ihmal etmemeleri önemlidir. Böyle yaparlar-

sa dünyadaki nimetleri elde etmeye çal›fl›rken ahiretlerini teh-

likeye atm›fl olurlar. Peygamberimiz (sav) bu konu ile ilgili flöy-

le buyurmufltur: 

"Bana mal topla ve tüccar ol diye vahyolunmad›. Fakat

bana Rabbini tesbih et, secde edenlerden ol ve ölüm ge-

linceye kadar Rabbine ibadet eyle diye vahyolundu." (‹bn

Merdeveyh)

"Bir mal›n kusurunu söylemeden satmak hiç kimseye he-

lal olmaz. Mal›n bu kusurunu bilene de onu söylememek

helal olmaz." (Beyhaki)

Müminin Allah (cc)'›n emirlerine riayet ederek yapt›¤› tüm

ifller ibadet hükmündedir. 

Hz. Ebubekir (r.a.) döneminde Müslüman tüccarlar, ticaret

için Filipinler'e kadar gitmifller ve oradaki insanlara da Allah

(cc)'›n dinini tebli¤ etmifllerdir. fiu anda o bölgede yaflayan

Müslümanlar o günlerde Müslüman tüccarlardan etkilenerek
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‹slam dinini seçen insanlar›n torunlar›d›r. Bu örnekten de ke-

sin olarak anlafl›ld›¤› gibi, insanlar Allah (cc)'a olan kulluk vazi-

felerini unutmad›kça hangi konumda olurlarsa olsunlar ‹slam

dinine faydal› olabilirler.

"Kiflinin yedi¤i yeme¤in en helali, el eme¤i ve meflru al›fl-

veriflten elde etti¤i kazançt›r." (Ahmed)

Cömertli¤in Fazileti
Müslümana yak›flan en güzel davran›fl, zenginli¤e sahip olma-

d›¤› zaman sabretmesi, bir servet sahibi oldu¤u zaman ise bu-

nu Allah (cc) yolunda en güzel flekilde kullanmas›d›r. fieytan›n

hilelerine kan›p, gelecek endiflesi ile cimrilik edenleri Allah (cc)

flöyle uyarm›flt›r:

"Allah'›n, bol ihsan›ndan kendilerine verdi¤i fleylerde

cimrilik edenler bunun kendileri için hay›rl› oldu¤unu

sanmas›nlar. Hay›r; bu, onlar için flerdir; k›yamet gü-

nü, cimrilik ettikleriyle tasmaland›r›lacaklard›r. Gök-

lerin ve yerin miras› Allah'›nd›r. Allah yapt›klar›n›zdan

haberi oland›r." (Al-i ‹mran Suresi, 180)

Cömertlik ve israf konusundaki ayr›m› Resulullah Efendimiz

(sav) çok güzel aç›klam›flt›r. Resulullah Efendimiz (sav), kendi-

sinden bir fley isteyenlere 'Hay›r' demez, mutlaka isteklerini

gerçeklefltirmeye çal›fl›rd›. Bir hadiste Resulullah (sav)'›n ihti-

yaç sahibine, kendi ad›na borçlanmas›n› tavsiye etti¤i rivayet

edilmektedir. 

Hz. Ali (r.a.) Peygamberimiz (sav)'in cömertli¤ini flöyle anla-

t›yor: 

"O insanlar›n en çok eli aç›k olan›, s›k›nt›lara gö¤üs ger-

me bak›m›ndan gö¤sü en genifl olan›, en do¤ru sözlüsü,

üzerine ald›¤› ifli en güzel flekilde yerine getireni idi. O, en
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güzel ve yumuflak tabiatl› olup kabile ve akrabas›na en

çok ikramda bulunan bir kifli idi. O'nu ilk gören O'nun

heybetinin tesiri alt›nda kal›r, sohbetinde bulunanlar ise

O'nu çok severlerdi. O'ndan bir fley istendi¤inde varsa ve-

rir, bulma imkan› varsa bulmaya çal›fl›rd›." (Buhari)

Resulullah (sav)'›n cömertlikle ilgili güzel sözlerinden baz›la-

r› flöyledir: 

"Allah cömerttir, cömertli¤i ve güzel ahlak› sever, kötü

ahlak› sevmez." (Haraiti)

"Cömertlik cennet a¤açlar›ndan bir a¤açt›r. Dallar› dün-

yaya sarkm›flt›r. Her kim onun dal›na yap›fl›rsa o dal onu

çeker cennete götürür." (‹bn H›bban, Zu'afa)

"Allahu Teala bütün velileri cömert ve güzel ahlakl› k›l-

m›flt›r." (Dare Kutni)

"‹ki haslet vard›r ki Allahu Teala onlar› sever ve iki hasle-

te de bu¤z eder. Sevdi¤i hasletler; cömertlik ve güzel ah-

lakt›r. Sevmedi¤i iki huy ise, cimrilik ve kötü huydur."

(Deylemi)

"Bol yedirmek, herkese selam vermek ve güzel konuflmak

ma¤fireti gerektiren sebeplerdendir. Allahu Teala'n›n bir-

tak›m kullar› vard›r. Onlara kamu yarar›na harcanmak

üzere servet verilmifltir. Bunlardan cimrilik eden olursa

onlardan al›r ve baflkas›na verir." (Taberani)

"Cömert, Allah'a yak›n, insanlara yak›n, cennete yak›n,

ve cehennemden uzakt›r. Cimri ise Allah'tan uzak, insan-

lardan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yak›nd›r."

(Tirmizi)

Yard›mlaflman›n Fazileti
Peygamberimiz (sav)'in hayat›nda yard›mlaflman›n çok büyük

yeri vard›r. Peygamberimiz (sav), yap›lan yard›mlar›n en güze-
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linin gizli yard›mlar oldu¤unu bildirmektedir. Resulullah (sav)

flöyle buyurmufltur:

"Ben Allah'tan korkar›m diyen adam, sol elinin verdi¤ini

sa¤ eli duymayacak derecede gizli sadaka veren ve tenha

yerde Allah'› zikrederek gözleri boflalan kimsedir." (Müs-

lim) 

fieytan infak etmekten al›koymak için insanlar› gelecek endi-

flesi ile korkutur. Bunun sonucu olarak onlar› cimrili¤e sürük-

ler. Peygamberimiz (sav) ise bunun mümin için büyük bir teh-

like oldu¤unu bildirmifltir:

"Cimrilik etme ki Allah da sana olan nimetlerinden esir-

gemesin. Mal›n›n fazlas›n› saklama ki Allah da fazla olan

keremini senden menetmesin." (Müslim)

"Her kim borçlu olan bir fakire mühlet verir yahut alaca-

¤›n› ba¤›fllarsa, Allah o kimseyi arfl›n gölgesinden baflka

hiçbir gölgenin bulunmad›¤› k›yamet gününde arfl›n göl-

gesi ile gölgelendirir." (Müslim)

"Zekat vermeyen alt›n ve gümüfl sahiplerinin k›yamet gü-

nü bu mallar› ateflten bir zincir olur. O bunlarla atefle at›-

l›r. Bu ateflten zincir onun yüzünü arkas›n› ve yanlar›n›

da¤lar. Bu ateflten zincir so¤udu¤unda tekrar atefl haline

döner. Bizim dünya senemizle elli bin sene olan k›yamet

gününde insanlar aras›nda hesap görülünceye kadar bu

hal tekrar olunur." (Buhari)

Tevazunun Fazileti, Kibirli Olman›n Sak›ncalar›

Peygamber Efendimiz (sav) insanl›¤›n en üstün seviyesinde

bulunuyordu. O'nun hayat›ndaki tevazu örnekleri bütün saha-

beye örnek olmufltur.

Hac mevsimi geldi¤inde herkes gibi deve üzerinde hacceder,

146

HARUN YAHYA



merkep üzerinde seyahat eder, hastalar› ziyaret eder, zengin

fakir ay›rmadan herkesin cenazesine kat›l›r, kölelerin bile ye-

mek davetlerine icabet ederdi. Ayakkab›s›n› tamir etti¤i, elbi-

sesini yamad›¤› görülmüfltür. Yolda oynayan çocuklar› gördü-

¤ünde yanlar›na u¤rar ve onlara selam verirdi.

Resulullah Efendimiz (sav)'in en yak›n arkadafl› ilk halife Hz.

Ebu Bekir (r.a.)'in flu ünlü sözleri, onun tevazu yönünden Pey-

gamber Efendimiz (sav)'i örnek ald›¤›n› göstermektedir. 

"Ey insanlar! En iyiniz olmad›¤›m halde bafla getirildim.

Fakat Kuran inmifltir ve Resulullah'›n sünneti ortadad›r.

Ben olsa olsa O'nun takipçisiyim. Yoksa yeni bir ç›¤›r aça-

cak de¤ilim. E¤er güzel yaparsam bana yard›mc› olunuz.

E¤er yoldan saparsam beni düzeltiniz. Sözlerime kendim

ve sizler için isti¤far ederek son veriyorum." (Mevaziu's-

Sahabe, s.17)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:

"Allah için bir derece tevazu eden kimseyi Allah bir dere-

ce yükseltir. Öyle ki onu Firdevs cennetinin en yüksek ye-

rine ulaflt›r›r. Allah'a karfl› bir derece kibir gösteren kim-

seyi Allah alçalt›r. Hatta onu cehennemin en alçak dere-

cesine indirir. E¤er sizden biriniz kap›s› ve penceresi ol-

mayan sert bir kayan›n içerisinde gizli bir fley yaparsa,

gizledi¤i fley ne olursa olsun Allah onu ortaya ç›kar›r."

(‹bn-i Mace)

Resulullah (sav) bir sohbet s›ras›nda, "Kalbinde zerre ka-

dar kibir olan kimse cennete girmeyecektir buyurdu." Bir

adam dedi ki; "Ya Resulullah insan elbisesinin ve ayakka-

b›s›n›n güzel olmas›n› ister." Peygamberimiz flöyle cevap

verdi. "Allah güzeldir ve güzelli¤i sever. Kibir ise hakk› in-

kar etmek ve insanlar› küçük görmektir." (Müslim, Tirmi-

zi)
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"Müslüman kardefline karfl› tevazu eden kimseyi Allah yü-

celtir. Ve ona karfl› üstünlük gösteren kimseyi ise alçalt›r."

(Taberani)

Hazreti Peygamber (sav), kim olursa olsun, kendisini ça¤›ran

kimseye "Buyurun" diye cevap verirdi. Bir meclise girdi¤i za-

man herkese karfl› sevgi ve tevazudan onlar›n sohbetlerine ifl-

tirak eder; ahiretten konuflurlarsa ahiretten, yemekten konu-

flurlarsa yemekten, dünya ile ilgili hususat› konufluyorlarsa bu

yönden onlar›n sohbetlerine kat›l›rd›. Sohbetlerine gülümse-

meyle karfl›l›k verir, sak›ncal› olabilecek bir konuya girmedik-

leri takdirde müdahale etmezdi.

Resulullah (sav) karfl›s›ndaki mümin kim olursa olsun farkl›

muamele yapmaz, herkese ayn› oranda sayg› gösterirdi.

Resulullah musafaha etti¤i flah›s elini b›rakmad›kça b›-

rakmazd›. Karfl›s›ndaki yüzünü çevirmeden o yüzünü çe-

virmezdi. (‹bn-i Mace) 

Peygamber'in kula¤›na e¤ilip bir fley söyleyen herhangi

bir kimseden bafl›n›, o adam bafl›n› çekmeden çekmezdi.

Elini tuttu¤u bir adam kendi elini onun elinden çekmedik-

çe Peygamberimiz de çekmezdi. B›rakmad›kça o da b›-

rakmazd›. (Ebu Davud)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:

"Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse cehenne-

me girmez; kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan

kimse ise cennete giremez." (Müslim, ‹man, 147, 148,

149; Ebû Dâvud, Libâs, 26; Tirmizi, Birr, 610; ‹bn Mâce

Mukaddime, 9; Zühd, 16)

"Kibirli ve kendinden olmayan fleylerle övünen kimse cen-

nete giremez." (Ebu Davud)

"Cehenneme girecek ilk üç kimse flunlard›r: Zalim idare-

ci, zekat vermeyen zengin, böbürlenen kibirli fakirdir."

(Buhari)
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"Allah güzeldir ve güzelli¤i sever. Kibir ise hakk› kabul et-

memek, insanlar› hor görmektir." (Müslim)

"Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan›, Allah yüzü-

koyun cehenneme atar." (Ahmed-Beyhaki)

Peygamber Efendimiz vakarl› konuflurdu fakat yüzünden te-

bessüm hiç eksik olmazd›. Hiç kimsenin kalbini k›rmam›fl ve

kimsenin duygular›n› incitmemiflti. 

Enes b. Malik Peygamberimiz (sav)'in bu konuda en güzel ör-

nek oldu¤unu flöyle anlat›yor: "On y›l Resulullah'›n hizmetin-

de bulundum. Hiçbir zaman yapt›¤›m ve yapmad›¤›m fleyden

dolay› beni azarlamad›." (Buhari)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:

"Böbürlenen mütekebbirler k›yamet günü zerreler gibi

ayaklar alt›nda haflrolunurlar. Her küçük onlar›n üstünde

ve daha büyüktür. Sonra boles ad›nda cehennemin bir

zindan›na at›l›rlar. Cehennem atefli onlar› kaplar. Cehen-

nem halk›n›n yan›p eriyen cesetlerinden sulan›rlar." (Tir-

mizi)

"Allahu Teala affedenin ancak izzet ve flerefini artt›rd›¤›

gibi, tevazu göstereni de yüceltir." (Müslim)

"Allah, bana, birbirinize karfl› mütevazi olman›z›, hiç kim-

seye karfl› iftihar etmemenizi, hiç kimsenin hiç kimseye

karfl› haddi aflmamas›n› vahyetti." (Müslim)

"Cenab-› Hak, kendisi için tevazu gösteren kimseyi mut-

laka yükseltir." (Müslim)

Emanete Riayet Konusu

Kuran'da emanete riayet konusu müminlerin en önemli

özellikleri aras›nda gösterilmifltir. 

Bir ayette, "...Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet
edenlerdir." (Mü'minun Suresi, 8) buyurulmaktad›r. Mü-
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minlerin, özellikle verilen söze sad›k olmalar› ve emanete ri-

ayete çok dikkat etmeleri ve bu konularda di¤er insanlara ör-

nek olmalar› Peygamberimiz (sav)'in sünnetlerindendir.

Hz. Ali (ra), Peygamberimiz (sav)'in bir sahabe ile flöyle bir

konuflmas›na flahit oldu¤unu flöyle naklediyor:

"Ya Resulullah bu dinde en zor ve en kolay olan fleyleri

bana söyler misin?" dedi. Peygamberimiz de ona flöyle

karfl›l›k verdi:

"En kolay›, Allah'tan baflka ‹lah olmad›¤›na, Muham-

med'in Allah'›n kulu ve elçisi oldu¤una flehadet etmen, en

zoru ise emanettir. Çünkü emanet konusunda titiz olma-

yan›n dini yoktur. Onun ne k›ld›¤› namaz kabul olunur ne-

de verdi¤i zekat." (Bezzar)

"... Konuflurken yalan söylemeyin, vaadinizden caymay›n,

size bir fley emanet edilince ona h›yanet etmeyin..." (Bey-

haki)

"Abdesti olmayan›n namaz› olmayaca¤› gibi emanete h›-

yanet edenin (kamil) iman› yoktur." (Taberani)

"Münaf›k›n alameti üçtür. Konuflunca yalan söyler, va-

adinden cayar, kendisine bir fley emanet edildi¤inde h›ya-

net eder." (Buhari, Müslim)

Allah (cc) Nahl Suresi'ndeki bir ayette emanetler konusunda

flöyle buyurmaktad›r:

"Ahidleflti¤iniz zaman, Allah'›n ahdini yerine getirin,

pekifltirdikten sonra yeminlerinizi bozmay›n; çünkü

Allah'› üzerinize kefil k›lm›fls›n›zd›r. fiüphesiz Allah

yapmakta olduklar›n›z› bilir." (Nahl Suresi, 91)

Allah (cc)'› Anman›n Fazileti

Bütün ibadetlerin özü ve asl› Allahu Teala (cc)'y› anmak ve
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O'nu hat›rlamakt›r. Allah (cc)'›n bize farz k›ld›¤› ibadetlerin tü-

münün özünde Allah (cc)'›n daha iyi bir flekilde an›lmas› vard›r.

Zira Peygamber Efendimiz (sav) flöyle buyurmufltur. 

"Baflka gölge bulunmayan k›yamet gününde Allah yedi s›-

n›f insan› kendi gölgeli¤inde gölgelendirir. Bunlardan biri-

si kimsenin bulunmad›¤› yerde Allah'› zikredip Allah kor-

kusundan gözleri yaflaran kimsedir." (Buhari-Müslim)

Yine baflka bir hadiste "Lailahe ‹llallah" kelimesini zikretme-

nin faziletini Resulullah (sav) flöyle aç›kl›yor:

"Kulun yapt›¤› her iyilik k›yamet günü teraziye konur.

Yaln›z "Lailahe ‹llallah" kelimesi konmaz. E¤er onu tera-

ziye koysalar, yedi kat gökten, yerden ve onun içindeki-

lerden a¤›r gelir." (Taberani)

Peygamberimiz (sav), flu veya bu flekilde daima zikirle mefl-

guldü. Allah (cc)'la birlikte olman›n en iyi yolunun O'nu zikret-

mek oldu¤unu söylerdi. Kuran-› Kerim'de flöyle buyrulmufltur:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'›

zikrederler ve göklerin ve yerin yarat›l›fl› konusunda

düflünürler..." (Al-i ‹mran Suresi, 191)

"Rabbini, sabah akflam, yüksek olmayan bir sesle, ken-

di kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara, için için zik-

ret..." (A'raf Suresi, 205)

Peygamberimiz (sav), Allah (cc)'› zikretme konusunda Ku-

ran'daki bu uyar›lar› kendi hayat›nda mükemmel bir flekilde uy-

gulam›flt›. Hadis rivayetlerinde, otururken, ayaktayken, yürür-

ken, yerken, uykudan evvel, abdest al›rken, elbiselerini giyer-

ken, yolculu¤a ç›karken, mescide girerken, k›sacas› bütün du-

rumlarda Allah (cc)'› anmay› ihmal etmezdi. 

Resulullah Efendimiz (sav) flöyle buyurdu:

"Allahu Teala dedi ki: Kullar›m Beni zikredip, dudaklar›-
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n› Benim için k›p›rdatt›¤› müddetçe Ben kulumla berabe-

rim. Kulum tenha bir yerde Beni zikrederse, Ben de onu

kendi Zat›mla anar›m. Cemaatte and›¤› vakit, Ben de

onun bulundu¤u cemaatten daha iyi bir cemaatte onu

anar›m. Kulum Bana bir kar›fl yaklafl›rsa Ben ona bir ar-

fl›n yaklafl›r›m. Kulum Bana yürüyerek gelirse ben ona ko-

flarak gelirim, yani isteklerine süratle icabet ederim." (Bu-

hari)

"Amellerinizin en hay›rl›s›n›, Allah Kat›nda en makbulünü

ve derecelerinizi en çok yükseltecek olan›n›, alt›n ve gü-

müfl infak etmekten daha de¤erli, düflman karfl›s›nda öl-

mekten ya da öldürülmekten daha hay›rl›s›n› size bildire-

yim mi? Daima Allah'› zikretmenizdir." (Tirmizi)

Müminler Aras›ndaki Ba¤l›l›¤›n Fazileti

Onlar, mü'minleri b›rak›p kafirleri dostlar (veliler)

edinirler. 'Kuvvet ve onuru (izzeti)' onlar›n yan›nda

m› ar›yorlar? fiüphesiz, 'bütün kuvvet ve onur'

Allah'›nd›r. (Nisa Suresi, 139) 

Baflka bir ayette ise müminlerin birbirlerine kenetlenmifl bir

bina gibi saf ba¤lamalar›ndan bahsedilmektedir. (Saff Suresi, 4)

Müminlerin di¤er insanlardan en büyük farklar› birbirlerine

olan güvenleri, fedakarl›klar› ve ba¤l›l›klar›d›r. Bu erdemleri

müminlerden ayr› yaflamaya çal›flanlar hem dünyada hem de

ahirette büyük bir hüsranla karfl›laflacaklard›r. Nitekim Resu-

lullah Efendimiz (sav) bu konuyla ilgili flöyle buyurmufltur:

"Kim cemaat(imiz)den bir kar›fl uzaklafl›rsa kendini dine

ba¤layan ‹slam ba¤›n› boynundan ç›kar›p atm›fl olur."

(Ebu Davud) 

"Bir Müslüman›n, Müslüman kardefline üç günden fazla
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küsmesi helal de¤ildir. Bu kiflilerden hay›rl› olan› birbirle-

rini gördüklerinde önce selam verenidir." (Buhari)

Müminlerin ba¤l›l›klar›n›n bir göstergesi de Müslüman karde-

flinin hatalar›n› aç›¤a vurmamalar›d›r. Bir mümin baflka bir Müs-

lüman kardeflinin ay›b›n› aç›¤a vurup onu di¤er insanlar›n gö-

zünde küçük düflürece¤i yerde, kendisine hatalar›n› söyleyerek

düzelmesine yard›mc› olur. Bu, gerçek müminlere yak›flan bir

davran›flt›r. 

Resulullah (sav)'›n flu sözleri bunu do¤rular niteliktedir:

"Kim bir ay›p görür de örterse diri diri topra¤a gömülmüfl

bir k›z› ihya etmifl gibi olur." (Ebu Davud)

"Bir kul dünyada bir kulun ay›b›n› örterse Allah da k›ya-

mette onun ay›b›n› örter." (Müslim)

Müminler sevdi¤i insan› sadece Allah (cc) r›zas› için sevmeli-

dir. Bunun d›fl›nda heva ve heves do¤rultusunda gerçekleflen

bir sevgi anlay›fl› Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine

uygun olmaz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bu-

yuruyor ki:

K›yamet günü Allah flöyle seslenecektir; "Nerede Benim

r›zam için sevenler? Onlar› Benim gölgemden baflka hiç

bir gölgenin olmad›¤› bu günde arfl›n gölgesinde gölgelen-

direce¤im." (Müslim)

"Kim iman›n zevki ve tatl›l›¤› ile ferahlamak isterse, sev-

di¤ini s›rf Allah r›zas› için sevsin." (Hakim)

"‹man› kamil olan, sevdi¤i kimseyi, ondan menfaat gör-

dü¤ü için de¤il s›rf Allah r›zas› için sever. Gerçek iman bu-

dur." (Taberani)

"Bir adam, birini Allah için sever de ona; seni Allah için

seviyorum derse ikisi de cennete girerler. Sevenin ise de-

recesi daha yüksektir." (Bezzar)

"Resulullah bir sohbet s›ras›nda flöyle buyurdu: "Ey insan-
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lar dikkatle dinleyin, dediklerimi iyi anlay›n. Allah'›n öyle

kullar› var ki, Peygamber de¤iller, flehid de de¤iller, fakat

onlar›n Allah'a yak›nl›klar›na ve yüce mevkilerine pey-

gamberler ve flehidler imrenirler." Cemaatten bir kifli Hz.

Muhammed (s.a.v.)'e flöyle bir soru sorar. "Ya Resulullah!

Peygamber ve flehid olmad›klar› halde Allah Kat›ndaki

mevkilerine peygamberlerin ve flehidlerin g›pta ettikleri

insanlar nas›l kimselerdir?" Peygamberimiz bu soruya flöy-

le cevap verir. "Onlar kimsenin önemsemedi¤i, gösterifl

yapmayan kimselerdir. Akraba olmad›klar› halde bir ara-

ya gelen, birbirlerine karfl› kalpleri tertemiz, din u¤runda

birleflip kaynaflan kimselerdir. K›yamet günü, Allah'›n on-

lar için, halketti¤i (yaratt›¤›) nurdan minderler üzerinde

otururlar. Allah onlara nurdan elbiseler halkeder, yüzleri-

ni nurland›r›r. O gün herkes korku ve heyecan içindeyken,

Allah'›n o veli kullar› ne korkar ne üzülürler." (Ahmed)

"Cennette yakut sütunlar›n üzerinde halkedilmifl yeflil

zümrütten odalar vard›r. Y›ld›zlar gibi parlayan kap›lar›

aç›kt›r" dedi. "O odada kimler kalacak?" diye sorulunca,

"Allah r›zas› için bir araya gelerek yard›mlaflan ve kayna-

flan kimseler kalacak diye buyurdu."(Bezzar)

"Siz mümin olmad›kça cennete giremezsiniz. Birbirinizi

sevmedikçe de tam mümin say›lmazs›n›z." (Müslim)

"Kim Allah için yard›m eder, Allah için yard›m› keser, 

Allah için sever, Allah için evlenir ve evlenenlere yard›m

ederse, o zaman iman› kemale erer." (Tirmizi)

"Hep müminlerle arkadafll›k yap, yeme¤ini takva sahibi

müminlere yedir." (‹bn-i H›bban)

Hz. Ali (r.a.): "Üç fley gerçektir ve flüphe götürmez; Allah,

‹slam'dan nasibini al›p yararl› ifl yapan›, ‹slam'dan nasibi-

ni almayan gafiller gibi k›lmaz. Allah, kendisine itaat ede-
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rek yaklaflan kulunu baflkas›na kul etmez. Kifli kimi sever-

se, mutlaka ahirette onunla haflrolunur." buyurdu.

"Müminler birbirini sevmekte, birbirine ac›makta ve bir-

birini korumakta bir vücud gibidir. Vücudun bir uzvu ra-

hats›z olursa, sair azalar› da bu yüzden humma ve uyku-

suzlu¤a tutulur." (Buhari)

Allah Kuran'da müminlerin birbirlerine ba¤l›l›¤›n›n önemi

hakk›nda flöyle buyurmaktad›r:

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rü-

ku ediciler olarak namaz k›lan ve zekat› veren

mü'minlerdir. Kim Allah'›, Resûlü'nü ve iman edenle-

ri dost (veli) edinirse, hiç flüphe yok, galip gelecek

olanlar, Allah'›n taraftarlar›d›r. (Maide Suresi, 55-56)

Baflkas›na Zarar Vermemek, Zarar Verene 
Mani Olmak

Müminler, çevrelerindeki insanlara zarar vermedikleri gibi

zarar verenlere de engel olmaya çal›flan kiflilerdir. Bu nedenle

de devaml› olarak yaflad›klar› toplumdaki di¤er insanlara hare-

ketleri, sözleri ve güzel ahlaklar›yla örnek olurlar. Allah (cc),

Kuran'da bu konuyla ilgili olarak flöyle buyurmaktad›r:

"Sizden; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve

kötülükten (münkerden) sak›nd›ran bir topluluk bu-

lunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r." (Al-i ‹mran

Suresi, 104)

Resulullah Efendimiz (sav)'in hayat›nda da bu konuda say›s›z

örnek vard›r. Baflkas›na zarar vermemek konusunda Peygam-

ber Efendimiz (sav)'in baz› sözleri flunlard›r:

"Bir Müslümana zarar verene Allah da zarar verir, me-
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flakkat verene Allah da meflakkat verir." (Tirmizi)

"fiüphesiz ki Allah, dünyada insanlara azap edenlere

azap edecektir." (Ebu Davud)

"Bir kötülük yap›ld›¤›n› gören kimse onu eliyle de¤ifltirsin.

fiayet buna gücü yetmiyorsa diliyle mani olsun. Buna da

gücü yetmiyorsa kalbiyle bu¤z etsin. Bu ise iman›n en za-

y›f›d›r." (Buhari-Müslim)

Riya ve fiirkin Zarar›

Riya, ibadet ve hay›r iflleri s›ras›nda, bu ibadeti yapan kiflinin

Allah (cc)'›n r›zas›ndan çok insanlar›n r›zas›n› aramas›d›r. ‹badet

ve hay›rlar yaln›zca Allah (cc) r›zas› için yap›ld›¤›nda makbuldür.

Böyle bir maksat d›fl›nda yap›lanlar makbul olmayabilir, hatta giz-

li flirk olabilir. Kuran'da da riyakarl›¤›n, münaf›k ahlak›na ait bir

alamet oldu¤u bildirilmifltir:

"Gerçek flu ki, münaf›klar (sözde), Allah'› aldatmakta-

d›rlar. Oysa O, onlar› aldatand›r. Namaza kalkt›klar›

zaman, isteksizce kalkarlar. ‹nsanlara gösterifl yapar-

lar ve Allah'› ancak çok az anarlar." (Nisa Suresi, 142)

Resulullah Efendimiz (sav) flöyle buyuruyor: 

"Allah tüm insanlar› ve cinleri k›yamet günü toplad›¤› za-

man bir ça¤›r›c›, 'Kim Allah r›zas› için iflledi¤i bir ibadete 

Allah d›fl›nda baflka birisinin r›zas›n› ortak etti ise, sevab›-

n› da ondan talep etsin. Çünkü Allah'›n orta¤a ihtiyac›

yoktur', diyecektir."

"Ümmetim hakk›nda en çok korktu¤um fley, Allah'a ortak

koflma suçu ifllemeleridir. Bilmifl olunuz ki flüphesiz onlar

Günefl'e, y›ld›za, Ay'a tap›yor diyecek de¤ilim. Fakat bir-

tak›m ibadetlerini Allah'tan baflkas› için iflleyecekler ve

gizli flehvet arzulayacaklard›r." (‹bn-i Mace)
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"Kim ibadetlerinde riyakarl›k ederse, Allah onun riyakar-

l›¤›n›n cezas›n› verir. Kim ibadetlerini gösterifl için halka

iflittirirse, Allah onun niyetini halka iflittirir." (‹bn-i Mace)

Dünya Hayat›n›n Geçicili¤i

fieytan›n en büyük hilelerinden biri insanlara, dünya hayat›n›

ve buradaki nimetleri hiç sona ermeyecek gibi göstermesidir.

Müminlerin fleytan›n bu hilesi karfl›s›nda çok dikkatli olmalar›

gerekir. Allah (cc) Kuran'da flöyle buyurmaktad›r:

"Dünya hayat› yaln›zca bir oyun ve bir oyalanmadan

baflkas› de¤ildir. Korkup-sak›nmakta olanlar için ahi-

ret yurdu gerçekten daha hay›rl›d›r. Yine de ak›l erdir-

meyecek misiniz?" (En'am Suresi 32)

Peygamber Efendimiz (sav)'in bu konudaki hadislerinden ba-

z›lar› ise flöyledir:

Hz. Ali (r.a.) flöyle buyuruyor: "Ey Allah'›n kullar›! Siz bu

dünyadan göçenlerden farkl› de¤ilsiniz. Onlar sizden da-

ha uzun ömürlü, daha kuvvetli, daha mamur beldelere ve

daha ölmez eserlere sahip idiler. Birkaç nesil sonra sesle-

ri kesildi ve tamamen duyulmaz oldu. Cesetleri çürüdü,

yurtlar› bombofl kald› ve eserleri yok oldu. Onlar muhte-

flem saraylar›n›, konforlar›n› ve atlastan dokunmufl ya-

taklar›n› yast›klar›n› üzeri tafllarla örtülü, toprak y›¤›l› vi-

ranelere yap›lm›fl mezarlara de¤ifltiler. Yerleri dar, sakin-

leri gariptir. Onlar orada yaln›zlar›n, kendi bafl›n›n derdi-

ne düflenlerin ve birbirleriyle samimi olmayanlar›n aras›n-

dad›rlar. 

"Sizin ölüler diyar›na varman›z ve orada yapt›klar›n›za

karfl›l›k rehin olarak kalman›z yak›nd›r. Sizi de kabir ku-

caklayacak... Ahiret için çal›flmadan ahireti uman, uzun
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emellerin peflinde koflup tevbeyi geciktiren, dünyay› sev-

meyen kiflilerin diliyle dünyadan bahsetti¤i halde dünyay›

sevenler gibi çal›flan, kendisine verilince doymayan, veril-

meyince s›zlanan kimselerden olmay›n."

Resulullah Efendimiz (sav), dünyadan yüz çevirmenin anlam›-

n› flöyle aç›kl›yor: 

"Dünyadan yüz çevirmek, ne helal fleyleri haram etmek-

tir, ne de mal› zayi etmektir. Dünyaya ra¤bet gösterme-

mek, elinde olan nimete, Allah'›n elinde olan nimetlerden

daha fazla güvenmemen ve bafl›na bir musibet geldi¤inde

o musibete gösterdi¤in ra¤bet, o musibetin gelmemifl ol-

mas›na gösterdi¤in ra¤betten fazla olmas›d›r." (‹bn-i Ma-

ce)

"Elinizden geldikçe kendinizi dünya ifllerine fazla kapt›r-

may›n. ‹badet için kendinize vakit ay›r›n. Zira kimin ama-

c› s›rf dünya olursa, Allah ifllerini da¤›t›r. Fakirli¤i devaml›

akl›na getirir. Kimin de amac› ahiret ise, Allah ifllerini to-

parlar, huzurunu art›r›r. Zenginli¤i kalbine yerlefltirir.

Hakk›nda hay›rl› olan herfleyi h›zla ona yaklaflt›r›r." (‹bni

Mace, Taberani, Beyhaki)

"Kim gönlünü tamamen Allah'a ba¤larsa, Allah onun bü-

tün ihtiyaçlar›n› sa¤lar. Onlara beklemedi¤i yerden r›z›k

kap›lar›n› açar. Kim de kendini tamamen dünyaya verirse,

Allah onu dünyaya b›rak›r. Ona yard›m› keser." (Beyhaki,

‹bni H›bban) "Kim sabahleyin kalk›nca hep dünya iflini

düflünür, ibadetlerini ihmal ederse, Allah'tan ona hiçbir

yard›m olmaz." (Taberani)

"Ademo¤lunun iki dere dolusu alt›n› olsa üçüncüsünü is-

ter. Ademo¤lunun gözünü ancak toprak doyurur. Tevbe

edenin tevbesini Allah kabul eder." (Buhari-Müslim)

"Ey insanlar r›zk›n›z› güzel yollardan aray›n. Kul için tak-



dir edilenden fazlas› yoktur. Kul dünyadan göçmeden ön-

ce kendisi için takdir edilen r›zk› alacakt›r." (Hakim)

"Sizden biriniz kendisinden daha üstün servete malik olan

kimseyi gördü¤ü zaman hemen kendisinden daha düflük

olan› düflünsün." (Buhari-Müslim)

K›skançl›k (Haset)

Haset bir kimsede bulunan bir nimeti çekememek ve o ni-

metin o kimsenin elinden ç›kmas›n› arzu etmektir. Bir nimetin

sahibinin elinden ç›kmas›n› arzu eden kifli bunu fiiliyata döksün

ya da dökmesin haset etmifl olur. Müminler aras›nda olabile-

cek haset hem Müslümanlar aras›ndaki ba¤l›l›¤› yok eder hem

de Kuran'da haram k›l›nm›flt›r. 

E¤er bir kimse iradesi d›fl›nda haset ediyorsa bundan kurtu-

labilmek için Allah (cc)'a dua etmelidir. Müminlerin birbirleri-

ne imrenmelerini gerektirecek tek konu takvalar› olmal›d›r.

Müminler aras›ndaki k›skançl›k ve gereksiz çekiflmelerin sonu-

cu Kuran'da flu flekilde aç›klanm›flt›r:

"Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekiflip birbirinize

düflmeyin, çözülüp y›lg›nlafl›rs›n›z, gücünüz gider.

Sabredin. fiüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir."

(Enfal Suresi, 46)

Bu konuyla ilgili olarak Resulullah Efendimiz hadislerinde

flöyle buyuruyor: 

"Bir koyun sürüsüne giren iki aç kurdun sürüye verdi¤i za-

rar, içinde haset duygular› tafl›yan Müslüman›n dinine

verdi¤i zarardan çok de¤ildir. Gerçekten atefl odunu ya-

k›p yedi¤i gibi haset de iyilikleri yok eder." (Tirmizi)

"Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinizi k›skanmay›n, bir-

birinize arka çevirmeyin; ey Allah'›n kullar› kardefl olun.

159

ADNAN OKTAR



Bir Müslümana üç günden fazla din kardefli ile küs dur-

mas› helal olmaz." (Müslim)

Ancak iki kifliye haset edilebilir; Allah'›n kendisine verdi-

¤i mal› O'nun yolunda sarf eden kifli ve Allah'›n verdi¤i

ilim ile amel eden ve onu baflkalar›na ö¤reten kifli. (‹bn-i

Mace) 

Burada hasetten maksat elbette ki nimete sahip olan kiflinin

kötülü¤ünü istemek de¤il, ayn› flekilde o nimetlere sahip olma-

y› arzu etmektir.

"Atefl odunu yakt›¤› gibi, haset de sevaplar› mahveder."

(Ebu Davud)

"Çekememezlik yapmay›n, birbirinizden ayr›lmay›n, hu-

sumetleflmeyin, arka çevirmeyin, ey Allah'›n kullar› kar-

defl olun." (Ebu Davud)

Öfkelendi¤inde Öfkeyi Yenme
Müminin tevekkülünün, Allah (cc)'a olan yak›nl›¤›n›n ve kade-

re olan iman›n›n en önemli göstergelerinden biri, öfkelendi¤i

zaman öfkesini yenmesidir. Hayr›n ve flerrin Allah (cc)'tan gel-

di¤ini bilen bir kifli, bafl›na gelen her türlü olayda Allah (cc)'a

tevekkül eder ve öfkeye kap›lmaz. Allah (cc) Kuran'da mümin

vas›flar›n› anlat›rken müminlerin öfkelerini yenmeleri gerekti-

¤ini flöyle bildirmifltir:

"Onlar, bollukta da, darl›kta da infak edenler, öfkele-

rini yenenler ve insanlar (daki haklar›n)dan ba¤›fllama

ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar› sever." (Al-

i ‹mran Suresi, 134)

Resulullah Efendimiz (sav)'in bu konuda bir çok hadisleri var-

d›r: 

"Bir kulun, yaln›zca Allah'›n r›zas›n› gözeterek öfkesini
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yenmesinden daha büyük bir ecir yoktur." (‹bn-i Mace)

Bir sohbet s›ras›nda Resulullah Efendimiz, "Sizce pehlivanl›k

nedir?" diye sordu. "Onlar da yenilmeyen kimsedir" dediler.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), "Hay›r gerçek pehlivan

öfkelendi¤inde nefsine hakim olan insand›r." buyurdu.

"Yapmaya gücü yetti¤i halde öfkesini yenen kimseyi, 

Allah k›yamet günü mahlukat›n huzuruna ça¤›r›r ve o

kimsenin hurilerden diledi¤ini seçmesine izin verir." (Ebu

Davud)

"Kim gücü yetti¤i halde hiddetini yener ve intikama kal-

k›flmazsa, k›yamet günü mahlukat›n huzurunda Allah-ü

Teala onu ça¤›rarak hurilerden diledi¤ini almakta serbest

b›rak›r." (Ebu Davud)

"Muhakkak ki cehennemde bir kap› var ki, bu kap›dan

yaln›z, kinin fliddetini, Allah'a isyan etmemek suretiyle ye-

nenler girecektir." (‹bn Ebi'd Dünya)

"Hiddetlenen kimse kendisini cehenneme sürüklemifl

olur." (Bezzar)

"Gazap ve hiddet, kalpte yanan birer atefl parças› ve bi-

rer k›v›lc›md›r. Onun flah damar›n›n fliflmesini ve gözleri-

nin k›zarmas›n› görmüyor musunuz? Sizden birinize bu hal

geldi¤i vakit, ayakta ise otursun, oturuyorsa yats›n." (Tir-

mizi)

Resulullah Efendimiz (sav) nefsine yenilerek öfkelenenlere

flöyle bir tavsiyede bulunmufltur: 

"Sizden biriniz öfkelendi¤i vakit su ile abdest als›n; zira

hiddet fleytandand›r. fieytan ise ateflten yarat›lm›flt›r."

(Ebu Davud)

Evlili¤in Fazileti

‹slam alimleri evlenmenin fazileti konusunda ittifak etmifller-
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dir. Hz. Ömer (r.a.), "‹nsan› evlilikten ancak, acizlik ve facir-

lik meneder." buyurmufltur.

Allah (cc) Kuran'da flöyle buyurmufltur: 

Ve onlar: "Rabbimiz, bize efllerimizden ve soyumuz-

dan, gözün ayd›nl›¤› olacak (çocuklar) arma¤an et ve

bizi takva sahiplerine önder k›l" diyenlerdir. (Furkan

Suresi, 74)

Abdullah ‹bn Abbas ise, "Kiflinin ibadeti ancak evlenmek ile

kemal bulur." demifltir.

Resul-i Ekrem: "Evlenen kimse dinin yar›s›n› korumufl olur.

Art›k di¤er yar›s›nda da Allah'a karfl› gelmekten sak›ns›n."

(Beyhaki) buyurmufltur. 

Peygamber Efendimiz (sav)'in evlili¤i teflvik eden hadisleri

flöyledir: 

"Evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimi yerine

getirmeyen benden de¤ildir. Evlenin! Zira ben, di¤er üm-

metlere sizin çoklu¤unuzla iftihar edece¤im." (‹bn-i Ma-

ce)

"Gençlerden ailesini geçindirecek kadar geliri olanlar

derhal evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha

fazla sak›nd›r›r, nefsi daha fazla korur. Evlenmeye gücü

yetmeyenler oruç tutsun. Zira oruç flehveti k›rar." (Buha-

ri-Müslim)

Resulullah Efendimiz (sav), müminlerin kendilerine efl seçer-

ken nelere dikkat etmeleri gerekti¤ini flöyle aç›klam›flt›r: 

"Kad›n› güzelli¤i dolay›s›yla alma, çünkü güzelli¤inin ken-

disini helaka sürüklemesinden korkulur. Kad›n› mal› yü-

zünden de alma; çünkü servetinin kendisini azd›rmas›n-

dan korkulur. Ancak dindar olan kad›n› al." (‹bn-i Mace)

"Kad›n dört vasf› için nikahlan›r: Mal›, asaleti, güzelli¤i ve
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dindarl›¤› için. Sen bunlardan dindar olan›n› seç. Böyle

yapmazsan yoksullu¤a düflersin." (Buhari, Ebu Davud)

"Dünya bir metad›r. Dünya meta›n›n en iyisi saliha bir ka-

d›nd›r." (Müslim) 

Resulullah Efendimiz, "Müminlerin iman yönünden en ka-

mili, ahlak› en güzel ve ailesine karfl› en lütufkar davranan›-

d›r." (Tirmizi) buyurmufltur.

Bir baflka hadiste flöyle buyurmufltur: 

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aley-

hissalâtu vesselam buyurdular ki: "Bir mü'min erkek, bir

mü'minn kadına bu¤zetmesin. Çünkü onun bir huyunu be-

¤enmezse baflka bir huyunu be¤enir." (Müslim, Rada 61,

(1469)

"Kar›s›n›n kötü huyuna tahammül eden erke¤e, Allah

hastal›¤a sabreden Eyüp Aleyhisselam'a verdi¤i mükafat

gibi mükafat verir. Kocas›n›n kötü huyuna tahammül

eden kad›na da Firavun'un nikah›nda bulunan Asiye'ye

verdi¤i mükafat› verir." (‹hya)

"‹manca en mükemmeliniz, ahlakça en güzelinizdir. En

hay›rl›n›z efllerine en iyi davranan›zd›r." (Tirmizi) 

"Kad›nlara davran›fllar›n›z konusunda Allah'tan korku-

nuz. Çünkü siz onlar› Allah'tan emanet olarak ald›n›z."

(Ebu Davud)

Evlad›n Ailesine, Ailenin Evlad›na Karfl› 
Sorumluluklar›
Evlenen müminlerin en büyük sorumluluklar›ndan biri de ha-

y›rl› evlat yetifltirmektir. Resulullah (sav), ahirette ümmetinin

çoklu¤u ile övünece¤ini haber vermektedir. Bunun yan›s›ra ye-

tifltirilen evlatlar›n hay›r dualar›, ahirette kendisini yetifltiren

anne ve babas›na büyük fayda sa¤layacakt›r.
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Bir evlada verilebilecek en iyi hediye, ona ‹slam ahlak›n› en

do¤ru ve güzel flekilde ö¤retebilmektir.

Peygamberimiz (sav) flöyle buyuruyor: 

"Dört kifli vard›r ki Allah onlar› cennete koymayacak ve

onlar› cennetin nimetlerinden faydaland›rmayacakt›r:

Devaml› içki kullanan, faiz yiyen, haks›z yere yetim mal›

yiyen ve anne babas›na karfl› asi olan." (Tirmizi)

"Allah size analar›n›za iyi davranman›z› tavsiye etti. Allah

size babalar›n›za iyi davranman›z› tavsiye etti. Allah size

en yak›n akraban›za sonra yak›nl›k derecelerinize göre

akrabalar›n›za iyi davranman›z› tavsiye etti." (‹bn-i Ma-

ce)

K›yamet günü küçük çocu¤a, "Cennete gir" denir. Çocuk

cennetin kap›s›nda durur ve "Ancak anne ve babamla birlik-

te girerim" der ve direnir. O zaman "anne ve babas›n› da bir-

likte cennete koyun denir." (‹bn-i Mace)

"Üç tane k›z› olup ihtiyaçtan kurtar›ncaya kadar onlara

iyi bakan yedirip giydiren kimse affedilmeyecek bir günah

ifllememiflse cennete gider." (Tirmizi)

"Bulu¤ ça¤›na gelinceye kadar kim iki k›z evlat yetifltirir-

se, (parmaklar›n› birlefltirerek) k›yamet günü o ve ben

flöyle beraberiz." (Müslim-Tirmizi)

K›yamet günü ba¤›fllanmas› en zor günahlar›n bafl›nda mümin

anne ve babaya isyan gelir. 

"Allah günahlardan diledi¤ini k›yamet gününe tehir eder,

ancak anne ve babaya yap›lan isyan›n cezas›n› ölmeden

önce dünyada da verecektir." (Hakim)

"Baba, cennet kap›lar›n›n en hay›rl›s›na girmeye vesiledir.

Art›k ya baba hakk›n› ihmal etmekle o kap›y› yitir veya

onun hakk›na riayetle o kap›y› elde etmeye çal›fl." (‹bn-i

Mace)
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Akrabal›k Ba¤lar›n› Muhafaza Etmek

Peygamber Efendimiz (sav), yard›mlaflmada, din ahlak›n› teb-

li¤ etmede ilk önce kendi akrabalar›m›zdan bafllamam›z gerek-

ti¤ini tavsiye etmifltir. Ayn› inançlar› paylaflt›¤›m›z akrabalar›-

m›zla ba¤lar› koparmak, Sünnet-i Seniyye'ye uygun bir davran›fl

olmaz. Fakat din konusunda müminlerle mücadele eden akra-

balar, Resulullah (sav)'›n tarif etti¤i akrabalar s›n›f›na girmez.

Resulullah (sav)'in bu konudaki baz› hadisleri flunlard›r:

"Akrabal›k ba¤lar›n› kesen cennete giremez." (Buhari-

Müslim)

"Ey insanlar! Birbirinize selam verin. Akraba ziyaretini ih-

mal etmeyin. Geceleyin, insanlar uyurken namaz k›l›n ki

selametle cennete giresiniz." (Tirmizi)

"Gerçekten insanlar›n amelleri Cuma gecesi Allah'a arzo-

lunur. Fakat akrabal›k ba¤lar›n› kesenin ameli kabul ol-

maz." (Ahmed)

"R›zk›n›n bollaflmas›n› ve ömrünün uzamas›n› isteyen kifli

akraba ziyaretinde bulunsun." (Buhari-Müslim)

Yetim Hakk›, Fakir ve Yafll›larla ‹lgilenmek
Allah (cc) Kuran'da yetim hakk› ile ilgili olarak flöyle buyur-

mufltur: 

Gerçekten, yetimlerin mallar›n› zulmederek yiyenler,

kar›nlar›na ancak atefl doldurmufl olurlar. Onlar, ç›lg›n

bir atefle gireceklerdir." (Nisa Suresi, 10)

Resulullah Efendimiz (sav) de yetimlerin hakk›n›n korunmas›

üzerinde titizlikle durmufl ve yetim hakk› yiyenlerin dünyada

ve ahirette ac› bir azapla karfl›laflacaklar›n› söylemifltir:

"Müslümanlar aras›nda bir yetimi al›p yedirip içiren kim-

se affedilmeyecek bir günah ifllememiflse elbette Allah
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onu cennete sokacakt›r." (Tirmizi)

"Müslüman toplumunun evlerinin en hay›rl›s›, kendisine

iyilik edilen bir yetimin bulundu¤u evdir. En flerlisi ise, ye-

timin kötülü¤e u¤rad›¤› evdir." (‹bn-i Mace)

"Allah'›m, ben flu iki zay›f›n hakk›n›n zayi edilmesinden

insanlar› sak›nd›r›r ve menederim: Kad›nlar ve yetimler."

(‹bn-i Mace)

Toplumumuzda yetimlerin oldu¤u kadar, yoksul ve yafll›la-

r›n da alaka ve yard›ma ihtiyac› vard›r. Tüm Müslümanlar›n

çevrelerindeki bu gibi kiflilerle ilgilenmeleri Resulullah (sav)'›n

sünnetinin gere¤idir:

"Kimsesizler için çal›flan kifli, Allah yolunda mücadele

eden veya gündüzleri oruç tutup gecelerini ibadetle geçi-

ren kimse gibidir." (Müslim)

"Bir genç bir ihtiyara yafll›l›¤›ndan dolay› hürmet ederse,

Cenab-› Hak, o gence yaflland›¤› vakit ikram edecek kim-

seleri mutlaka bahfleder." (Tirmizi)

"Yafll›lara sayg› göstermek Allahu Teala'ya ta'zimdendir."

(Ebu Davud) 

Komflu Hakk›

Kuran-› Kerim'de Müslümanlar›n güzellikle davranmas› gere-

ken kifliler aras›nda komflular da say›lm›flt›r: 

Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir fleyi ortak koflma-

y›n. Anne-babaya, yak›n akrabaya, yetimlere, yoksul-

lara, yak›n komfluya, uzak komfluya, yan›n›zdaki arka-

dafla, yolda kalm›fla ve sa¤ ellerinizin malik olduklar›-

na güzellikle davran›n. Çünkü, Allah, her büyüklük

taslay›p böbürleneni sevmez. (Nisa Suresi, 36)

Allah (cc)'›n Resulü (sav), komflular›na yapabilece¤i her yar-
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d›m› yapar ve onlar›n iyi bir yaflam sürmeleri için gayret gös-

terirdi. Onlara fevkalade yak›n davran›r ve s›k s›k hat›rlar›n›

sorard›. Çevresindeki maddi ve manevi ihtiyaç içinde olan kim-

selere herkesten önce O yard›ma koflard›. 

Peygamberimiz (sav)'in flu sözü komflu hakk›n›n önemini

aç›klamaktad›r: 

"Hz. Cebrail bana komflu hakk› konusunda o kadar tavsi-

yede bulundu ki komflunun komfluya varis k›l›naca¤›n›

zannettim." (Buhari, Müslim)

Resulullah Efendimiz (sav), Ashab›na komflular›na iyi davran-

may›, onlar› koruyup gözetmeyi, imkanlar› ölçüsünde yard›m-

da bulunmay› tavsiye etmifltir. Belki Resulullah Efendimiz

(sav)'den baflka hiç kimse komflu hakk› konusu üzerinde bu ka-

dar fazla durmam›flt›r. Bu O'nun hadislerinde de aç›kça anlafl›l-

maktad›r. Komflulara karfl› müminlerin vazifeleri, anne, baba ve

efllere karfl› olan vazifelerle bir tutulmufltur. 

"Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komflusuna ik-

ramda bulunsun." (‹bn-i Mace)

Hz. Ayfle flöyle buyuruyor: "Bir gün, 'Ey Allah'›n Resulü iki

komflum var, hangisine öncelikle hediyede bulunay›m?'

dedim. "Resulullah, 'Sana kap› itibar›yla yak›n olana ver'

cevab›n› verdi."

Hasta Ziyaretinde Bulunmak

Müslümanlar›n birbirlerine en fazla ihtiyac› oldu¤u zamanlar-

dan biri de hastal›k anlar›d›r. Hasta ziyaretleri, kardefllik duy-

gular›n› pekifltirdi¤i gibi, hastaya moral deste¤i olmas› aç›s›ndan

çok önemlidir. 

"Hasta ziyaretinde bulunan kimse ziyaretten dönünceye

kadar cennet meyvalar› aras›ndad›r." (Müslim-Tirmizi)
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Peygamberimiz (sav) daima hastalar› ziyaret eder ve sözleri

ile onlara moral verirdi. Çevresindekilere hasta ziyaretinin

müminler üzerine vacip oldu¤unu söylerdi. Hicretin ilk y›llar›n-

da, sahabenin ölmek üzere olan hastalar› Resulullah (sav)'a bil-

dirmesi, Peygamberimiz (sav)'in de onlar için ba¤›fllanma dile-

mesi bir gelenek haline gelmiflti. Peygamberimiz (sav), ölü evi-

ne gider ve ölen müminin affedilmesi için dua eder ve cenaze

namaz›n› k›ld›r›rd›. 

Resulullah Efendimiz bir hastay› ziyaret etti¤inde, "‹nsanla-

r›n Rabbi! S›k›nt›y› gider. fiifa yaln›z Senin elindedir. Senden

baflka hastal›¤› giderecek yoktur." derdi. Hastan›n yan›na gel-

di¤inde flöyle derdi: "Zarar› yok, geçer. ‹nflaAllah günahlar›-

n›n temizleyicisi ve kefaretidir." (Buhari)

Ne zaman hasta ziyaret etse onu teselli eder, elini aln›na ve

bile¤ine koyarak ona niyazda bulunur, "‹nflaAllah iyilefleceksin"

derdi. Ancak hastalar›n kendi hastal›klar› konusunda kötü ko-

nuflmalar› ve flikayetçi bir üslup tak›nmalar›ndan hofllanmazd›. 

"Kim sevap ümidiyle Müslüman kardeflini hasta iken zi-

yaret ederse ateflten yetmifl y›l yürüme mesafesi uzaklafl-

t›r›l›r." (Ebu Davud)

Meclis Adab› ve Misafirperverlik Hususu

Peygamberimiz (sav) bir topluluk içerisine girdi¤inde izzet ve

incelik eseri olan tav›rlarla otururdu. Bütün Ashab O'nun bu

örnek tav›rlar›n› büyük dikkatle izlerdi. Bir fley söyledi¤i vakit

ilgiyle ve nezaketle O'nu dinlerlerdi.

Resulullah Efendimiz (sav) bir kiflinin sözü bitmeden sözünü

kesmezdi. Baz› fakir bedeviler, dertlerini anlatmak için gelir ve

meclis adab›n› bozarlard›. Peygamberimiz (sav) bu kiflilerin

sözlerini kesmeden sonuna kadar dinler ve sözlerinin sonunda
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anlayacaklar› tarzda nazik bir flekilde kendilerini uyar›rd›. 

Daima meclisteki konuflmalara kat›l›r, insanlar ne konuflu-

yorlarsa o konudan konuflmay› sürdürürdü. Esprilerine efllik

eder ancak cahiliye tarz› espri yapanlar› uyar›rd›. Sohbet or-

tamlar›nda konuflulan konular genelde din, ahlak ve insanlar›n

günlük hayat›nda yard›mc› olacak genel bilgilerden oluflurdu.

Resulullah (sav)'›n Selamlaflma Konusundaki 
Tutumlar›
Kuran'da selamlaflman›n önemi flöyle bildirilir:

"Bir selamla selamland›¤›n›zda, siz ondan daha güze-

liyle selam verin ya da ayn›yla karfl›l›k verin. fiüphesiz,

Allah her fleyin hesab›n› tam olarak yapand›r." (Nisa

Suresi, 86)

Ayetten de anlafl›laca¤› gibi selam verildi¤inde ayn›s›yla hatta

daha güzeli ile karfl›l›k vermek müminler üzerinde bir sorum-

luluktur. Peygamberimiz (sav) bu konuda flöyle buyuruyor: 

"‹slam'da en efdal ve en hay›rl› olan fley, yemek yedirmek

ve tan›d›¤›na, tan›mad›¤›na selam vermektir." (Buhari)

Di¤er bir hadiste ise flöyle bildirilmifltir: 

"Üç fleyi kim flahs›nda bir araya getirirse, iman› da topla-

m›fl olur: Nefsine karfl› olsa da insaf› elden b›rakmamak,

herkese selam vermek, fakir oldu¤u halde sadaka ver-

mektir." (Buhari)

Herkese selam vermek bir tevazu göstergesidir. Çünkü selam

veren kifli selam verdi¤i kifliye kibir yapmad›¤›n› göstermektedir.

Selam› alan kifli ise Kuran'da belirtildi¤i gibi daha güzeliyle karfl›-

l›k verirse ayn› flekilde tevazu örne¤i göstermifl olur. 

Peygamberimiz (sav) bir evin kap›s›na geldi¤inde kap›ya do¤-

ru tam olarak yüzünü dönmez, kap›n›n sa¤ ya da sol yan›na çe-
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kilir ve iki kez "Esselamu aleyküm" derdi. (Ebu Davud) Böy-

lelikle içeridekilerin kendilerine ve eve çeki düzen vermeleri-

ne yard›mc› olurdu. Selam verdikten sonra evin içerisine davet

edilmeden girmezdi. 

Kendisine ulaflt›rmas› için gönderilen selamlar› "Aleyküm

selam" karfl›l›¤›n› vererek al›r ve orada bulunmayan kifli-

lere yak›nlar› vas›tas›yla selam gönderirdi. (Müslim)

Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) di¤er bir sünneti, sela-

m›n sonuna "Ve berekatuhu" eklemesiydi. Ayr›ca selam› üç

kere tekrarlard›. Böylelikle selam› herkesin duymas›n› ve kar-

fl›l›k vermesini sa¤lard›. 

Biri ile karfl›laflt›¤›nda mutlaka selam› kendisi verir ve selam

ald›¤›nda ise yüksek sesle ve karfl›s›ndakinin duyaca¤› bir ses

tonu ile al›rd›. Resulullah (sav) buyuruyor: 

"Aran›zda selam› yay›n›z. Yemek yediriniz. Akrabay› ziya-

ret ediniz. ‹nsanlar uyurken namaz k›l›n›z, selametle cen-

nete girersiniz." (Tirmizi)

"Sizden biriniz mescide girdi¤inde ve ayr›ld›¤›nda selam

versin. Bu selamlar›n biri di¤erinden farkl› de¤ildir." (Tir-

mizi)

"Hayvan üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, az

ço¤a, küçük büyü¤e selam versin." (Buhari)

Peygamberimiz (sav)'e Salavat Getirmek
"fiüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat eder-

ler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir

teslimiyetle ona selam verin." (Ahzab Suresi, 56)

Peygamberimiz (sav)'in ad› an›ld›¤›nda O'na salat ve selam

göndermenin ne kadar olaca¤› konusunda alimlerimiz aras›nda

görüfl farkl›l›¤› vard›r. Fakat bunun fazileti ve ahirette Peygam-
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berimiz (sav)'in flefaatine vesile olaca¤› konusunda Ehl-i Sünnet

alimleri görüfl birli¤i içerisindedir.

Resulullah (sav)'a salat ve selam göndermek çok sevap geti-

ren ve de¤erli bir ifltir. Çok salavat getirenin Allah (cc), ahiret-

te mevkisini yükseltir.

Resulullah (sav)'›n ad› an›ld›¤›nda O'na salat ve selam gön-

dermeyenler, ahirette büyük bir hay›rdan mahrum kalacaklar-

d›r. Peygamberimiz (sav)'in baz› hadisleri flöyledir:

"K›yamet günü bana en yak›n olanlar ve flefaatime hak

kazananlar, benim üzerime en fazla salavat getirenleri-

nizdir." (Tirmizi)

"Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah ona on

misli ma¤firet eder." (Ebu Davud)

"Günlerin en faziletlisi Cuma günleridir. O gün benim

üzerime çok salavat getirin. Zira sizin salavat ve selamla-

r›n›z melekler vas›tas›yla bana ulaflt›r›l›r." (Ebu Davud)

"Ad›m an›ld›¤›nda salavat getirin ve dua edin. Zira nere-

de olursan›z olun, salat ve selamlar›n›z bana ulafl›r." (Ebu

Davud)

Resulullah (sav)'a salat ve selam göndermenin tavsiye edildi-

¤i zamanlar:

1) Ezan okunurken:

Peygamberimiz (sav) flöyle buyurmufltur: "Ezan› duydu¤u-

nuzda müezzinin söylediklerini tekrar edin ve sonra bana sa-

lat gönderin. Bir salat ve selam için Allah size on kat sevap

verir." (Ahmed)

2) Camiye girerken ve ç›karken:

Resulullah Efendimiz (sav) camiye girerken ve ç›karken salat

ve selam okurdu. Hz. Ali (r.a.), "Camiye girdi¤inizde Resulul-
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lah'a salat edin." (Ahmed) buyuruyor.

3) Cenaze namaz›nda:
Peygamberimiz (sav)'in sünnetine göre cenaze namaz›n›n so-

nunda Peygamberimiz (sav)'e salat (Allahümme salli ve Allahüm-

me barik) okunur.

4) Dualar›n sonunda:
Hz. Ömer (r.a.): "Resulullah'a salat okunana kadar oku-

nan dua, yerle gök aras›nda durur."

5) Cuma gününde:
Peygamberimiz (sav) flöyle buyuruyor: "Cuma günleri çok

salat okuyun. Çünkü o gün melekler yan›n›zdad›r. Kim bana

salat ve selam gönderirse daha sözü bitmeden bana ulafl›r."

(Nesei)

Yemek Adab›
Peygamber Efendimiz (sav)'in yemek adab› üzerine günümü-

ze ulaflan hadislerin bu kadar fazla say›da olmas›, O'nun konu-

ya büyük hassasiyet gösterdi¤inin bir kan›t›d›r. ‹mkanlar›n k›s›t-

l› olmas› O'nun bu konu üzerinde hassasiyetle durmas›n› en-

gellememifltir. Resulullah (sav)'tan örneklerle sofra adab›n›

flöyle özetleyebiliriz:

1) Eli y›kamak sünnettendir. Yemekten evvel ve yemek biti-

minde el y›kamak sa¤l›k aç›s›ndan çok önemlidir. Peygamber

Efendimiz (sav) bu konudaki hadisleriyle tüm müminleri teflvik

etmifltir: 

"Yemekten evvel elleri y›kamak yoksullu¤u, sonra y›ka-

mak ise günahlar› giderir." (Taberani)

"Kim yemekten sonra elini y›kamadan geceler ve kendisi-

ne bundan sonra bir musibet isabet ederse kendinden
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baflka kimseyi suçlamas›n." (Ebu Davud)

"Yeme¤in bereketi yemekten önceki ve sonraki y›kama-

lardad›r." (Ebu Davud)

2) Yeme¤e bafllamadan önce "Bismillahirrahmanirrahim",

yemek bitiminde ise "Elhamdülillah" denmesi sünnettendir.

Resûlullah buyurdu ki: 

"Sizden kim bir fley yerse "Bismillah" desin. Baflta söyle-

meyi unutmuflsa, sonunda flöyle söylesin: "Bismillahi fî ev-

velihî ve âhirihî (baflında da sonunda da Bismillah)." 

Peygamberimiz (sav), Ashab›ndan alt› kifliyle yemek yiyordu.

Bu s›rada bedevinin biri Besmele çekmeksizin masaya oturarak

yeme¤e bafllad›. Resulullah; "E¤er Besmele çekseydi yemek

hepimize yeterdi." (Tirmizi) buyurdu.

3) Yeme¤e hurma, tuz ya da suyla bafllanmas› Peygamberimiz

(sav) taraf›ndan tavsiye edilmifltir. Resulullah Efendimiz (sav)

sofraya getirilen yeme¤i hiçbir zaman kötülemezdi. E¤er sev-

medi¤i bir yemek getirilirse, hiçbir fley söylemeden sadece ye-

memekle yetinirdi.

4) Sa¤ elle yemek ve taba¤›n kenar›ndan yemek Peygamber

Efendimiz (sav)'in sünnetlerindendir. Yan›nda yemek yiyen ço-

cu¤u Peygamberimiz (sav) flöyle uyarm›flt›r:

"Ey çocuk benimle birlikte Besmele çek, sa¤ elinle ye ve

önünden ye." (Müslim)

"Bereket yeme¤in ortas›na iner. Öyleyse kenardan yiyin,

yeme¤in ortas›ndan yemeyin." (Tirmizi, Ebu Davud)

5) Sofraya bir arada oturmaya dikkat etmeliyiz. Yeme¤in bir

arada yenmesi bereketi art›r›r.

Bir arada yiyiniz, sizin için bereketli ve mübarek olur.

(Ebu Davud)

6) Yeme¤in çok s›cak olmamas› gerekir:
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"S›cak yemekte bereket olmaz. Allahu Teala bize atefl ye-

dirmez. Siz de o yüzden yeme¤inizi so¤uduktan sonra yi-

yin." (Beyhaki)

7) Resulullah Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen, su

içerken dikkat edilecek hususlar flunlard›r:

Barda¤› sa¤ eline ald›ktan sonra, su üç yudumda ve barda¤›n

içine nefesini vermeden içilmelidir. Peygamberimiz Hz.

Muhammed (sav) flöyle buyurmufltur:

"Suyu yudum yudum ve a¤›r a¤›r için, birden içmeyin. Zi-

ra bundan ci¤er hastal›¤› has›l olur." (Deylemi)

"Sizden biriniz su içerken barda¤a solumas›n, soluyacak-

sa barda¤› a¤z›ndan uzaklaflt›rs›n." (‹bn-i Mace)

Resulullah suyu üç solukta içerdi. "Böylesi daha kand›r›-

c›, elemden uzaklaflt›r›c› ve daha kolay ak›c›d›r" buyurur-

du. (Müslim)

Bir toplulukta su da¤›t›l›rken, sa¤ taraftan ve sa¤ elde dolafl-

t›r›lmal›d›r. Resul-ü Ekrem (sav) süt ve flerbet gibi fleyler içti-

¤inde yan›nda bulunanlara da birer yudum içirirdi. Bardak da-

ima sa¤dan dolafl›rd›. 

"Resulullah'a su ile kar›flt›r›lm›fl süt getirdiler. Sa¤›nda bir

bedevi solunda ise Hz. Ebu Bekir vard›. Sütü içti ve bede-

viye verdi. Sonra "Evvela sa¤a sonra onun sa¤›na" buyur-

dular." (Müslim)

Peygamber Efendimiz (sav) kalabal›kta yemek yemeyi sever-

di. Sofra kuruldu¤u zaman "Allah'›m, bu yeme¤i, kendisi ile

cennet nimetlerine ulaflacak flükrü ödenmifl nimetlerden

k›l." derdi. Yeme¤i çok s›cak yemez, kendili¤inden so¤umas›n›

bekler sonra yerdi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), müminlerin birbirleri-

174

HARUN YAHYA



ni yeme¤e davet etmelerini tavsiye etmifltir. ‹slam alimleri ge-

çerli bir mazereti olmayan kiflinin mümin kardeflinden ald›¤›

davete icabet etmesinin vacip oldu¤unu belirtmifllerdir.

"Kim davet edildi¤i halde davete icabet etmezse Allah'a

ve Resulü'ne baflkald›rm›fl olur. Kim de davetsiz olarak bir

masaya oturursa h›rs›z olarak girer ve ya¤mac› olarak ç›-

kar." (Buhari, Müslim, Tirmizi)

"‹ki kifli birden davet ederse kap› itibariyle hangisi yak›n-

sa ona icabet edin. Çünkü kap›s› daha yak›n olan komflu-

lukta da daha yak›nd›r. Bunlardan biri önce davet etmifl-

se önce davranana icabet et." (Ebu Davud)

"Davet olunmad›¤› halde sofraya giden kimse, gitmekte

fas›k oldu¤u gibi, yedi¤i de haramd›r." (Beyhaki)

Müslümanlar üç yemekten mesul de¤ildir. Sahur yeme¤i, if-

tar yeme¤i ve dostlar› ile birlikte yedikleri yemeklerdir. Pey-

gamberimiz (sav) flöyle buyurmufltur:

"Cennette içi d›fl›ndan d›fl› içinden görünen köflkler vard›r.

Bunlar tatl› ve yumuflak konuflan, yemek yediren ve in-

sanlar uykuda iken namaz k›lan insanlar içindir." (Tirmi-

zi)

"Din kardeflinin arzu etti¤i yeme¤i kendisine yediren kim-

senin günahlar› ba¤›fllan›r. Din kardeflini sevindiren,

Allah'› sevindirmifl olur." (Taberani)

Davete icabet edip gelen kifliye hürmet göstermek mümin

ahlak›n›n önemli özelliklerindendir.

Peygamberimiz (sav)'in Sevdi¤i Yemekler

Resulullah (sav) hiçbir yemek ay›rmazd›. O anda yemek iste-

medi¤i fleyi kötülemez, sadece yememekle yetinirdi. Ancak

Peygamber Efendimiz (sav)'in en sevdi¤i sebze yeme¤i kabakt›.
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Ayr›ca Peygamberimiz (sav), etli yemeklerden de övgü ile sö-

zetmifltir. 

"Ya Aifle, tencereye fazla kabak koyun. Zira kabak kalbi

takviye eder." (Fevaid)

"Et, dünya ve ahiretin en üstün yeme¤idir. O, kula¤›n iflit-

mesini art›r›r. E¤er, Rabbimden her gün et yeme¤i nasip

etmesini isteseydim nasip ederdi."

Enes b. Malik'ten rivayet edilmifltir: "Bir terzi Resulullah

(sav)'ı onun adına hazırladı¤ı bir yeme¤e davet etti. Bera-

berinde ben de gittim. (Ev sahibi sofraya) arpa ekme¤i,

içerisinde kabak bulunan bir çorba ve kadid (kurutulmufl

et) getirdi. Ben, Resulullah (sav)'ın taba¤ın etrafından ka-

ba¤ı arafltırdı¤ını gördüm. O günden beri kaba¤ı sevmeye

devam ediyorum." (Buhari, Et'ime 33, 4, 25, 35, 36, 37,

38, Büyu 30; Müslim, Eflribe 144, (2041); Muvatta, Nikah

51, (2))

Resulullah (sav), sar›msakl› yemekleri yemez, yenmesini de

tavsiye etmezdi. Bu hususu Enes b. Malik flöyle anlat›yor: 

"Resulullah'a yiyecek gönderildi¤i vakit onu yer, artan›n›

bana gönderirdi. Bir gün yemedi¤i halde yeme¤ini bana

göndermedi. Çünkü içerisinde sar›msak vard›. Kendilerine

'Bu haram m›d›r?' diye sordum. 'Hay›r lakin ben kokusun-

dan dolay› hofllanm›yorum' buyurdu. Ben de, 'Öyleyse se-

nin hofllanmad›¤›ndan ben de hofllanm›yorum' dedim."

Sa¤l›k ve Temizli¤in Önemi

Resulullah Efendimiz (sav) ümmetin sa¤l›¤›na ve temizli¤ine

büyük önem vermifltir. Sa¤l›kl› bir kiflinin, kendisine dikkat et-

medi¤i için sa¤l›¤› bozulan kifliden üstün oldu¤unu söylemifltir.

Bir hadiste, "Bile¤i kuvvetli olan zay›f olandan daha hay›rl›-
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d›r" (Müslim) buyuruluyor. Kuran'da Hz. Yahya (a.s.) anlat›l›r-

ken flöyle buyrulmufltur:

"Kat›m›zdan ona bir sevgi duyarl›l›¤› ve temizlik(de

verdik). O, çok takva sahibi biriydi." (Meryem Suresi,

13)

Yemek yemeden evvel ve yedikten sonra ellerin y›kanmas›-

n› tavsiye etmesi, abdest konusundaki titizli¤i ve vücut temiz-

li¤i konular›ndaki hadisleri Peygamberimiz (sav)'in sa¤l›k ve te-

mizli¤e verdi¤i önemi en iyi flekilde anlamaktad›r. 

Kuran'da, ibadet edilen yerlerin ve ibadet eden kiflinin temiz-

li¤i üzerinde durulmufltur. ‹badetler kirli bir vücut ve kirli elbi-

selerle yap›lamayaca¤›na göre müminlerin temizlik konusu

üzerinde titizlikle durmalar› gerekir. Bir hadiste "Temizlik

iman›n yar›s›d›r." (Müslim) buyurulmufltur. Bu yüzden di¤er

imani ve itikadi konular kadar, temizlik de oldukça önemli bir

konudur. 

Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in abdest konusunda baz›

tavsiyeleri vard›r. Bu hikmetli tavsiyeler flunlard›r:

1) Misvak kullanmak:

Ebu Hureyre'den nakille sevgili Peygamberimiz (sav) flöyle

buyurmufltur: 

"E¤er ümmetimin üzerine zahmet vermeyecek olsayd›m,

her namazda misvak kullanmalar›n› emrederdim." (Müs-

lim)

Misvak kullanman›n baz› faydalar›:

Diflleri parlat›r, difl etlerini kuvvetlendirir, a¤›z sa¤l›¤›n› sa¤-

lar, a¤›z kokusunu giderir, diflleri sa¤lamlaflt›r›r, difl tafllar›n› gi-

derir, mideyi takviye edip, mide hastal›klar›n› önler. Hazm›n

kolaylaflmas›n› sa¤lar. Peygamberimiz (sav)'in sünneti yerine

getirilir, Allah (cc)'›n r›zas›n› kazanmaya vesiledir.
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2) Ellerin y›kanmas›: 

"Biriniz uykusundan uyan›nca üç kez elini y›kamadan ab-

dest almas›n." (Buhari)

3) Burun temizli¤i:

"Kim abdest al›rsa istinsakda bulunsun (burnunu temizle-

sin)." (Buhari)

4) Sakal ve parmak aralar›n› y›kamak: 

Müstevrid ‹bnu fieddad flöyle diyor:

"Resulullah'› gördüm. Abdest ald›¤› zaman sakal›n› ve

parmak aralar›n› hilalliyordu." (Tirmizi, Ebu Davud)

5) Kulaklar› meshetmek: 

"Resulullah abdest ald› (bu esnada) parmaklar›n› kulak-

lar›n›n hücresine soktu." (Ebu Davud, hadis no:3636)

6) Suyu israf etmemek:

Sa'd abdest al›rken Hz. Peygamber geldi. "Bu israf›n ne?"

diye müdahale etti." Sa'd "Abdestte israf olur mu?" diye

sordu. Resulullah "Evet bir nehir kenar›nda olsan›z da"

diye cevap verdi. 

7) Yüzü kurulamak: Muaz (ra) diyor ki:

"Resulullah'› gördüm. Abdest al›nca mendiliyle yüzünü si-

liyordu." (Tirmizi)

Peygamberimiz (sav) hastal›klarla ilgili tavsiyede bulunurken

doktorlara öncelik verirdi. Konu hakk›nda bilgisi olsa bile ön-

ce bir doktora götürülmesinin daha yararl› olaca¤›n› söylerdi. 

Resulullah zaman›nda bir insan›n yaras› aç›lm›flt›. Adam,

t›ptan anlayan iki kifli ça¤›rd›. Resulullah: "Hanginiz en

iyi doktor?" diye sordu. Adamlardan biri dedi ki: "T›pta

deva var m› ey Allah'›n elçisi?" Resulullah onlara flu ceva-

b› verdi: "Derdi indiren devas›n› da indirmifltir." (Ebu Da-

vud, Tıb, 1; Tirmizî, Tıb, 2; ‹bn Mace, Tib, 1)

Ebu Derda Resulullah Efendimiz'den flöyle iflitti¤ini riva-
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yet etmifltir: "Allah, hastal›k ve flifay› yeryüzüne beraber

gönderdi ve her hastal›k için bir flifa görevlendirdi. fiu hal-

de t›bbi yoldan tedavi ol; fakat haram fleylerden sak›n."

Peygamberimiz (sav) her hastal›¤›n çaresi oldu¤unu bu ne-

denle de insanlar›n tedavi yollar›n› aramalar›n› tavsiye etmifltir.

"Allah hastal›¤› da ilac› da indirmifltir ve her hastal›¤a bir

ilaç varetmifltir. Öyleyse tedavi olun ancak haram olan

fleylerle tedavi olmay›n." (Ebu Davud)

"Allah ne hastal›k indirmiflse onun devas›n› da indirmifltir.

Tek bir hastal›¤›n ilac› yoktur o da ihtiyarl›kt›r." (‹bn-i

Mace, Müslim)

"Ey insanlar tedavi olun. Allah nerede bir hastal›k yarat-

m›flsa tedavi yollar›n› da yaratm›flt›r. Öyleyse tedavi yol-

lar›n› araflt›r›n." (Buhari)

Peygamberimiz (sav), "‹ki nimet vard›r ki insanlar›n ço¤u on-

larla aldanma içindedir. Bunlar s›hhat ve bofl vakittir." (Buha-

ri) buyurmufltur. 

Sa¤l›kl› olman›n büyük nimet oldu¤u, hiç bir zaman ak›ldan

ç›kar›lmamal›d›r. Resulullah (sav)'›n buyurdu¤u gibi bofl vakit de-

¤erlendirilmedi¤inde ileride nas›l piflmanl›k duyuluyorsa, sa¤l›kl›

olman›n ne kadar büyük nimet oldu¤u da ancak sa¤l›¤›n kaybe-

dilmesi durumunda anlafl›labilmektedir.

Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i flerifte Resulullah

Efendimiz flöyle buyuruyor: 

"E¤er bir kimse bir ay süreyle her sabah bal yerse onda

hiçbir a¤›r hastal›k bulunmaz."

"Vücudu afiyette, ruhundan emin, bir günlük az›¤› oldu¤u

halde sabahlayan, sanki dünya kendisine verilmifl gibidir."

(Tirmizi)

"Allah'tan kesin bilgi ve afiyet isteyin. Bir kula kesin bilgi

ve afiyetten daha iyisi verilmemifltir." (‹bn-i Mace)

179

ADNAN OKTAR



Peygamber Efendimiz baz› yiyeceklerin yenilmesinde fayda

görmüfltür. Bunlar›n bafl›nda Kuran'da bahsi geçen bal gelir.

Peygamberimiz (sav)'in yenilmesini tavsiye etti¤i g›dalardan ba-

z›lar› flunlard›r: 

"Her kim sabah kahvalt›s›nda yedi hurma yerse ona ne

zehir isabet eder ne de sihir." (Müslim)

"Mantar, Allah'›n Beni ‹srail'e indirdi¤i madendir. Onun

suyu da flifad›r." (Müslim)

Peygamber, aile efrad›na kat›k sordu. Onlar da sirkeden

baflka kat›¤›m›z yok dediler. Sirkeyi istedi ve onunla ye-

me¤e bafllad›. Hem de, "Sirke ne güzel kat›kt›r, sirke ne

güzel kat›kt›r" diyordu.

"Bir adam Resulullah'a gelerek kardeflimin midesi bozul-

du" dedi. O da "Kardefline bal flerbeti içir" buyurdu."

(Müslim)

K›yafet Hususu
Peygamberimiz (sav) ço¤u kez hafif ve ince fleyler giyerdi. En

sevdi¤i giyecek gömlekti. Sar›¤› genelde orta büyüklükte olur,

bafl› rahats›z edecek flekilde uzun olmazd›. En çok sevdi¤i renk

beyazd›. 

Müminlerin kendi aralar›nda k›yafet konusunda övünmeleri-

ni menetmifl ve elbiselerinden dolay› böbürlenen insanlar› flöy-

le uyarm›flt›: 

"Elbisesini büyüklenerek sürüyen kimseye Allah k›yamet

günü bakmayacakt›r." (Müslim)

Peygamberimiz (sav), müminlerin bulunmad›¤› ortamlarda, el-

çilerin yan›nda k›yafetine oldukça dikkat eder ve özellikle ihti-

flaml› k›yafetler giymeyi tercih ederdi. Di¤er kabile reislerinden

ve krallardan gelen pahal› ve ihtiflaml› giysileri reddetmez ve
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bunlar› kullan›rd›. Resulullah Efendimiz daima temiz elbiseler gi-

yilmesini tavsiye etmifltir:

Abdullah b. Abbas, Haruriye taifesinin yan›na elçi olarak

gitti¤inde Yemen kumafllar›n›n en güzellerinden giymiflti.

Onlar, "Bu elbise nedir?" dediler. Abdullah b. Abbas: "Bu

elbisenin neyini k›n›yorsunuz. Ben Resulullah'› elbiselerin

en güzelini giymifl olarak gördüm." dedi. 

Hz. Peygamber (sav) yeni bir elbise giydi¤inde flöyle dua

ederdi: "Ya Rabbi! Hamd Sanad›r. Bana bunu Sen giydirdin.

Bunun hayr›n› ve bunun kullan›ld›¤› iyi iflin hayr›n› Senden

isterim. Bunun flerrinden ve kullan›ld›¤› kötü iflin flerrinden

Sana s›¤›n›r›m."

Resulullah Efendimiz (sav) Müslüman erkeklere ipek ve alt›n-

dan yap›lm›fl her fleyi yasaklam›flt›r:

"Her kim dünyada ipek elbise giyerse ahirette giyemez."

(Tirmizi)

"‹pek giymek, alt›n kullanmak ümmetimin erke¤ine ha-

ram, kad›nlar›na helaldir." (Tirmizi)

Mescidlere ve bir toplulu¤un aras›na en güzel ve en temiz fle-

kilde gelmek Peygamberimiz (sav)'in sünnetlerindendir. Resu-

lullah (sav), "Cemaat huzuruna veya dostlar›n›n karfl›s›na ç›-

kacak olan kimsenin süslenmesini Allah sever." buyurmufltur.

"Resulullah sa¤ eline gümüfl yüzük takm›flt›. Yüzükte Ha-

beflistan tafl› vard›. Yüzü¤ün tafl›n› avuç taraf›na çevirmifl-

ti." (Müslim)

Hz. Ayfle flöyle rivayet ediyor: "Ben Resulullah'› hoflland›-

¤› en güzel koku ile kokulard›m. Hatta sürdü¤üm koku

onun sakal›ndan parlay›p damlay›ncaya kadar devam

ederdim." (Buhari)
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Allah (cc)'a Tevekkül Etmenin Önemi

‹fllerine, Allah (cc)'›n takdiri d›fl›nda, tesadüflerin de kar›flt›¤›-

n› düflünmek Ehl-i Sünnet itikad›na uygun de¤ildir. Mümin, her-

fleyin Allah (cc)'tan geldi¤ini ve hiçbir fleyin tesadüf olmad›¤›n›

bildi¤i için bafl›na gelen her fleye tevekkül eder. Çünkü, Allah

(cc)'tan korkan birisinin bafl›na gelen herfleyde hay›r vard›r. 

Büyük ‹slam alimleri tevekkülün yerinin kalp oldu¤unu söy-

lemifllerdir. ‹nsan›n, r›zk›n kesin olarak Allah (cc)'tan geldi¤ine

inand›ktan sonra, dünya hayat› için bedenen mücadele etmesi,

kalben besledi¤i tevekkül inanc› ile çeliflmez. Her fleyi yaratan,

diledi¤ine diledi¤ini veren, diledi¤i fleyi diledi¤i kimseden alan

Allah (cc)'t›r. O'nun d›fl›nda bir irade yoktur.

Resulullah Efendimiz (sav) flöyle buyuruyor: 

"Ümmetimden bir k›sm›n› bana gösterdiler. Da¤lar› sah-

ralar› doldurmufllard›. Böyle çok olduklar›na flaflt›m ve se-

vindim. 'Bunlardan ancak yetmifl bin tanesi hesaps›z cen-

nete girer' dediler. 'Bunlar hangileridir?' diye sordum. '‹fl-

lerine sihir, büyü ve fal kar›flt›rmay›p, Allah'tan baflkas›na

tevekkül ve itimad etmeyenlerdir' buyuruldu."

"Kim Allah'a tevekkül ederse kalbindeki da¤›n›kl›¤› önle-

meye Allah yeter." (‹bn-i Mace)

"Yaflland›¤›n›z zaman r›zk›n›zdan ümitsiz olmay›n. Çünkü

flüphesiz insan› üzerinde hiçbir elbise olmadan annesi do-

¤urur, sonra onu Allah r›z›kland›r›r." (‹bn-i Mace)

"E¤er siz lay›k›yla tevekkül etmifl olsayd›n›z, Allah sizi

kufllar› r›z›kland›rd›¤› gibi r›z›kland›r›rd›. Onlar sabahleyin

yuvalar›ndan aç ç›karlar, akflam döndüklerinde kar›nlar›

toktur." (Tirmizi)

Fakirlikten korkmak ve u¤ursuzlu¤a inanmak fleytan›n oyun-

lar›ndand›r. Her insan, zor duruma düfltü¤ü anlarda hiç bek-
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lenmedik yerlerden gelen yard›mlarla s›k›nt›lardan kurtuldu¤u-

na flahit olmufltur. Böyle bir durumda as›l yard›m edenin ara-

c›lar de¤il, yaln›zca Cenab-› Allah (cc) oldu¤u unutulmamal›d›r.

Peygamber Efendimiz (sav), Allah (cc)'a duydu¤u güven ve

O'na olan sonsuz tevekkülü sayesinde büyük cesaret örnekle-

ri göstermifltir. Sa¤l›¤›nda bütün savafllara en ön saflarda kat›l-

m›fl, tevekkülüyle tüm inananlara örnek olmufltur. 

Mekkelilerin bask›lar›n›n dayan›lmaz boyutlara geldi¤i s›rada

Peygamberimiz (sav)'in amcas› Ebu Talip, Resulullah (sav)'a

flöyle demifltir: 

"'Bütün bu anlatt›klar›n hakk›nda konuflmasan olmaz m›?

Kendi kendine inan, fakat baflkalar›yla u¤raflma. Konu-

flursan, ileri gelen insanlar› k›zd›r›r, kendini ve hepimizi

tehlikeye atars›n.' Resulullah (sav) ise flöyle cevap vermifl-

tir: 'Günefli sa¤ elime, ay› ise sol elime koysalar, yine yo-

lumdan dönmem.'"

Peygamberimiz (sav)'in hayat›nda bu konu ile ilgili say›s›z ör-

nek vard›r. Bunlardan baz›lar› flöyledir:

"Can›m elinde olan›n hakk› için, müminler aras›nda, on-

larla uzlaflmad›¤›mda benim arkamda kalmakla yetinme-

yen insanlar yok mu? Allah yolunda sefere ç›k›ld›¤›nda ge-

ri durmam. Can›m›n elinde olan›n hakk› için, öldürülüp

hayata tekrar geri gelmeyi, sonra tekrar öldürülmeyi ar-

zular›m." (Müslim)

"Allah yolunda bir gün s›n›rda durmak, bu dünya ve içe-

risindekilerden daha hay›rl›d›r." (Buhari)

Huneyn Savafl›nda, düflman›n ok ya¤muru s›ras›ndaki karga-

fla ortam›nda Müslümanlar›n ilk anda da¤›n›kl›k gösterdikleri

rivayetlerde belirtilmektedir. Resulullah Efendimiz (sav) mü-

minleri, tekrar cepheye dönmeleri için ça¤›rm›flt›r. Ça¤r›ya
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uyan müminler tekrar sald›r›ya geçerek savafl›n galibi olmufllar-

d›r. Olaya flahit olan Bera b. Azib flöyle anlatmaktad›r: 

"Evet kaçt›¤›m›z do¤ru. Ancak Resulullah'›n sebat ederek

yerini terk etmedi¤ine flahitlik ederim. Allah için savafl›n

en k›zg›n an›nda O'nun yan›na s›¤›nd›k. Aram›zdaki en

cesur kimseler onunla birlikte direnenlerdir." 

Musibetlere Karfl› Sabretmenin Önemi
Peygamber Efendimizin (sav) hayat› bütün insanl›k için bir sa-

b›r örne¤idir. Sadece kendisine peygamberlik gelmesinden

sonra yaflad›¤› yirmi üç y›l de¤il, ondan önce yaflad›¤› k›rk y›l da

büyük zorluklarla geçmifltir. Küçük yaflta anne ve babas›n› kay-

betmesi ve zor flartlar alt›nda yetiflmesi, O'nun yaflad›¤› top-

lumda sayg›n ve güvenilir bir insan olarak bilinmesini engelle-

memifltir. Kuran'da sabretmenin önemini vurgulayan çok say›-

da ayet bulunmaktad›r. Bir ayette flöyle buyrulmaktad›r:

"Ey iman edenler, sabredin ve sab›rda yar›fl›n, (s›n›r-

larda) nöbetleflin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtu-

lursunuz." (Al-i ‹mran Suresi, 200)

Resulullah Efendimiz (sav), kendisine peygamberlik geldik-

ten sonra, müflriklerin ve münaf›klar›n yapt›¤› sald›r›lara sab›r-

la gö¤üs germifl ve hiçbir zaman aceleci davranmam›flt›r. Ku-

ran'da Allah (cc)'›n Peygamberimiz (sav)'e sabr› flu flekilde tav-

siye etti¤i bildirilmifltir:

"Art›k sen sabret, Resullerden azim sahiplerinin sab-

rettikleri gibi. Onlar için de acele etme..." (Ahkaf Su-

resi, 35)

Nitekim Resulullah Efendimiz (sav) bu konuda flöyle buyur-

mufltur: 
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"Bir kimse sabretmek isterse Allah ona sab›r verir. Hiç bir

kimseye sab›rdan daha hay›rl› ve daha genifl bir fley veril-

memifltir." (Müslim)

"Müminin ifli takdire flayand›r. Zira iflinin hepsi onun için

hay›rl›d›r. Bu meziyet yaln›z müminlere mahsustur. Zira o

sevinece¤i bir fley olursa flükreder. Bu ise onun için hay›r-

l›d›r. Bafl›na bir bela gelirse sabreder. Bu da onun için ha-

y›rl›d›r." (Müslim)

Herhangi bir kul bir musibete u¤rar da "‹nna lillahi ve in-

na ileyhi raciun" (Biz Allah'›n mülkündeyiz ve O'na döne-

ce¤iz), "Ey Allah'›m, u¤rad›¤›m musibetin ecrini ver ve bu-

nun üzerine daha hay›rl›s›n› ihsan buyur" derse muhak-

kak Allahu Teala onu musibetten dolay› sevapland›r›r ve

onun yerine daha hay›rl›s›n› verir." (Müslim)

Peygamberimiz Hz. Muhammed kabrin bafl›nda a¤layan bir

kad›n gördü, ve ona "Allah'tan kork ve sabret" dedi. Kad›n

"Geç git, zira benim bafl›ma gelen musibet senin bafl›na gel-

memifltir." dedi. Hz. Peygamber (sav)'i tan›yamam›flt›. O'nun

peygamber oldu¤unu söylediklerinde hemen kap›s›na gitti ve

"Ben seni tan›yamad›m ya Resulullah" diyerek özür diledi.

Hz. Peygamber (sav) onun özrünü kabul buyurduktan sonra,

"As›l sab›r, musibetin ilk an›nda oland›r" buyurdu. (Buhari)

"Herhangi bir Müslüman›n bafl›na yorgunluk, hastal›k,

düflünce, keder, ac› ve kayg›dan, diken batmas›na kadar

ne gelirse, Allah bunlar› o Müslüman›n hatalar›na keffa-

ret k›lar." (Buhari)

Enes b. Malik, "Sab›r ilk bafla geldi¤i andad›r." demifltir.

Mümin, Allah (cc)'a olan güvenini tam oturtursa, bafl›na gelen

olaylara da, ilk andan itibaren hay›r gözüyle bakabilir. 
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Dinde Afl›r›l›ktan Kaç›nmak

Tarih boyunca kendisine kitap gönderilen baz› kavimlerde,

dinleri konusunda afl›r›l›¤a giden kimseler olmufltur. Allah (cc),

‹slam dinine inananlar›n yaflad›klar› topluma örnek olmalar›

için, onlar› orta bir ümmet k›lm›flt›r. Müslümanlar›n da buna

uyup her türlü afl›r›l›ktan kaç›nmalar› gerekir. Kuran'da flöyle

buyurulmufltur: 

"De ki: Ey kitap ehli, haks›z yere dininiz konusunda

afl›r› gitmeyin ve daha önce sapm›fl ve birço¤unu sap-

t›rm›fl ve dümdüz yoldan kaym›fl bir toplulu¤un heva

(istek ve tutku)lar›na uymay›n." (Maide Suresi, 77)

Peygamberimiz (sav)'in hayat›n›n son y›llar›nda ve dört hali-

fe döneminde Hariciler ad› verilen, ibadetlerine düflkün olduk-

lar› halde dinde afl›r›ya giden ve Peygamberimiz (sav)'in

sünnetinden ayr›lan bir ak›m ortaya ç›km›flt›r. Resulullah Efen-

dimiz (sav) bu kimselerin bat›l inançlar›na karfl› mücadele edil-

mesini emretmifltir. 

Resulullah Efendimiz (sav), 'takva' ad› alt›nda ‹slam'da olmayan

hareketleri ‹slam'›n bir parças›ym›fl gibi göstermeye çal›flan

kimselere de göz yummam›flt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadisle-

rinde, dinde afl›r›l›¤a gidilmemesini hat›rlatan pek çok uyar› yer

almaktad›r. Bunlardan baz›lar› flöyledir:

"Her fleyin bir flevki vard›r. Her flevkin bitti¤i bir zaman

vard›r. Yapaca¤› iflte bu flevki duyan kifli iflini yaparken or-

ta yollu hareket eder. Ve bu itidali devam ettirirse muvaf-

fak olaca¤›n› ümid edin. fiayet afl›r›l›¤a düflerek dikkat

çekmifl ve parmakla gösterilecek hale gelmiflse ona itibar

edip salihlerden sanmay›n." (Tirmizi)

Hz. Ayfle anlat›yor: "Yan›mda Esed kabilesinden bir kad›n

vard›. Peygamber içeri girdi. 'Bu kimdir' diye sordu. 'Fa-
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lancad›r, geceleri hiç uyumaz ibadetle geçirir' dedim. Re-

sulullah, 'Size takat getirebilece¤iniz amel yarafl›r. 

Allah'›n hoflland›¤› amel, kiflinin devaml› olarak yapt›¤›

ameldir." (Buhari)

"‹nsanlar›n sual sormakta o kadar ileri gidece¤inden kor-

kulur ki, hatta mahlukat› Allah yaratt›, Allah'› kim yarat-

t› diyecek olurlar. Böyle sualler sorduklar› zaman, ‹hlas

suresini okuyun, sonra üç kez solunuza tükürerek fleyta-

n›n flerrinden Allah'a s›¤›n›n." (Buhari-Müslim)

Kuran'›n ve Kuran Okuman›n Fazileti

Kuran-› Kerim okumak, Allah (cc)'›n müminleri yükümlü k›l-

d›¤› önemli bir ibadettir. Resulullah Efendimiz (sav) Kuran oku-

maya bafllamadan önce "Kovulmufl fleytandan Allah'a s›¤›n›-

yorum." ya da "Allah'›m fleytan›n k›flk›rtmas›ndan, üfleme-

sinden ve f›s›ldamas›ndan Sana s›¤›n›r›m." (Ebu Davud) der-

di.

Resulullah Efendimiz (sav), Kuran'› okuman›n ve onu okuma-

y› ö¤retmenin fazileti üzerinde önemle durmufltur. Kuran'›

okumay›, onu uygulaman›n bafllang›c› olarak görmüfltür. Pey-

gamber Efendimiz (sav) bu konuda flöyle buyurmufltur:

"Kuran okuyunuz, zira Kuran okuyanlar›na k›yamet günü

flefaatçi olur." (Müslim)

Kuran ve onunla amel eden kimseler mahfler yerine geti-

rilirler. Bakara ve Al-i ‹mran sureleri, kendilerini okuyup

amel eden kimseler hakk›nda birbiriyle "Ben flehadet ede-

ce¤im" diye yar›flarak o kimselerin önlerine gelirler.

(Müslim)

"Sizin en hay›rl›n›z Kuran'› ö¤reten ve onu ö¤renendir."

(Buhari-Müslim)
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"‹ki kimse g›pta edilmeye (imrenilmeye) de¤er: Birisi Ku-

ran ö¤renmifl ve onunla gece gündüz meflgul ve Kuran'›n

emirlerini yerine getirendir. Di¤eri de Allah'›n kendisine

mal ihsan etti¤i kimselerdir ki gece-gündüz o mal› Allah

yolunda sarf eder." (Buhari-Müslim)

"Kuran'› oku da yüksel. Okudu¤un nisbette cennet basa-

maklar›ndan yukar› ç›k. Dünyada acele etmeden okudu-

¤un gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yer-

leflece¤in yer, okudu¤un ayetin son noktas›d›r. Ne kadar

okursan o kadar yükselirsin." (Ebu Davud-Tirmizi)

"Herhangi bir cemaat bir evde toplan›p da Kuran-› Ke-

rim'i okur, aralar›nda mukabele ederlerse (onun üzerinde

çal›fl›rlarsa), kalpleri sükunet bulur, rahat ederler.

Allah'›n rahmeti onlar› kaplar. Melekler onlar› kuflat›r.

Cenab-› Hak da onlar› kendi nezdindekiler aras›nda zik-

reder." (Müslim)

"Allah Kat›nda Kuran'dan daha üstün flefaatçi yoktur. Ne

peygamber, ne melek ne baflkalar›." (Taberani)

"Kuran'› duygulanarak okumayan bizden de¤ildir." (Bu-

hari)

Kuran-› Kerim okuman›n adab›:
1) Önce abdest almal›, yüzünü k›bleye dönmeli ve namazda

oturur gibi son derece edepli ve mütevazi flekilde oturmal›d›r. 

2) Peygamberimiz (sav), "Kuran-› Kerim'i üç günden önce

hatmeden ahkam›n› anlayamaz" buyurmufltur. Bu yüzden

Kuran okunurken manas› düflünülerek okunmal›d›r. 

3) Her ayetin hakk›n› vererek okumal›d›r. Peygamberimiz

(sav), içinde azap geçen ayetlerde Allah (cc)'a s›¤›n›r, rahmet

ayetlerinde Allah (cc)'tan rahmet isterdi. 

4) Gösterifl manas› ç›kar›labilecek flekilde veya namaz k›lan-

188

HARUN YAHYA



lar›n namazlar›n› kar›flt›racak flekilde okunmamal›d›r. Resulul-

lah (sav), "Kuran-› Kerim'i sessiz okuman›n, sesli okumaya

üstünlü¤ü, gizli verilen sadakan›n aç›ktan verilen sadakaya

üstünlü¤ü gibidir." (Buhari) buyurmufltur.

5) Güzel sesli okumaya gayret etmelidir. Resulullah Efendi-

miz (sav) "Kuran-› Kerim'i güzel ses ile süsleyiniz" buyurmufl-

tur. Okuyan›n sesi ne kadar güzel olursa dinleyene etkisi o ka-

dar fazla olur.

6) Kuran'› okuyan›n kalbinde büyüklü¤ünü hissetmesi gere-

kir. Okuyan, bunu hiç unutmay›p kalbini buna haz›r bulundur-

mal› ve gafil olmamal›d›r.

‹lim Ö¤renmek ve Ö¤retmek

Peygamber Efendimiz (sav), "Alimler peygamberlerin varis-

leridir." buyurmufllard›r. Kiflinin hem cahillikte ›srar edip hem

de "Ben Resulullah'›n yolundan gidiyorum." demesinin bir

anlam› yoktur. 

Resulullah (sav) bir baflka hadislerinde de, "‹lim Çin'de bile

olsa ö¤reniniz." (Taberani) ve "‹lim ö¤renmek kad›n-erkek

her Müslümana farzd›r." (‹bn-i Mace) buyurmufltur. Bu yüz-

den her Müslüman›n, baflta ‹slam'›n temel kaideleri olmak üze-

re, dini temsil edecek seviyede ilim ö¤renmesi farzd›r.

Resulullah Efendimiz (sav) flöyle buyurmufltur: 

"Peygamberler ne bir alt›n ve ne de bir gümüfl b›rakma-

m›fllar, ancak ilmi miras b›rakm›fllard›r. ‹flte o mirasa ko-

nan, sonsuz bir haz ve nasip alm›fl demektir." (Ebu Da-

vud)

"‹man ç›plakt›r. Elbisesi takva, süsü utanmak, meyvesi ise

ilimdir." (Hakim)

"Beni Allah-u Teala'ya biraz daha yak›nlaflt›racak yeni

189

ADNAN OKTAR



bir ilim edinmedi¤im günün do¤mas›nda benim için bir

hay›r yoktur." (Taberani)

"Cenab-› Hakk›n r›zas› aranan bir ilmi, s›rf dünya meta-

›na nail olmak için ö¤renen kimse k›yamet gününde cen-

netin kokusunu bile duyamaz." (Ebu Davud)

Peygamberimiz (sav), "‹lim ö¤reneni Allah ummad›¤› yer-

den r›z›kland›r›r." buyurmufltur. fieytan gelecek endiflesi ile in-

sanlar› korkutarak dünyaya dald›rmak suretiyle ilim yolundan

al›koymaya çal›flabilir. Oysa Allah (cc) yolunda ‹lim ö¤renmeye

çal›flan›n hem dünyas› hem ahireti Cenab-› Hak'k›n korumas›

alt›ndad›r.

"Her kim ilim tahsili için yola ç›karsa, bu yüzden Allah

ona cennete girecek yolu kolaylaflt›r›r." (Müslim)

"‹slamiyet'i yaflatmak için okurken ölen kimse ile, Pey-

gamberler aras›nda bir derecelik fark vard›r." (Darimi)

"K›yamet günü üç s›n›f insan flefaat eder: Bunlar peygam-

berler, sonra alimler, sonra flehidlerdir." (‹bn-i Mace)

"Allahu Teala her kimin hayr›n› murad ederse, onu dinde

alim ve fakih k›lar." (Buhari-Müslim)

Peygamberimiz (sav), ilim ö¤renenleri, dünya için ö¤renenler

ve ahiret için ö¤renenler olarak ikiye ay›rm›flt›r. ‹lmi, dünya

için ö¤renenlerin gayeleri servet, mevki ve flöhrettir. ‹lmi ile

amel etmeyenler ise münaf›kt›r. Çünkü bunlar kendileri ö¤ren-

di¤i ve dilleri ile kabullendikleri halde kalplerine bunu yerleflti-

rememifl ve kendilerince Allah (cc)'› aldatmaya çal›flm›fllard›r.

Resulullah Efendimiz (sav), bunlar›n ahirette en a¤›r flekilde ce-

zaland›r›laca¤›n› bildirmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)

flöyle buyurmufltur: 

"K›yamet günü en a¤›r cezay› görecek olan, Allah'›n il-

minden faydaland›rmad›¤› alimlerdir."
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"‹lmi ço¤ald›¤› halde ahlak› düzelmeyen, Allah'a uzakl›k-

tan baflka bir fley elde edemez." (Deylemi)

‹lim sahibinin üzerine büyük bir sorumluluk yüklenmifltir.

Takva sahibi bir müminin kendisine ba¤›fllanan bu lütfu di¤er

müminlerle paylaflmas› gerekir:

"‹lminden soruldu¤u halde bildi¤ini saklayan kimsenin a¤-

z›na k›yamet günü ateflten bir gem tak›l›r." (Ebu Davud)

"Ademo¤lu ölünce amel defteri dürülür. Ancak üç fleyden

dolay› amel defterine sevap yaz›lmaya devam eder. Bun-

lardan birisi istifade edilen bilgidir." (Müslim)

Duan›n Fazileti

Resulullah (sav) Allah (cc)'› zikretme konusunda yarat›lm›flla-

r›n en üstünü idi. Günün her an›nda ve hangi iflle meflgul olur-

sa olsun Allah (cc)'› anmaktan ve dua etmekten geri durmaz-

d›. Kuran'da "De ki: "Sizin duan›z olmasayd› Rabbim size

de¤er verir miydi?"..." (Furkan Suresi, 77) buyuruluyor. ‹fl-

te Resulullah Efendimiz (sav) hangi durumda olursa olsun dua

etmekten ve Allah (cc)'› anmaktan geri durmam›flt›r.

Resulullah (sav)'in dua konusuna verdi¤i ehemmiyeti afla¤›da-

ki sözlerinden daha iyi anlayabiliriz:

"Allah Kat›nda duadan makbul ve k›ymetli hiç bir fley

yoktur." (Tirmizi)

"Kul duas›nda üç fleyin birini almaktan flaflmaz: Ya dua

sayesinde günah› ba¤›fllan›r veyahut peflin bir mükafat

al›r veya ahirette karfl›l›¤›n› al›r." (Deylemi)

"Allah'›n fazl›ndan isteyin. Allah Kendinden istenmesini

sever. ‹badetlerin makbulu, ferahl›¤› beklemektir." (Tir-

mizi)

"Kulun Allah'a en çok yak›n oldu¤u hal, secde halidir.
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Secdede Allah'a çok dua edin." (Müslim)

"Muhakkak ki sizin Rabbiniz haya ve kerem sahibidir.

Kullar› ellerini kald›r›p kendisinden bir fley istedikleri za-

man, onlar› bofl çevirmez." (Tirmizi-Ebu Davud)

"Dua etti¤iniz zaman, kabul olunaca¤›na inanarak dua

edin. Bilmifl olun ki, gafletle yap›lan dualar› Allah kabul

etmez." (Tirmizi)

"Allahu Teala dualar›n›z› kabul eder. Ta ki dua ettim ha-

la kabul olmad› deyip acele etmedikçe. Allah'tan çok is-

teyin. Çünkü siz kerem sahibinden istiyorsunuz." (Buhari-

Müslim)

Resulullah (sav)'›n gün içinde s›k tekrarlad›¤› bir dua flöyledir: 

"Yüzümü, gö¤sü inanç dolu bir Müslüman olarak yeri ve

gö¤ü Yaratana çevirdim. Ben O'na ortak koflanlardan de-

¤ilim. K›ld›¤›m namaz, yapt›¤›m ibadetler, hayat›m ve

ölümüm orta¤› bulunmayan alemlerin Rabbi olan Allah'a

aittir. 

Allah'›m hükümran Sensin. Senden baflka ‹lah yoktur. Sen

Rabbimsin. Ben Senin kulunum. Rabbim, günahlar›m› an-

cak Sen ba¤›fllars›n. Beni en güzel huylara ulaflt›r. Zaten

en güzellerine ancak Sen ulaflt›r›rs›n. Kötü huylar› benden

uzaklaflt›r. Onlar› Senden baflkas› benden uzaklaflt›ra-

maz. Ben Seninleyim. Sana dönece¤im. Sen yüceler yüce-

sisin. Aff›na s›¤›n›yor, Sana yöneliyorum. 

Göklerin ve yerin Yarat›c›s›, gizli olan›, aflikar olan› bilen

Allah'›m! Ayr›l›¤a düfltükleri konularda kullar›n›n aras›n-

da Sen hükmedersin. ‹zninle, hakta ayr›l›¤a düfltükleri ko-

nularda beni hakka ulaflt›r. fiüphesiz Sen diledi¤ini do¤ru

yola erifltirirsin." (Tirmizi-Müslim)

Peygamberimiz (sav)'in uyand›¤›nda etti¤i dua ise flöyledir: 

"Bizi ölümden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. O'nun
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huzurunda toplanaca¤›z. Tek Allah'tan baflka ‹lah yok-

tur. O'nun orta¤› yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nad›r.

O herfleye kadirdir. Allah'a hamdolsun. Allah'› bütün ek-

sikliklerden tenzih ederim. Allah'tan baflka ‹lah yoktur.

Allah en yücedir." (Buhari-Tirmizi)

Peygamberimiz (sav)'in evinden ç›kt›¤›nda yapt›¤› dua: 

"Allah'›n ad›yla. Allah'a tevekkül ettim. Allah'›m sap›kl›¤a

düflmekten ve düflürülmekten, aya¤›m›n kaymas›ndan ve

kayd›r›lmas›ndan, zulmetmekten ve zulme u¤ramaktan,

cehalete düflmekten ve cahil görünmekten Sana s›¤›n›-

r›m." (Tirmizi)

Peygamberimiz (sav)'in mescide girdi¤inde yapt›¤› dua: 

"Allah'›m günahlar›m› ba¤›flla ve bana rahmetinin kap›la-

r›n› aç." (‹bn-i Mace)

Resulullah (sav)'›n evine girerken yapt›¤› dua: 

"Beni koruyan ve s›¤›nd›ran Allah'a hamdolsun. Beni ye-

diren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana iyilikte bulunan

ve iyili¤i art›ran Allah'a hamdolsun. Yarab! Senden beni

cehennemden koruman› dilerim." (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (sav)'in bir baflka duas›: 

"Allah'›m! Görünen görünmeyen, maddi-manevi bütün

pisliklerden, kovulmufl fleytandan Sana s›¤›n›r›m." (Tabe-

rani)

Peygamberimiz (sav)'in ezan okundu¤unda yapt›¤› dua: 

"Bu eksiksiz, icabet olunan davetin ve kendisinden ötürü

dualara icabet olunan hak davetin ve takva kelimesinin

Rabbi olan Allah'›m. Beni bu inanç üzere öldür, ona ba¤-

l› yaflat, k›yamet günü amel yönünden bu inanca sahip

salih kimselerden eyle." (Beyhaki)

Peygamberimiz (sav)'in yemek duas›: 

"Allah'›m! Yedirdin, içirdin, muhtaç etmedin, memnun et-
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tin. Hidayet ettin ve dirilttin. Verdi¤in nimetler mukabi-

linde Sana hamdolsun." (Ahmed)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hadislerinde

duan›n adab› flöyle aç›klanm›flt›r:

1) fierefli vakitleri aramak:

Sene içerisinde arefe günleri, Ramazan ay›, perflembe gece-

leri, seher vakitleri, Peygamberimiz (sav)'in çokça dua etti¤i za-

manlard›r.

2) Allah (cc) Kat›nda önemli olan anlarda dua etmek:

Peygamber Efendimiz (sav) flöyle buyurmufltur: 

"Gök kap›lar›, ‹slam toplulu¤u ile inkarc› toplulu¤unun

karfl›laflt›¤›, ya¤murun ya¤d›¤› ve farz namazlar›n›n k›l›n-

d›¤› esnada aç›l›r. Bu vakitleri ganimet bilerek dua edin." 

Baflka bir hadiste ise, "Oruçlunun duas› reddolunmaz."

(Tirmizi) buyrulmufltur. Böyle anlarda dua edilmesine özen

göstermek hem duan›n kabulü hem de Sünnet-i Seniyye'nin

yerine getirilmesi aç›s›ndan önemlidir.

3) Dua s›ras›nda k›bleye dönmek, elleri kald›rmak, avuçlar›

birlefltirip avuç içini yüze do¤ru çevirmek sünnettendir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) dua etti¤i zaman koltuk al-

t› görünecek kadar elini kald›r›r ve dua s›ras›nda parmak-

lar› ile iflaret etmezdi. (Müslim)

4) Duay› gizlice, hafif sesle yapmak:

Ebu Musa'dan rivayet edilmifltir. "Bir sefere (Hayber Se-

feri) çıkmıfltık. Halk (yolda, bir ara) yüksek sesle tekbir

getirmeye baflladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav)

(müdahele ederek): "Nefislerinize karflı merhametli olun.

Zira sizler, sa¤ır birisine hitab etmiyorsunuz, muhatabınız

gaib de de¤il. Sizler gören, ifliten, (nerede olsanız) sizinle

olan bir Zat'a, Allah'a hitab ediyorsunuz. Dua etti¤iniz

194

HARUN YAHYA



Zat, her birinize, bine¤inin boynundan daha yakındır" de-

di. (Kütüb-ü Sitte, 1778)

5) Duada yapmac›k sözlerden sak›nmak:

Dua eden kifli tevazu ve huflu içinde istemeli, yapmac›k söz-

lerden kaç›nmal›d›r. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, "‹leri-

de duada haddini aflan cemaatler türeyecektir." buyurmufl-

tur. Dua eden kifli aczini ifade etmeli, manas›z isteklerden ka-

ç›nmal›d›r.

6) Allah (cc)'tan korkarak, kabulünü umarak ve ›srarla dua

etmek:

"Dua etti¤iniz zaman, kabul olunaca¤›na inanarak dua

edin. Bilmifl olun ki gafletle yap›lan dualar› Allah kabul

etmez." (Tirmizi)

"Allah dualar›n›z› kabul eder. Ta ki dua ettim deyip hala

kabul olmad› deyip acele etmedikçe. Allah'tan çok iste-

yin. Çünkü siz kerem sahibinden istiyorsunuz." (Müslim)

Tevbe

"Ancak kim iflledi¤i zulümden sonra tevbe eder ve

(davran›fllar›n›) düzeltirse, flüphesiz Allah onun tevbe-

sini kabul eder. Muhakkak Allah, ba¤›fllayand›r, esirge-

yendir." (Maide Suresi, 39)

Tevbe, eski günahlardan ve hatalardan kurtulmak için büyük

bir f›rsatt›r. Müminler bu f›rsat› günün her an›nda de¤erlendir-

melidir. Hz. Ali, "Elinde tevbe ve isti¤far gibi kurtulufl çarele-

ri bulunan kimselerin helak olmalar›na flaflar›m." buyurmufl-

tur. fieytan›n oyunlar›na yenik düflen ve hatalar›n› düzelteme-

yen insanlar›n tevbe ve duadan baflka hiçbir kurtulufl yolu yok-

tur. Ancak bu sayede dünya ve ahirette saadete kavuflulabilir. 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) flöyle buyurmufltur: 

"Tevbe ve isti¤fara devam eden kimseye Allahu Teala her

s›k›nt›s›ndan bir kurtulufl ve her darl›ktan bir genifllik ve-

rir ve ummad›¤› yerden kendisini r›z›kland›r›r." (Ebu Da-

vud)

"Kalbimin ufuklar›n› bazen hafif bulutlar kaplar gibi olur

ve bu sebepten günde yüz kere Allah'tan ma¤firet dile-

rim." (Müslim)

Resul-i Ekrem (sav) devaml› olarak, "Allah'›m, Seni nok-

san s›fatlardan tenzih eder ve Sana hamd ederim.

Allah'›m! Beni ma¤firet eyle, Sen tevbeleri kabul eden

merhamet sahibisin derdi." (Hakim)

"Allah'›m! Seni noksan s›fatlardan tenzih ederim, nefsime

zulm ettim, kötü ifllerde bulundum, Senden baflka günah-

lar›m› ba¤›fllayacak hiçbir kuvvet yoktur. Sen beni affet

diyen kimseyi, ak›n halinde bulunan kar›ncalar kadar gü-

nah› olsa da Allah affeder." (Beyhaki)

"Allah'›m! Beni ihlasla iyilik etti¤inde cennet ile müjdele-

nen, kötülük etti¤i zaman da akabinde tevbe eden kulla-

r›ndan eyle." (‹bn-i Mace)

Peygamberimiz (sav)'in tavsiye etti¤i tevbe isti¤far flöyledir: 

"Allah'›m! Sen benim Rabbim, ben Senin kulunum. Beni

Sen yaratt›n. Ben Sana gücümün yetti¤i kadar verdi¤im

söz üzerindeyim. Yapt›¤›m kötülüklerden Sana s›¤›n›r›m.

Verdi¤in nimetlere karfl› kusur ettim, nefsime zulmettim.

Günahlar›m› huzurunda itiraf eder, geçmifl ve gelecek gü-

nahlar›mdan dolay› senden ma¤firet dilerim. Beni ma¤fi-

ret eyle, her ne flekilde olursa olsun bütün günahlar› Sen-

den baflka kimse ba¤›fllayamaz." (Buhari)
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Dilin Büyük Tehlikesi; Fuzuli Konuflmak:

"Onlar, 'tümüyle bofl' fleylerden yüz çevirenlerdir."

(Mü'minun Suresi, 3)

Peygamberimiz (sav), konuflmalar›nda ümmeti için sözlerin

en iyisini ve güzelini seçerdi. Konuflma tarz›n› be¤enmedi¤i ki-

flileri derhal uyar›rd›. Müminlerin söz ile birbirlerini k›rmalar›-

na izin vermezdi. 

Resulullah (sav) bofl ve yarars›z sözler söyleyecek olan kifli-

nin sükut etmesinin daha yararl› olaca¤›n› söylemifltir. Bir bafl-

ka hadiste ise "Sükut eden kurtulmufltur." (Tirmizi) buyur-

mufltur. Bu konuda Resulullah (sav)'›n birçok hadisi bulunmak-

tad›r:

"Midesinin, edep yerinin ve dilinin flerrinden korunan

kimse, bütün kötülüklerden korunmufl olur." (Deylemi)

"Müjde o kimseyedir ki sözünün fazlas›n› tutmufl ve mal›-

n›n fazlas›n› infak etmifltir." (Bezzar)

"Hay›r olmayan fleyden dilini çek, ancak bu sayede fley-

tana galebe çalars›n." (Taberani)

"Allahu Teala herkesin dilinin yan›ndad›r. Yani söylenen

her sözü bilir. O halde herkes konufltu¤u sözde Allah'tan

korksun." (Hatib)

Ukbe ‹bnu Amir'den rivayet olunur: "(Bir gün): "Ey Allah-

`ın Resulü! Kurtuluflumuz nasıl olacak?" diye sormufltum,

flöyle cevap verdiler: "Dilini tut, evini genifllet..." (Kütüb-i

Sitte, 5858)

Bir söz söylerken düflünerek söylemek mümine yak›flan gü-

zel bir davran›fl olur. Düflünmeden söylenen bir söz bazen is-

tenmeyen yerlere gidebilir ve de¤er verdi¤imiz insanlar› incite-

bilir. Bu söz e¤er ‹slam hakk›nda bir konu içeriyorsa daha da

hassas olunmal›d›r. Resulullah (sav) flöyle buyurmufltur: 
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"Müminin lisan› kalbinin ötesindedir. Bir fley söyleyece¤i

zaman önce onu düflünür ve sonra konuflur. Münaf›¤›nsa

bunun aksine kalbi dilinin ötesindedir. Bir fley söyleyece-

¤i zaman, düflünmeden onu söyler." (Haraiti)

Konuflurken laf fazla uzat›lmamal›d›r. Anlat›lacak konu k›sa

ve öz bir flekilde anlat›lmal›d›r. Bu sayede hem konuflulan kifli-

nin fazla vakti al›nmam›fl olur hem de Resulullah (sav)'›n

sünnetine riayet edilmifl olunur.

"Dikkat edin, derin sözlere dal›p gereksiz yere laf› uza-

tanlar helaka u¤ram›fllard›r." (Müslim)

"Bir zaman gelecek ki, insanlar sözlerini, ineklerin otu ge-

velemeleri gibi geveleyip duracaklar." (Ahmed)

Konuflmalarda çirkin, avami, argo ve müstehcen kelimeler-

den kaç›n›lmal›d›r. Bu tip konuflmalar bir süre sonra kalbin ka-

t›laflmas›na ve konuflmalar›n fiillere de yans›mas›na sebebiyet

verebilir. Nitekim Resulullah (sav) buyuruyor ki: 

"Aman fahifl ve çirkin sözlerden kaç›n›n; zira Allah çirkin

sözleri ve fahifl konuflmalar› sevmez." (Hakim)

"Mümin ta'n etmez (k›namaz), kimseye dokunmaz, lanet

etmez, fahifl söz söylemez ve kimseyi yermez." (Tirmizi)

Müminlerin birbirlerine karfl› yapt›klar› suçlamalarda dikkatli

olmalar› gerekir. E¤er yap›lan suçlama do¤ru de¤ilse, ahirette

beklenmedik flekilde kul hakk› olarak insan›n karfl›s›na ç›kabilir.

"Bir kimse bir kimseyi küfür ve f›sk ile itham eder de it-

ham edilen kimse böyle olmazsa bu itham, itham edene

döner." (Buhari)

"Ey insanlar, ashab›m, kardefllerim ve yak›nlar›m husu-

sunda beni düflününüz ve onlar›n aleyhine konuflmay›n›z.

Ey insanlar, biri öldü¤ü zaman onu kötülükleriyle de¤il

iyilikleri ile an›n›z." (Müsned)

"Kim din kardeflini tevbe etti¤i bir günah›ndan dolay›
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ay›plarsa, o günah ile müptela olmadan ölmez." (Tirmizi)

"En büyük h›yanet, arkadafl›na verdi¤i bir sözde o sana

inand›¤› halde yalan söylemektir." (Buhari)

"Yaz›klar olsun o kimseye ki, milleti güldürmek için yalan

söyler. Vay ona, vay ona." (Ebu Davud-Tirmizi)

Dinimizde, yalan kesinlikle yasaklanm›flt›r. Resulullah Efendi-

miz (sav), yalan›n küçük ve büyük yalan olarak ay›r›m›n›n yap›-

lamayaca¤›n› ve yalan›n her türlüsünü k›nad›¤›n› söylemifltir.

Peygamberimiz (sav)'in bu konudaki duas› flöyledir:

"Allah'›m kalbimi nifaktan, edep yerimi zinadan ve dilimi

yalandan temizle." (Hatib)

"‹nsan bir yalan söyledi¤i zaman onun pis kokusundan

melekler bir mil mesafe uzaklafl›r." (Tirmizi)

Kuran'da g›ybet (dedikodu) etmek, ölü kardeflinin etini ye-

mekle ayn› görülmüfltür. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde

de g›ybetin müminler aras›nda tesanütü k›raca¤› ve kul hak-

k›n›n oluflmas›na sebebiyet verece¤i söylenmifltir. Ayr›ca mü-

minlere tecessüsle bakmak, onlar›n kusurlar›n› araflt›rmak,

g›ybet kadar büyük bir günaht›r. Nitekim Peygamberimiz

(sav) miraçta karfl›laflt›¤› bir olay› flöyle anlatm›flt›r: 

"Miraca ç›kt›¤›m gece, t›rnaklar› ile yüzlerini t›rmalayan

birtak›m kimseler gördüm. Cebrail'e, 'Bunlar kimdir?' diye

sordum. Cebrail de, 'Bunlar insanlar hakk›nda g›ybet

edip, onlar›n gizli hallerini araflt›ranlard›r' dedi. (Ebu Da-

vud)

"Ey dili ile iman edip kalpleri ile inanmayanlar. Müslü-

manlar hakk›nda g›ybet etmeyin, onlar›n gizli hallerini

araflt›rmay›n. Kim mümin kardeflinin gizli hallerini araflt›-

r›rsa Allah da onun gizli hallerini ortaya ç›kar›r." (Ebu

Davud)
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'G›ybetin ne oldu¤unu biliyor musunuz? Kardefllerinizi

hofllanmayaca¤› fley ile anman›zd›r' buyurdu. Bunun üze-

rine, 'Söyledikleriniz o adamda varsa buna ne buyurursu-

nuz' diyenlere Resul-i Ekrem, 'Söyledi¤iniz kusurlar onda

varsa iflte o zaman g›ybet olur, yoksa iftira etmifl olursu-

nuz.' dedi. (Müslim)

"Bir kimse kardeflinin ›rz ve flerefine g›ybet edene müda-

hale ederse, Allah o kimseyi k›yamet günü cehennemden

uzaklaflt›r›r." (Tirmizi) 

PEYGAMBER‹M‹Z (SAV)'‹N VEDA HUTBESI

Veda Hutbesi Hz. Peygamber (sav)'in yüz bini aflk›n hac›ya

hitaben irad etti¤i hutbedir.

Bu hutbeyi dinleyenlerin say›s›n›n çok olmas›, gelen bu ha-

berlerin do¤ruluk derecesini belirtmesi aç›s›ndan önemlidir.

Bu gibi haberlere mütevatir haber denir. Yanl›fl olmas› aklen

mümkün de¤ildir. Bu hutbede vazedilen her konu kutlu Pey-

gamberimiz Hz. Muhammed (sav) taraf›ndan söylenmifltir,

bunda hiçbir flüphe yoktur. ‹çerik bak›m›ndan da, dünya ve ahi-

ret hayat›na dair yap›lmas› gerekenleri bildirdi¤inden dinin bir

özetini oluflturmaktad›r.

Hz. Peygamber (sav) bu son hutbesinde, bundan sonra bir

daha haccedemeyece¤ini bildirip vefat›n›n yaklaflt›¤›n› ima etti-

¤i, sonraki gelen günler de O'nun (sav) bu sözlerini do¤rulad›-

¤› için bu hacca "Veda Hacc›", bu hac esnas›nda irad etti¤i hut-

beye de "Veda Hutbesi" ad› verilmifltir. 

Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imifl gibi kabul edil-

mekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafat'ta, Mina'da ve bir gün

sonra yine Mina'da olmak üzere arefe günü ile bayram›n 1. ve 2.
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günlerinde parça parça irad edilmifltir. De¤iflik yer ve zamanlar-

da irad buyuruldu¤u için de hutbe, birçok kifli taraf›ndan birbi-

rinden farkl› flekillerde rivayet edilmifl; bir kiflinin ya da grubun

duydu¤unu baflkalar› iflitmedi¤inden, hutbenin tamam›n›n bir

araya toplanmas›nda bu farkl› rivayetlerden yararlan›lm›fl ve da-

ha sonraki y›llarda bu üç yer ve zamanda buyurulan hutbe tek

bir hutbe olarak bir araya getirilmifltir. 

Hz. Peygamber (sav)'in bu son hacc›ndan bir y›l önce nazil

olan Tevbe suresinde, "Ey iman edenler, müflrikler ancak

bir pisliktirler; öyleyse bu y›llar›ndan sonra art›k Mescid-i

Haram'a yaklaflmas›nlar. E¤er ihtiyaç içinde kalmaktan

korkarsan›z, Allah dilerse sizi Kendi fazl›ndan zengin k›lar.

fiüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."

(Tevbe Suresi, 28) buyrulmufltur. Bu hükümle, müflriklerin pis

oldu¤u ve bu y›ldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaflmamalar› em-

redildi¤i için, Veda Hacc›'nda Mekke'de sadece Müslümanlar

vard›. Hutbeyi de yaln›zca Müslümanlar dinlemiflti. (Böylelikle

müflriklerin bu hutbeye yalan katmalar› da önlenmifl oldu). Za-

ten Mekke'nin fethinden sonra müflriklerin say›s› parmakla say›-

lacak kadar azalm›flt›. 

Hz. Peygamber (sav), Mekke'den kendisiyle birlikte yola ç›kan

100 bin civar›ndaki Ashab›yla Mekke'ye haccetmek için geldikle-

rinde bir y›l önceki ikaz sebebiyle Mekke'de müflrik kalmam›flt›,

ço¤unluk Müslüman olurken Mekke'yi terk edenler de vard›.

Hz. Peygamber (sav), hacc›n bütün erkan›n› bizzat kendisi yeri-

ne getirerek Müslümanlara ö¤retmifl, ‹slam'›n Hac konusundaki

fiilleri de böylece tamamlanm›flt›. ‹slam'›n tamamland›¤›n› bildi-

ren ayetler de bu Veda Hacc›'nda nazil oldu. 

Cahiliye döneminde, d›flar›dan gelen hac›lar Arafat'ta vakfe-

ye dururken, Kureyfl eflraf› di¤er insanlardan üstün olduklar›n›
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ima edercesine Arafat yerine Müzdelife'de vakfeye dururlard›.

Hz. Peygamber (sav), cahiliye döneminin bu s›n›f üstünlü¤üne

dayal› adetini ortadan kald›rd› ve bütün hac›lar gibi Arafat'ta

vakfeye durdu. Hz. Peygamber (sav)'e orada bu dinin tamam-

land›¤› flu ayet-i kerimeyle müjdelendi : 

... Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (dininizi y›k-

maktan) umut kesmifllerdir. Bugün size dininizi ke-

male erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamlad›m

ve size din olarak ‹slam'› seçip-be¤endim… (Maide Su-

resi, 3)

Dinin kemale erdirilmesine bütün Müslümanlar sevinirken

yaln›zca Hz. Ebu Bekir, bunun Hz. Peygamber (sav)'in vefat›n›n

yaklaflt›¤›na delalet etti¤ini anlam›fl ve gözlerinden yafllar ak-

m›flt›. Gerçekten de bundan sonra Hz. Peygamber (sav), 82

gün yaflam›fl ve vefat etmifltir. 

Resulullah (sav)'›n Hutbesi
Devesi Kusva'n›n üzerinde oldu¤u halde Hz. Peygamber

(sav), Arafat'ta flu hutbeyi irad etti: 

"Ey insanlar! 

Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden son-

ra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluflamayaca-

¤›m. Ey insanlar; bu günleriniz nas›l mukaddes bir gün ise,

bu aylar›n›z nas›l mukaddes bir ay ise, bu flehriniz nas›l

mukaddes bir flehir ise; canlar›n›z, mallar›n›z, ›rzlar›n›z da

öyle mukaddestir, her türlü sald›r›dan emindir.

Ashab›m!  

Yar›n Rabbinize kavuflacaks›n›z ve bugünkü her hal ve ha-

reketinizden sorulacaks›n›z. Sak›n benden sonra eski da-

laletlere dönüp birbirinizin boynunu vurmay›n›z. Bu vasi-
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yetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Ola-

bilir ki bildirilen kimse, burada bulunup da iflitenlerden

daha iyi anlayarak muhafaza etmifl olur. 

Ey Ashab›m!  

Kimin yan›nda bir emanet varsa onu sahibine versin. Fa-

izin her çeflidi kald›r›lm›flt›r, aya¤›m›n alt›ndad›r. Lakin

borcunuzun asl›n› vermek gerekir. Ne zulmediniz ve ne de

zulme u¤ray›n›z. Allah'›n emriyle faizcilik art›k yasakt›r.

Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü aya¤›m›n

alt›ndad›r. ‹lk kald›rd›¤›m faiz de Abdulmuttalip o¤lu

(amcam) Abbas'›n faizidir.  

Ashab›m! 

Cahiliye döneminde güdülen kan davalar› da tamamen

ortadan kald›r›lm›flt›r. ‹lk kald›rd›¤›m kan davas› da Ab-

dulmuttalib'in torunu (ye¤enim) Rebia'n›n kan davas›d›r. 

Ey insanlar! 

Bugün fleytan flu topraklar›n›zda yeniden nüfuz ve salta-

nat elde etme gücünü kaybetmifltir. Fakat bu kald›rd›¤›m

fleyler haricinde küçük gördü¤ünüz ifllerde de ona uyarsa-

n›z bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için

bunlardan sak›n›n›z.

Ey insanlar!  

Kad›nlar›n haklar›na riayet etmenizi ve bu hususta 

Allah'tan korkman›z› tavsiye ederim. Siz kad›nlar› Allah'›n

emaneti olarak ald›n›z. Ve onlar›n namuslar›n› ve ismet-

lerini Allah ad›na söz vererek helal edindiniz. Sizin kad›n-

lar üzerindeki hakk›n›z; aile flerefinizi korumalar› ve evle-

rinizi sizin hofllanmad›¤›n›z hiç kimseye açmamalar›, çi¤-

netmemeleridir...

Kad›nlar›n da sizin üzerinizdeki haklar›; örfe (adete) göre
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her türlü giyim ve yiyeceklerini temin etmenizdir. 

Ey müminler! 

Size bir emanet b›rak›yorum ki siz ona s›ms›k› sar›ld›kça

yolunuzu hiçbir zaman flafl›rmazs›n›z. O emanet Allah'›n

kitab› Kur'and›r.

Ey müminler! 

Sözümü iyi dinleyiniz ve muhafaza ediniz. Müslüman

Müslüman›n kardeflidir ve bütün Müslümanlar kardefltir.

Din kardeflinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, bafl-

kas›na helal de¤ildir. Ancak gönül hofllu¤uyla verilen bafl-

ka. Ashab›m! Nefsinize de zulmetmeyiniz. Nefsinizin de

üzerinizde hakk› vard›r. 

Ey insanlar! 

Cenab-› Hak her hak sahibine hakk›n› vermifltir. Varis için

vasiyete gerek yoktur. Çocuk kimin döfle¤inde do¤muflsa

ona aittir. Zinakar için mahrumiyet cezas› vard›r. Baba-

s›ndan baflkas›na nesep iddia eden soysuz yahut efendi-

sinden baflkas›na uymaya kalkan nankör, Allah'›n gazab›-

na, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanlar›n düflman-

l›¤›na u¤ras›n. Cenab-› Hak bu insanlar›n ne tevbelerini

ne de flehadetlerini kabul eder."

Resulullah (sav) sözlerinin buras›nda dinleyenlere sordu:  

"Ey insanlar!  

Yar›n beni sizden soracaklar. Ne dersiniz?"

Ashab-› Kiram cevap verdi: 

"Allah'›n risaletini tebli¤ ettin; görevini yerine getirdin, bi-

ze vasiyet ve nasihatte bulundun diye flehadet ederiz."

Resulullah (sav) flehadet parma¤›n› gö¤e kald›rarak üç kez: 

"Ya Rab flahid ol! Ya Rab flahid ol! Ya Rab flahid ol!" bu-

yurarak Arafat'taki hutbesini bitirdi.

Resulullah (sav), günefl bat›ncaya kadar vakfede durdu. Tam
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buradan inmeye karar verece¤i bir anda yukar›da zikredilen

Maide Suresi'nin 3. ayeti nazil oldu. Daha sonra devesine binen

Resulullah (sav) yavafl ad›mlarla Arafat'tan inerek Müzdelife'ye

geldi. Burada bir ezan ve iki kamet ile akflam ve yats› namazla-

r›n› birlefltirerek k›ld›. Ard›ndan istirahate çekildi. Sabah olun-

ca cemaatle birlikte sabah namaz›n› k›ld› ve ortal›k iyice a¤ar-

d›ktan sonra Müzdelife'den Cemretü'l Akabe mevkiine geldi.

fieytan tafllamadan sonra Mina'ya geçen Resulullah (sav) bura-

da da Veda Hutbesi'nin di¤er bölümünü irad etti. Allah (cc)'a

hamdü senadan sonra devamla: 

"Ey insanlar! 

Sizi Allah'›n kitab›na ba¤layan Peygamberinizin sözlerini

iyi dinleyiniz, ona itaat ediniz. Hac ibadetinizin bütün ha-

reketlerini benden gördü¤ünüz gibi ifa ediniz. Öyle san›-

yorum ki, ben bu seneden sonra bir daha haccedemem."

Resulullah (sav), bundan sonra hutbesini sorulu-cevapl› ola-

rak sürdürdü:  

"Ey insanlar!

Aylar›n yerini de¤ifltirerek geri b›rakmak inkarda afl›r› git-

mektir. Kafirler böyle yapmakla do¤ru yoldan sapt›lar. 

Allah'›n haram k›ld›¤› aylar›n say›s›n› uygun yapmak için,

bir y›l haram ay›n› helal, di¤er y›l onu haram say›yorlar-

d›. Böylece Allah'›n haram k›ld›¤›n› helal kabul ediyorlar-

d›. fiimdi zaman Allah'›n gökleri ve yeri yaratt›¤› gibi ayn›

duruma döndü. Allah'›n Kat›nda aylar on ikidir. Bunlar›n

dördü mukaddes (haram) aylard›r ki üçü arka arkaya ge-

len Zilkade, Zilhicce ve Muharrem, dördüncüsü de Cema-

ziyelahir ile fiaban'›n aras›ndaki Recep'tir. Ey mü'minler!

Bu ay hangi ayd›r? 

-Allah ve Resulü daha iyi bilir. 

-Zilhicce ay› de¤il midir?
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-Evet, Zilhicce'dir. 

-Bu içinde bulundu¤umuz belde hangi beldedir? 

-Allah ve Resulü daha iyi bilir. 

-Mekke flehri de¤il midir?

-Evet Mekke'dir.

-Bugün hangi gündür?

-Allah ve Resulü daha iyi bilir. 

-Yevmünahr'd›r. (Kurban kesme günü) de¤il midir? 

-Evet Yevmünahr'd›r." 

Bundan sonra Resulullah (sav) sahabelere dönerek flöyle de-

di:

"fiu halde iyi biliniz ki; bu flehrinizde, bu beldenizde, bu

gününüzün mukaddes (haram) oldu¤u gibi birbirinize

kanlar›n›z› dökmek, mallar›n›z› haks›z yere almak, na-

muslar›n›z› kirletmek de haramd›r, her türlü sald›r›dan

masumdur. Muhakkak ki siz Rabbinize kavuflacaks›n›z, o

zaman bütün bu ifllerden sorulacaks›n›z.  

Ey insanlar!  

Akl›n›z› bafl›n›za al›n da benden sonra birbirinizin boynu-

nu vuracak flekilde dalalete, vahflete düflerek cahiliye dev-

rine dönmeyin.  

Ey insanlar!  

Bu nasihatlerime kulak verip bunlar› burada haz›r bulu-

nanlar›n›z bulunmayanlara tebli¤ etsin. Olabilir ki, kendi-

sine tebli¤ edilen kimse burada bulunup ifliten bir k›s›m

kimseden daha iyi anlay›p bellemifl olur. 

Ard›ndan Resulullah (sav) iki kez: 

-"Tebli¤ ettim mi?" buyurdu. 

-Sahabiler: 

-"Evet ettin", deyince Resulullah (sav); 

-"fiahit ol Ya Rab!" dedi ve tekrar hat›rlatt›: 

206

HARUN YAHYA



Burada bulunanlar bulunmayanlara tebli¤ etsin."

Resulullah (sav), Mina'daki bu hutbesinden sonra kurban ke-

sim yerine gelerek önceden haz›rlanan develeri kurban etti.

Bir k›sm›n› da Hz. Ali (k.v) kestikten sonra her deveden birer

parça et al›narak piflirilip yenildi. Daha sonra t›rafl olan Resu-

lullah (sav), ihramdan ç›kt› ve Kabe'yi tavaf etti. Ö¤le namaz›n›

da orada k›ld›ktan sonra Zemzem suyunun yan›na gitti ve ken-

disine sunulan bir bardak suyu içtikten sonra tekrar Mina'ya

döndü. 

Resulullah (sav) Mina'da geçirdi¤i teflrik günlerinde fleytan

tafllama görevini yerine getirmifl, bu arada çevresinde bulunan

insanlara hutbeler irad buyurmufltu. 

"Allah'›n yard›m› ve fetih geldi¤i zaman, ve insanlar›n

Allah'›n dinine dalga dalga girdiklerini gördü¤ünde, he-

men Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan ma¤firet dile.

Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir." (Nasr Suresi, 1-

3) mealindeki Nasr Suresi'nin nazil oldu¤unu duyan Müslüman-

lara, hem yeni nazil olan bu sureyi okumufl hem de kendilerine

nasihat etti¤i hutbelerinden birini irad buyurmufltur. 

Bu hutbesinde de yine Müslümanlar›n mal, can, namus emni-

yetinden bahseden Resulullah (sav) insan haklar›n›n temelini

oluflturan bu üç hakk› tekrar tekrar ümmetine hat›rlatm›flt›. De-

¤iflik yer ve zamanlarda irad edilen bu hutbeler, tek bir flekilde

bütünlefltirilmifltir. 

Veda hutbesinin önemi
Veda Hutbesi birçok yönden ehemmiyet tafl›r: 

Herfleyden önce Hz. Peygamber (sav)'in hayat›n›n sonlar›n-

da irad edilmifltir. Malum oldu¤u üzere Veda Hacc› Hicret'in

10. y›l›nda cereyan etmifltir. Hz. Peygamber (sav) ömrünün
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son aylar›n› yaflamaktad›r ve birkaç ay sonra vefat edecektir.

"... Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki ni-

metimi tamamlad›m ve size din olarak ‹slam'› seçip-be-

¤endim..." (Maide Suresi, 3) mealindeki ayet de bu hac s›ra-

s›nda nazil olmufltur.

Hutbe muhteva olarak çok ehemmiyetlidir. Çünkü ciddi me-

selelere temas etmekte, o güne kadar ele al›nmam›fl olan bir-

çok cahili tatbikata son vermektedir. Kan davas›n›n, faizin ke-

sinlikle kald›r›lmas›, kar›-koca aras›ndaki hukukun aç›¤a kavufl-

turulmas›, hac kaidelerinin tesbiti gibi konular›n hepsine bu

hutbede yer verilir. 

Günümüz müelliflerinden baz›lar› Veda Hutbesi'ni ‹slam'›n

"insan haklar›" veya "kad›n haklar›" beyannamesi olarak de¤erlen-

dirir. Gerçekten de insanlar›n "mal, can, ›rz" dokunulmazl›¤›n›n

teyidi (kay›t alt›na almak, garanti etmek) tarihte ilk defa mey-

dana gelen bir hadisedir. 20. as›rda Birleflmifl Milletlerce be-

nimsenen insan haklar› beyannamesi çok daha fazla detaya yer

vermektedir. Ancak, bu beyannamedekiler hep ka¤›t üzerinde

kalm›flt›r. Burada Veda Hutbesi'nde ise alemlere rahmet ola-

rak gönderilen Hz. Peygamber (sav)'in tebli¤i olarak vicdanla-

ra, ruhlara, ak›l ve fikirlere nakflolma söz konusudur. 

‹nsanl›k, Müslümanlar›n en güçlü ve gösteriflli oldu¤u devir-

lerde bile, dili, dini, rengi ne olursa olsun ‹slam topraklar›nda

kan›ndan, mal›ndan, ›rz›ndan emin olmufl ve hürriyet içinde ya-

flam›flt›r. 

‹nsan haklar› anlay›fl› tarih boyunca yavafl yavafl geliflmifl ol-

makla birlikte en mütekamil flekliyle ‹slam'la gerçekleflmifltir.

Hz. Peygamber (sav)'in Veda Hutbesi ilk insan haklar› beyan-

namesi olarak önemlidir. ‹slami devletler taraf›ndan gittikçe ol-

gunlaflt›r›l›p gelifltirilen insan haklar›n›n Bat›daki geliflimi ancak
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18. ve 19. yüzy›llarda (13 as›r sonra) olmufltur. 

Hutbenin Toplum Hayat›na Getirdi¤i Prensipler: 
Veda Hutbesi'nde Resulullah (sav)'›n bafll›ca flu noktalara te-

mas etti¤i görülür:

-Her iflte daima Allah (cc)'a hamd-ü sena etmek gerekir. 

-Nefis, insan› her zaman flerre yöneltmek ister. Bu sebepler

nefislerin flerrinden Allah (cc)'a s›¤›nmak gerekir. 

-Can, mal ve ›rz kutsald›r. Yaflama hakk› tabii bir hakt›r. Irz,

fleref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet sald›r›dan korunmufl hak-

lard›r. 

-Cahiliye gelenekleri kald›r›lm›flt›r. ‹nsanlar al›flageldikleri

fleyleri körü körüne yapmaktan vazgeçmelidir. 

-Faiz haramd›r. 

-Kan davas› gütmek haramd›r. 

-Emanetler yerlerine verilmelidir. Emanete h›yanet edilme-

melidir. 

-Küçük büyük, önemli-önemsiz her iflte fleytana uymaktan

sak›n›lmal›d›r. 

-Kad›nlar›n ve erkeklerin karfl›l›kl› hak, vazife ve sorumluluk-

lar› vard›r. 

-Hem kad›n hem de erkekler zinadan fliddetle kaçacaklard›r. 

-Köle ve hizmetçilere iyi davran›lacakt›r. 

-Bütün Müslümanlar kardefltir. Her türlü s›n›f farklar› ve ay-

r›cal›klar kald›r›lm›flt›r. Üstünlük fazilet iledir. 

-Zulümden sak›nmak gerekir, halk›n mal› haks›z yere yene-

mez, birine ait bir fley sahibinin izni olmad›kça baflkas› için he-

lal olmaz. 

-Müslümanlar birbirleriyle savaflmaktan sak›nmal›d›rlar. 
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-Allah (cc)'›n Kitab›na ve Resulullah (sav)'›n sünnetine uyan-

lar asla sap›kl›¤a düflmezler. 

-‹slam sadeli¤inden ayr›lmamak, afl›r›l›klara sapmamak gere-

kir. 

-Hak Teala'ya ibadet olunacak; befl vakit namaz k›l›nacak,

oruç ay›nda oruç tutulacak, Resulullah (sav)'›n tavsiyelerine

uyulacakt›r. Bunlar› hakk›yla yerine getirenlerin mükafaat› 

Allah (cc)'›n izniyle cennettir.
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ÜMMET‹N TEK KURTULUfi
YOLU: FIRKA-‹ NAC‹YE

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde "‹srailo¤ullar›n›n bafl›na

gelen fley sizin de bafl›n›za gelecektir. ‹srailo¤ullar› yetmifl iki

f›rkaya ayr›ld›; Benim ümmetim de yetmifl üç f›rkaya ayr›la-

cakt›r ve biri d›fl›nda hepsi cehenneme gidecektir. Onlar be-

nim ve ashab›m›n yolunda bulunan f›rkad›r." buyurmufltur. 

Her türlü fitnenin yo¤un olarak yafland›¤› günümüzde Pey-

gamberimiz (sav)'in bu hadisi müminlere ›fl›k tutmas› aç›s›ndan

çok önemlidir. 

‹nsanl›k tarihine bak›ld›¤›nda, Allah (cc)'›n gönderdi¤i elçile-

rin sözlerinin dikkate al›nmad›¤› zaman dilimlerinin ac›larla,

yoksulluklarla ve baflar›s›zl›klarla sonuçland›¤› görülür. Günü-

müzde de Allah (cc)'›n bu sünneti devam etmektedir. Rabbi-

miz'in korumas› alt›ndaki Kuran'a ve Kuran'›n aç›klamas› olan

sünnete tam anlam›yla sar›n›lmad›¤› sürece ‹slam dünyas›nda

baflar›s›zl›klar ve acizlikler söz konusu olacakt›r.

K›yamet günü, yüzleri kararm›fl ve ekflimifl olanlardan de¤il,

yüzleri ›fl›l ›fl›l Rabbimiz'e bakanlardan olabilmek, ancak -Allah

(cc)'›n izniyle- Allah (cc)'›n son mesaj› Kuran'›n ve O'nun Re-

sulü Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in açm›fl oldu¤u nur-
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lu yolun izlenmesiyle mümkün olacakt›r.

‹çinde bulundu¤umuz ve "ahir zaman" olarak adland›r›lan bu

dönemde kutlu Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hadisle-

rinde, önce fitnelerin yaflanaca¤›n› ancak sonras›nda müjdeli

günlerin gelece¤ini bildirmifltir. Resulullah ahir zaman›; Kuran

ahlak›n›n ve ‹slam'›n güzelliklerinin dünyan›n her yerinde yay-

g›n olarak yaflanaca¤› günler olarak tarif etmifltir. ‹slam alemi-

nin zor bir dönemden geçiyor olmas› da asl›nda bu müjdeli

günlerin arefesinde oldu¤umuzun bir göstergesidir. Ehl-i Sün-

net itikad›nda önemli bir yer teflkil eden ahir zaman ve bu dö-

nemde olacaklar›n bildirildi¤i hadisler ve rivayetler hep günü-

müzü iflaret etmektedir. 



AH‹R ZAMAN ve MÜJDELENEN
EHL-‹ SÜNNET 

Peygamberimiz (sav) k›yamet öncesinde, savafllar›n, çat›flma-

n›n, kargaflan›n, adaletsizli¤in, zulmün, fitnenin artaca¤›, tüm

dünyan›n büyük bir karmafla içine sürüklenece¤i bir dönemin

yaflanaca¤›n› bildirmifltir. Bu s›k›nt›l› dönemin ise, hemen

arkas›ndan gelecek olan ve adaletin, bar›fl›n, huzurun, sevginin,

hoflgörünün, bollu¤un ve bereketin hakim olaca¤› Alt›nça¤'›n

habercisi oldu¤unu da haber vermifltir.

Kutlu Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bu dönemi Ehl-i

Sünnet olan Müslümanlar için bir müjde olarak bildirmifltir. ‹s-

lam'›n uygulamalar›nda yanl›fllara düflülmesinin ard›ndan tekrar

‹slam'›n asl›na kavuflaca¤› bir dönem olan ahir zaman, günü-

müzde tüm aç›kl›¤› ile yaflanmaktad›r. Hz. Peygamber Efendi-

miz (sav)'in 1400 sene öncesinden bildirmifl oldu¤u ahir zaman

ile ilgili haberler ayn› flekilde gerçekleflmifl ve gerçekleflmeye

de devam etmektedir. 

Peygamberimiz (sav)'in verdi¤i bilgilere göre ahir zaman›n ilk

devresinde ortaya ç›kacak olan, Allah (cc)'› inkar ederek ateiz-

mi ve dinsizli¤i telkin eden bir tak›m felsefi sistemler nedeniy-

le insanlar aras›nda büyük bir bozulma yaflanacakt›r. ‹nsanl›k
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yarat›l›fl amac›ndan uzaklaflacak, bunun sonucunda büyük bir

manevi boflluk ve ahlaki bozulma oluflacakt›r. Büyük felaketler,

savafllar ve ac›lar yaflanacak ve tüm insanlar bu s›k›nt›lara son

verebilmek için "Nas›l kurtuluruz?" sorusunun cevab›n› araya-

caklard›r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ahir zaman alametleri

olarak bildirilen bu geliflmelerin pek ço¤u, günümüzde art ar-

da ve birebir haber verildi¤i flekilde gerçekleflmifltir. Örne¤in

son zamanlarda dünya genelinde görülen savafl ve çat›flmalar›n,

terör, fliddet, anarfli ve kargaflan›n, katliamlar›n giderek artm›fl

olmas› ahir zaman›n ilk döneminin yaflanmakta oldu¤unun bir

göstergesidir. Çeflitli do¤a olaylar› ile ilgili hadislerde bildirilen-

ler de günümüzde gerçekleflenlerle büyük paralellik göster-

mektedir. (www.ahirzaman.net)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki bilgilere göre Allah

(cc), bu karanl›k dönemin ard›ndan insanlar› ahir zaman›n kar-

maflas›ndan kurtaracak ve büyük bir kurtulufla ulaflt›racakt›r.

Allah (cc), güzel ahlaktan uzaklaflan insanlar›, dejenerasyona

u¤rayan toplumlar› do¤ru yola iletmek için "Mehdi" yani "do¤ru-

ya götüren" s›fat›n› tafl›yan üstün ahlakl› bir kulunu vesile k›la-

cakt›r. ‹slam alimlerinin aç›klamalar›nda Hz. Mehdi'nin bu do¤-

rultuda üç büyük sorumluluk üstlendi¤i bildirilmektedir. 

Hz. Mehdi öncelikle Allah (cc)'› inkar eden ve dinsizli¤i des-

tekleyen felsefi sistemlerin fikri olarak çürütülmesini sa¤laya-

cakt›r. Di¤er yandan ‹slam'›, Kuran'da ve Peygamberimiz

(sav)'in sünnetinde bildirildi¤i flekilde özüne döndürecektir. ‹s-

lamiyet'i tüm bozulmalardan, hurafelerden ar›nd›rarak gerçek

Kuran ahlak›n›n yaflanmas›n› sa¤layacakt›r. Ahir zaman›n ilk

döneminde insanl›¤›n içerisinde bulundu¤u tüm kar›fl›kl›klara,

toplumsal sorunlara, sosyal s›k›nt›lara çözüm getirecek, yeryü-
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zünde bar›fl, huzur, mutluluk ve güzel ahlak›n hakim olmas›na

vesile olacakt›r. Üçüncü olarak ise da¤›n›k durumdaki ‹slam

alemini toparlayacakt›r.

Ahir zaman›n bir baflka müjdesi ise Allah (cc)'›n kutlu

peygamberi Hz. ‹sa'nın tekrar dünyaya gelecek olmas›d›r. Hz.

‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelifli Kuran ayetlerinde, Peygam-

ber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve kıymetli ‹slam alimlerinin

eserlerinde hiç flüpheye yer bırakmayacak flekilde haber veril-

mektedir. 

Hz. ‹sa gelifliyle birlikte, teslis (üçleme) gibi putperest inanç-

ları, haç, ruhbanlık gibi batıl uygulamaları, haram fiilleri ortadan

kaldıracak, Hıristiyan dünyasını içinde bulundu¤u çarpık du-

rumdan kurtaracak, tüm insanları Kuran'da bildirilen hak dini

ve üstün ahlak modelini yaflamaya ça¤ıracaktır.

Peygamberimiz (sav)'den aktar›lan pek çok hadiste Hz. ‹sa ve

Hz. Mehdi'nin, Deccal'in fikir sistemini ortadan kald›rmalar›n›n

ard›ndan Allah (cc)'›n izniyle yeryüzünde ‹slam ahlak›n›n hakim

olaca¤› kutlu bir dönemin yaflanaca¤› bildirilmektedir. "Alt›nça¤"

olarak adland›rd›¤›m›z bu dönem yar›m yüzy›ldan fazla sürecek

ve Peygamberimiz (sav)'in döneminde yaflanan "Asr-› Saadet"

benzeri ihtiflaml› bir devir olacakt›r. Bu devrenin "Alt›nça¤" ola-

rak isimlendirilmesinin sebebi ise Peygamberimiz (sav)'in, bu

devri cennet benzeri özelliklerle tasvir etmifl olmas›d›r.

Allah (cc)'›n izniyle bu dönemde insanlar›n huzur ve güven

içinde yaflayabilmeleri için gereken her türlü flart mevcut ola-

cakt›r. Ahir zaman›n ilk dönemlerinde yaflanan her türlü bozul-

ma, kargafla ve s›k›nt› ortadan kalkacak, birbiri ard›nca sürege-

len büyük felaketler, savafllar, ac›lar son bulacakt›r. Allah (cc)'›

inkar eden birtak›m felsefi sistemlerin neden oldu¤u dejene-

rasyon, manevi boflluk ve ahlaki bozulma yerini tüm inanan in-
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sanlar›n as›rlard›r özlemini duyduklar›, Kuran ahlak›n›n hakim

olaca¤› kutlu bir döneme b›rakacakt›r. Rabbimiz tüm insanlar›

ahir zaman›n büyük karmaflas›ndan kurtaracak ve bollu¤un, be-

reketin ve adaletin yaflanaca¤› bir nimete kavuflturacakt›r.

Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanla ilgili 

müjdeleri
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi zaman›nda

yaflanacak olan ve Alt›nça¤ olarak adland›rd›¤›m›z dönemdeki

nimetlerin eflsizli¤i anlat›lmaktad›r. Hadislere göre bu dönem,

ürünlerde ve mallarda çok büyük bolluk ve bereketin yafland›-

¤› bir dönem olacak, bu devirde çok büyük bir zenginlik ve re-

fah yaflanacakt›r. ‹htiyac› olana istedi¤inden kat kat daha fazla-

s› verilecek, hiçbir fley say›l›p ölçülmeyecek, en ufak bir s›k›n-

t›, yokluk ve açl›k yaflanmayacakt›r. 

Ürün bollu¤unun olmas›
Yeryüzündeki tüm zenginlikler ortaya ç›kacak, topraktan her

zamankinden çok daha fazla ürün elde edilecektir. Bu dönem-

de yaflanacak olan bolluk ve bereketi müjdeleyen hadislerden

baz›lar› flöyledir:

Ebu Naim, Said'den tahric etti, O dedi, Peygamber (sav)

buyurdu: Ümmetim aras›nda Mehdi gelecektir. Ömrü, k›-

sa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. Ümmetim

Onun zaman›nda iyi ve kötünün benzeri ile nimetlenme-

di¤i bir nimetle nimetlenecek, sema üzerlerine bol ya¤-

mur ya¤d›racak, arz nebat›ndan hiçbir fley saklamaya-

cakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Za-

man, s. 9)

‹bni Ebi fieybe, Musannef isimli kitab›nda Ebu Said-il

Hudri'den tahric etti, O dedi, Resulullah (sav) buyurdu: 
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Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Ömrü uzasa da k›-

salsa da, yedi, sekiz y›l veya dokuz y›l, mülk sürecektir. Ve

daha önce zulümle dolu olan dünyay› adaletle doldura-

cakt›r. Sema ya¤muru indirecek, yer bereketini ç›kara-

cak, daha önce görülmemifl bir biçimde ümmetim O'nun

zaman›nda rahat edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-

il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)

… Yeryüzü içindeki hazineleri d›flar›ya f›rlatacakt›r. (El-

Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.45)

… Arz, içerisinde gizledi¤i bütün zenginliklerini, alt›ndan

ve gümüflten sütunlar halinde d›flar› atacak. (Ölüm-K›ya-

met-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri, s. 464)

"‹nsanlar bir ölçek bu¤day ektiklerinde karfl›l›¤›nda yedi

yüz ölçek bulacak... ‹nsan birkaç avuç tohum atacak, 700

avuç hasat edecektir... Çok ya¤mur ya¤mas›na ra¤men

bir damlas› bile bofla gitmeyecek." (K›yamet Alametleri,

s.164 / El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Mun-

tazar, s. 24)

Ahlaki bozulman›n ortadan kalkmas›, güven ve 

huzur ortam›n›n oluflmas›
Alt›nça¤'da ayr›ca, toplumda hüküm süren ahlaki bozulma ve

adaletsizlik de ortadan kalkacakt›r. Alabildi¤ine artm›fl olan

h›rs›zl›k, sahtekarl›k, doland›r›c›l›k, ihtiyaç içinde olan›n göze-

tilmemesi, sadece çok küçük bir zümrenin bolluk içinde yafla-

mas› gibi adaletsizlikler son bulacakt›r. 

Kuran ahlak›n›n hakim oldu¤u bu dönemde toplumun her

kesimindeki insanlar aras›nda çok büyük bir eflitlik yaflanacak,

huzur ve güven dolu bir ortam olacakt›r. Bu güvenlik dolu or-

tam›n bir sonucu olarak insanlar hiçbir sahtekarl›¤a, kötülü¤e

ve haram fiillere de yanaflmayacaklard›r. Ahir zamanda yaflana-
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cak olan bu adalet dolu ortam hadislerde flöyle anlat›lmakta-

d›r:

Rayvani, Müsned isimli eserinde ve Ebu Naim Huzey-

fe'den tahric etti, Resulullah (sav) buyurdu:

Mehdi... Evvelce zulümle dolu olan yeryüzünü adaletle

dolduracakt›r. O'nun hilafeti döneminde yer ve gök ehli,

havadaki kufllar bile Ondan raz› olacaklard›r. (Kitab-ül

Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Nuaym b. Hammad, Ebu Said-il Hudri'den tahric etti, O

dedi, Peygamber (sav) buyurdu: 

Ümmet bal ar›lar›n›n beyleri etraf›nda toplanmas› gibi

Mehdi'ye s›¤›n›rlar. O daha önce zulümle dolu olan dün-

yay› adaletle doldurur, insanlar Asr-› Saadet dönemine

adeta geri döner, uykuda olan uyand›r›lmaz ve bir damla

bile kan ak›t›lmaz. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman, s. 11)

… Yeryüzü zulüm ve iflkence ile doldu¤u gibi onu do¤ru-

luk ve adaletle doldurur. (Süneni-i Ebu Davut, 5/93)

Yeryüzü, zulüm ve iflkence yerine adaletle dolacakt›r. (K›-

yamet Alametleri, s. 163)

… Dünya adalet ve haklar›n yerini bulmas› ile dolar...

(Mektubat-› Rabbani, 1/251)

Mal›, eflit bir flekilde insanlara da¤›tacakt›r. Onun adale-

ti her yeri kaplayacak. Zulüm ve f›skla dolu olan dünya,

o geldikten sonra adaletle dolup taflacakt›r... Hz. Meh-

di'nin zaman›nda, adalet o kadar bol olacak ki, zorla al›-

nan her mal sahibine geri verildi¤i gibi, bir insan›n baflka-

s›na ait olup da, diflinde kalm›fl bir fley bile sahibine iade

edilecektir... Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç

kad›n, yanlar›nda hiç erkek olmaks›z›n, rahatl›kla, hacca

gidecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il

Muntazar, s. 23)
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Savafllar›n sona ermesi
Hadislerde ayr›ca bu dönemde "silahlar›n susaca¤›"n›n bildi-

rilmesi, bu devirde yeryüzünün bar›flla dolaca¤›n›n bir müjde-

sidir. 

Alt›nça¤ olarak adland›rd›¤›m›z bu dönemde, önceden arala-

r›nda husumet olan halklar aras›nda çok büyük bir kardefllik

yaflanacak, her türlü kavgan›n yerini bar›fl, dostluk ve sevgi ala-

cakt›r. 

Kuran ahlak›n›n yayg›n olarak yaflanmas›
Tüm insanlar›n çok büyük bir huzur, güven ve konfor içinde

yaflayacaklar›, savafllar›n olmayaca¤› bu ortam›n en önemli se-

beplerinden biri ise Müslümanlar›n güzel ahlak› olacakt›r. Zira

Alt›nça¤'›n en önemli özelli¤i, insanlar›n Kuran'a ve Peygamber

Efendimiz (sav)'in sünnetlerine ba¤lanaca¤› ve Kuran ahlak›n›n

eksiksiz olarak yafland›¤› bir dönem olmas›d›r.

‹nsanlar Allah (cc)'tan korktuklar› ve ahirette tüm yap›p ettik-

lerinden sorguya çekileceklerinin bilincinde olduklar› için bencil-

lik, kin, öfke, haset gibi kötü ahlak özelliklerinden, yolsuzluktan,

haks›z kazanç elde etmekten, yalan söylemekten, insanlar›n ca-

n›na kast etmekten, rüflvet almaktan titizlikle sak›nacaklard›r.

Bunlar›n yerine insanlar aras›nda dürüstlük, yard›mseverlik, fe-

dakarl›k, baflkalar›n›n iyili¤ini, sa¤l›¤›n›, rahat›n›, güvenli¤ini dü-

flünmek, sevgi, sayg›, merhamet, vefa, sadakat gibi güzel ahlak

özellikleri hakim olacakt›r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde

bu dönemde yaflanacak olan ahlak güzellikleri flöyle ifade edil-

mifltir:

Taberani, Evsad'da Amr. B. Ali tariki ile Hz. Ali b. Ebi Ta-

lib'den tahric etti: 

...Cenab-› Hak ‹slam'› nas›l bizimle bafllatm›flsa Onunla

sona erdirecektir. Nas›l, bizimle onlar aralar›ndaki flirk ve
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adavetten (husumet ve düflmanl›ktan) kurtulmufl ve kalp-

lerine ülfet (dostluk) ve muhabbet (sevgi) yerleflmiflse,

(Onun gelifli ile) yine öyle olacakt›r. (Kitab-ül Burhan Fi

Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.20)

... ‹yi insanlar›n iyili¤i artar, kötülere karfl› bile iyilik yap›-

l›r." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Za-

man, s. 17)

Teknoloji ve sanatta yaflanacak geliflmeler
Tüm bunlar›n yan› s›ra, teknolojik geliflmeler ahir zaman›n

bu devresinde doru¤a ulaflacak, insanlar teknolojinin bütün ni-

metlerinden alabildi¤ine faydalanacaklard›r. T›pta, tar›mda, ile-

tiflimde, sanayi teknolojisinde, ulafl›mda çok büyük geliflmeler

yaflanacakt›r. (Harun Yahya, Alt›nça¤) 

Alt›nça¤'da hayat›n her alan›na hakim olan bolluk, zenginlik,

güzellik ve ilerleme, sanat alan›na da yans›yacakt›r. Sanatta çok

büyük ilerlemeler kaydedilecek, müzikte, resimde ve di¤er tüm

alanlarda birbirinden güzel eserler ortaya ç›kacak, Allah (cc)'a

olan iman›n insanlara verdi¤i genifl ufuk ve derin düflünce, tüm

sanat dallar›na öncülük edecektir. Bu dönemde insanlar hep gü-

zellikle karfl›laflacak, ahlaklar› gibi, yaflad›klar› yerler, bahçeleri,

evlerinin dekorasyonu, k›yafetleri, dinledikleri müzik, e¤lence

flekilleri, tiyatrolar›, resimleri, sohbetleri de güzelleflecektir.

(Harun Yahya, Ahir Zaman ve Dabbet'ül Arz)

‹nsanlar Alt›nça¤'da hayatlar›ndan o kadar memnun olacak-

lard›r ki; bir hadiste ifade edildi¤ine göre, "Zaman›n nas›l geç-

ti¤inin fark›na varmayacaklar, bu güzelliklerden daha fazla

yararlanmak için Allah'tan ömürlerinin uzat›lmas›n›" (Kitab-

ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17) isteye-

ceklerdir. 

Peygamberimiz (sav)'in di¤er hadislerinde ise tüm insanlar›n
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Hz. Mehdi dönemindeki Alt›nça¤'da yaflamay› isteyecekleri bil-

dirilmifltir:

… Küçükler keflke ben büyük olsayd›m, büyükler de kefl-

ke ben küçük olsayd›m diye temenni ederler..." (Kitab-ul

Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

Nuaym, Tavus'tan tahric etti, dedi ki:

Ben Mehdi'ye yetiflene kadar ölmeyeyim istedim. Zira

Onun döneminde iyi insanlar›n iyili¤i artar, kötülere kar-

fl› bile iyilik yap›l›r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Meh-

diyy-il Ahir Zaman, s. 17)

Nuaym b. Hammad, ‹bni Abbas'dan tahric etti ki:

Hz. Mehdi Bizim Ehl-i Beytimizden bir gençtir. ‹htiyarla-

r›m›z Ona yetiflemeyecek, gençlerimiz ise Onu ümid ede-

ceklerdir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir

Zaman, s. 23)

Nitekim Peygamberimiz (sav) de hadislerinde, insanlar›n

dünyada ve ahiretteki kurtulufllar›na vesile olacak çok k›ymet-

li bir insan olan Hz. Mehdi'ye "kar üzerinde sürünerek de ol-

sa gelerek uymalar›n›" bildirerek onun döneminde yaflanacak

tüm bu hay›rlara iflaret etmifltir:

‹bni Ebi fieybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde,

‹bni Mace ve Ebu Naim ise ‹bni Mes'ud'dan tahric ettiler.

O dedi ki: ... O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden

önce bask› ve zulümle dolu olan arz› adaletle doldurur.

Sizden Ona kim yetiflirse, kar üzerinde sürünerek dahi ol-

sa gelsin, Ona kat›ls›n. Zira O Mehdi'dir. (Kitab-ül Bur-

han Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

‹nsanlar, Allah (cc)'›n Kuran'da inanan kullar›na müjdeledi¤i

güzelliklerin hepsini bu dönemde yaflayabileceklerdir. Allah

(cc) ayetlerinde iman eden müminleri dünyada da güzel bir ha-

yatla yaflataca¤›n› flöyle bildirmektedir:
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Sizin yan›n›zda olan tükenir, Allah'›n Kat›nda olan ise
kal›c›d›r. Sabredenlerin karfl›l›¤›n› yapt›klar›n›n en gü-
zeliyle Biz muhakkak verece¤iz. Erkek olsun, kad›n ol-
sun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunur-
sa, hiç flüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaflat›r›z ve
onlar›n karfl›l›¤›n›, yapt›klar›n›n en güzeliyle muhak-
kak veririz. (Nahl Suresi, 96-97)

Kuran'da Allah (cc)'›n emirlerine uygun olarak yaflanan or-

tamlar›n bir nevi "bar›fl yurdu"na dönüflece¤ine dikkat çekil-

mifltir. Bu ahlaktaki insanlar›n hem dünyada daha fazla güzellik-

le karfl›laflacaklar› hem de ahirette sonsuz bir cennet hayat›yla

ödüllendirilecekleri müjdelenmifltir:

Allah bar›fl yurduna ça¤›r›r ve kimi dilerse dosdo¤ru
yola yöneltip-iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve
fazlas› vard›r. Onlar›n yüzlerini ne bir karart› sarar, ne
bir zillet, iflte onlar cennetin halk›d›rlar; orada süresiz
kalacaklard›r. (Yunus Suresi, 25-26)



DARWIN‹ZM'‹N ÇÖKÜfiÜ

Darwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini reddet-

mek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl›

bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z madde-

lerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve

canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›n-

dan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah (cc)'›n tüm

evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da

kan›tlanm›flt›r.

Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yü-

rütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›-

na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen

yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r.

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim

teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30

y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getiril-

mektedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar,

Darwinist iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl

ve bu gerçek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir.

Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl›

alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçer-
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sizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle

aç›klamaktad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve alma-

ya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nede-

niyle, burada da özetlemekte yarar vard›r. 

Darwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti

olmas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Te-

oriyi bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme,

Charles Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl›

kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› tür-

lerini Allah (cc)'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu.

Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve za-

man içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafl-

l›kl› uzun bölümde itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru

karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim tara-

f›ndan afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendire-

ce¤ini umuyordu. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak ge-

liflen bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel

iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta

incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
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asla aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, ger-

çekte evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir

bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine

bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece-

¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 mil-

yar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden

geldiklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da

milyonlarca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er ger-

çekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin

fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorular-

dand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim süreci-

nin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk

hücre" nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdaha-

leyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve

düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak

meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde

tesadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r.

Ancak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddi-

ad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz et-
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memiflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›la-

r›n çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Orta-

ça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre,

cans›z maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k

oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin ye-

mek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir

düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›.

Kirli bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz bek-

lendi¤inde bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeye-

bildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, si-

neklerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›-

yorlard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dün-

yas›nda yayg›n bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra,

ünlü Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu

inanc› kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve de-

neyler sonucunda vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: 

"Cans›z maddelerin hayat oluflturabilece¤i iddias› art›k

kesin olarak tarihe gömülmüfltür." (Sidney Fox, Klaus Do-

se, Molecular Evolution and The Origin of Life, New

York: Marcel Dekker, 1977, s. 2)

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl›

uzun süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin kar-

mafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabi-

lece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi. 
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20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›l-

larda ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen

meydana gelebilece¤ini ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flma-

lar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itiraf› yapmak zo-

runda kalacakt›: 

"Maalesef hücrenin kökeni, evrim teorisinin tümünü içine

alan en karanl›k noktay› oluflturmaktad›r." (Alexander I.

Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publica-

tions, 1953 (Reprint), s.196)

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konu-

sunu çözüme kavuflturacak deneyler yapmaya çal›flt›lar. Bu de-

neylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan

1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu-

¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve

bu kar›fl›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan

birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi. O y›llarda ev-

rim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin geçerli ol-

mad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflulla-

r›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.

("New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin

of the American Meteorological Society, c. 63, Kas›m 1982, s. 1328-

1330)

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kul-

land›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. (Stan-

ley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebi-

otic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7)

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca

yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›.
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San Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada,

evrimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede

bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la gir-

di¤imizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl prob-

lemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›?

(Jeffrey Bada, Earth, fiubat 1998, s. 40)

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› ya-

p›lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›-

d›r. Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürün-

lerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl

laboratuvarlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek

canl› bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla

rastlant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en te-

mel yap› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme

ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10
950

'de

1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik

olarak "imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve

genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi

bankas›d›r. ‹nsan DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dö-

külmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüp-

hane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z

birtak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eflle-

nebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler

do¤rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efl-
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lemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var ol-

malar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryo-

sunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üniversite-

si'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American der-

gisinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve

nükleik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› za-

manda rastlant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihti-

mal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde et-

mek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kim-

yasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤›

sonucuna varmak zorunda kalmaktad›r. (Leslie E. Orgel,

The Origin of Life on Earth, Scientific American, c. 271,

Ekim 1994, s. 78)

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› im-

kans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›l-

d›¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›-

l›fl› reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teori-

nin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da

gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl

olmas›d›r. Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do-

¤al seleksiyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya

verdi¤i önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türle-

rin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n ha-

yatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar
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taraf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabi-

len geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve

güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, ge-

yikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in

atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleflti-

rici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve

Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› süre-

ce do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.

(Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Editi-

on, Harvard University Press, 1964, s. 189)

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu La-

marck'a dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce

yaflam›fl olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamla-

r› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle ak-

tar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda ye-

ni türler ortaya  ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek

için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Köke-

ni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n za-

manla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti. (Charles Darwin, The

Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University

Press, 1964, s. 184)

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20. yüzy›lda geliflen genetik bi-

limiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin son-
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raki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece

do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir

mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha

yayg›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwi-

nizm, do¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" ola-

rak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl

etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmala-

r› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyon-

larca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gi-

bi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik

bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia et-

mektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek

vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene

sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir et-

ki ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bu-

nu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender

olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler.

Bu üç özellik, mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meyda-

na getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede

özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlan-

t›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol
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saatinde meydana gelecek rasgele bir de¤iflim kol saatini

gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek ve-

ya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri

gelifltirmez, ona y›k›m getirir. (B. G. Ranganathan, Ori-

gins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988)

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi ge-

lifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n

zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim

mekanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›la-

r› sadece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsan-

larda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette

tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do-

¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na

hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim

mekanizmas›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas›

olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl ola-

maz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu-

¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifl-

lerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine

dönüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Te-

oriye göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir za-

man dilimini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›-

s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men,

bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› ba-
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l›k-yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen

özelliklerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazan-

m›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl

sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olma-

l›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu te-

orik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunla-

r›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca ol-

mas› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil

kay›tlar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde

bunu flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z

ara-geçifl çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n

yaflam›fl olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar›

aras›nda bulunabilir. (Charles Darwin, The Origin of Spe-

cies: A Facsimile of the First Edition, Harvard University

Press, 1964, s. 179)

Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir ya-

n›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl

formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalar-

da elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin ak-

sine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir

biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi-

¤imizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli

olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen
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de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz. (Derek

A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings

of the British Geological Association, c. 87, 1976, s. 133)

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir

geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›k-

maktad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›,

bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delil-

dir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir

atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n

tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü

evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda ya-

p›labilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerin-

de ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya

ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›y-

sa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var

olan baz› canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl

olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde

ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l ta-

raf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir. (Douglas J. Futuyma,

Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s.

197)

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel

bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin

kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›-

l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri

konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,
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bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klar-

dan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan

bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"la-

r›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu se-

naryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka

bir fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Ox-

nard gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin

Australopithecus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kap-

saml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir may-

mun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›-

mad›klar›n› göstermifltir. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory To-

wer, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 75-94; Charles E. Ox-

nard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds

for Doubt", Nature, c. 258, s. 389)

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo"

yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisinde-

ki canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrim-

ciler, bu farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir

evrim flemas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte

bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispat-

lanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savu-

nucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder. (J. Rennie,
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"Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aral›k

1992)

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus

> Homo sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin,

bir sonrakinin atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoant-

ropologlar›n son bulgular›, Australopithecus, Homo habilis ve

Homo erectus'un dünya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dönemler-

de yaflad›klar›n› göstermektedir. (Alan Walker, Science, c. 207,

1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. bask›, New York:

J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, c. 3,

Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272)

Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü

çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo sapiens nean-

dertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile ayn› or-

tamda yan yana bulunmufllard›r. (Time, Kas›m 1996)

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› id-

dias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üni-

versitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de

bir evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu

ç›kmaz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› homi-

nid (insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za

ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl ola-

maz. Dahas›, biri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir

geliflme trendi göstermemektedirler. (S. J. Gould, Natural

History, c. 85, 1976, s. 30)

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali

birtak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani

s›rf propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evri-

mi senaryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan iba-
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rettir. Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithe-

cus fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ün-

lü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir ev-

rimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilim-

sel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul

etti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zucker-

man'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere da-

yanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan son-

ra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin

en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar›

ve bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu

ucunu flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim

olarak varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lama-

ya ve insan›n fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imiz-

de, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin mümkün

oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu

kimselerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri

bile mümkündür. (Solly Zuckerman, Beyond The Ivory To-

wer, New York: Toplinger Publications, 1970, s. 19)

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne ina-

nan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir bi-

çimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, is-

terseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n›
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bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle

özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia eder.

Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya

gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn›

atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifl-

lerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor,

azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›-

¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin,

tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek

sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formü-

lü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›n-

da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum

gibi elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flart-

larda bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› ge-

rekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›-

fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da

(bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein

doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-

sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varil-

lerin bafl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysun-

lar. Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nö-

betlefle milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin

bafl›nda beklesinler. Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n

var olmas› gerekti¤ine inan›l›yorsa hepsini kullanmak serbest

olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle

bir canl› ç›kartamazlar. Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›,

bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zam-
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baklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›,

domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri, zeytinleri, üzümle-

ri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve

bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar.

De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n

tek bir hücresini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi
oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi iki-

ye bölüp, sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikros-

kobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›n-

da izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah

(cc)'›n üstün yaratmas›yla hayat bulur. Bunun aksini iddia

eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir safsatad›r. Ev-

rimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflünmek,

üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di-

¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" soru-

suna k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde re-

tinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›n-

dan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›n-

daki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu

elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu mer-

kezde görüntü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflü-

nelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k bey-

nin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen

yer kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflma-
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d›¤›n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta

›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüz-

y›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤laya-

mam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan el-

lerinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. 

fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü bafl-

ka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size

dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl

televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis

bu netli¤e ulaflmaya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev

tesisler kurulmakta, araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasa-

r›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu

anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve

kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki

boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir

perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapma-

ya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük

takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni

bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan

dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve

kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da

mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan me-

kanizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi

biri size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda

olufltu, atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti
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meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin bira-

raya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufltu-

ran alet tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü gö-

rüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum

kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kep-

çesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses

titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu tit-

reflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir.

Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma

merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gi-

bi sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar

gürültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men

en net sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir

orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm

gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beynini-

zin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in ha-

kim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l

kullan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürül-

mektedir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik

alet, sesi alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r.

Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mü-

hendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kali-

tede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketi-

nin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde

mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka para-

zit oluflur veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan
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bir c›z›rt› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki tekno-

lojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir

insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› ve-

ya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu al-

g›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses

cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› ola-

mam›flt›r. Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n öte-

sinde, çok büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfoni-

leri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›-

lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya

biyokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤u-

na dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en

önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu

elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan

kimdir? Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan

tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime ait-

tir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve si-

nir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden

ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorula-

ra hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah

(cc)'›n yaratm›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için

göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da öte-

sinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki

birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç
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boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran Yüce Allah (cc)'›

düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir.

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bul-

gularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Te-

orinin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne

sürdü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi

yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflama-

d›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisi-

nin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir.

Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek

çok düflünce, bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim

teorisi ›srarla bilimin gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› in-

sanlar teorinin elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak gösterme-

ye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için,

kendisinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl oluflu-

dur. Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar

ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist

aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir ev-

rimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim

adam›" oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden

kabul edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünya-

ya materyalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bili-

min yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme

olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist
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bir aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramla-

r› kurguluyoruz. Materyalizm mutlak do¤ru oldu¤una gö-

re de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye girmesine izin vere-

meyiz. (Richard Lewontin, "The Demon-Haunted

World", The New York Review of Books, 9 Ocak 1997,

s.28)

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤ru-

na yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle

de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyon-

larca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafala-

r›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve

insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an

ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu

kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir ka-

buldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›kla-

man›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam

etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan

insanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün

bir güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›n›n eseridirler. Ya-

rat›c›, tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde dü-

zenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah (cc)'t›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür
Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ide-

olojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kul-

lanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hura-

felerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia

oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 
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Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi

dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akle-

den, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin,

Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton

Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon

a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu

saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü,

e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihi-

nin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde

olacakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n›

bafl›ndan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›ma-

yan, gözlerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan ger-

çekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha

yoktur. Bu, Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n

Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›k-

lar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya

tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür.

Gerçekte bu durum, Allah (cc)'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›l-

s›zl›kt›r. Allah (cc), baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve

gerçekleri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetin-

de bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da,
onlar için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalp-
lerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerin-
de perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarad›r. (Bakara
Suresi, 6-7)

…Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözle-
ri vard›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla
iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›-
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l›kt›rlar. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah (cc) Hicr Suresi'nde ise, bu insanlar›n mucizeler gör-

seler bile inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan
yukar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndü-
rüldü, belki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyecek-
lerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili ol-

mas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150

y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamaya-

cak kadar hayret verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç

insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla do-

lu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir ya-

n›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla

biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve flu-

ur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için

uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve

say›s›z kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi-

¤ine inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah (cc) Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu

olan baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkiledikleri-

ni Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildir-

mektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun

Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤›

bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›lafl-

t›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini

emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanla-
r›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdü-
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ler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf
Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmaca-

lar"la -Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini

büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz.

Musa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, Kuran'da-

ki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O
da f›rlat›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduk-
lar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini
buldu, onlar›n bütün yapmakta olduklar› geçersiz kal-
d›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak
tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleye-

rek etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤u-

nun anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir.

Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda

son derece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayat-

lar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler

tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük

duruma düfleceklerdir. 

Nitekim yaklafl›k 60 yafl›na kadar evrimi savunan ve ateist

bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri gören Malcolm

Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i durumu

flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alan-

larda, gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri mal-

zemelerinden biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak,

bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir saf-

l›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r. (Malcolm

247

ADNAN OKTAR



Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids:

Eerdmans, 1980, s.43)

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte

insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve ev-

rim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddet-

li büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir

h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalkmaya

bafllam›flt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok

insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.
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... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka bizim

hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herfleyi bilen, 

hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


