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Bi sm i ll a hi rra hm a ni rra hi m

ÖNSÖZ

Rabbim! Bana kolaylaştır ve Tamamlamayı Nasip Et!

Hamd Allah içindir. O’ndan yardım ister, hidayet ve bağışlama
sını talep ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülük
lerinden O’na sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini (doğru yola iletti
ğini) saptıracak, saptırdığına da hidayet verecek yoktur. Biz
şehadet ederiz ki Allah’dan başka ilah yoktur ve yine şehadet
ederiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve
Resulüdür. Hak olan bir din, hûda ve dinin hepsini açıklamak için
Resulünü göndermiştir. Allah şahit olarak yeter.
Rasûlünü kıyamete yakın bir saatte müjdeleyici, uyarıcı, O’nun
izniyle Allah’a davet eden, karanlığı aydınlatan bir ışık ve dalâlet
ten (sapıklıktan) doğru yola ileten olarak göndermiştir. O’nunla
kör gözleri görür hale getirdi ve O’nunla kullarını günâhlardan
temizledi. Kör gözleri O’nunla gördürdü, sağır kulakları O’nunla
işittirdi ve (kararmış kalpleri) O’nunla parlattı. O’nunla hak ile bâtı
lın, hidâyet ile sapıklığın, doğruyla eğrinin, mü’minler ile kâfirlerin,
mutluluk içindeki Cennet Ehli ile sıkıntılı Cehennem Ehli’nin ve Al
lah’ın dostlarıyla Allah’ın düşmanlarını birbirinden ayırt etti. Ve Al
lah’ın dostlarıyla Allah’ın düşmanlarını beyân etmiştir.
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse için onun Allah’ın
Dostları’ndan olduğuna dâir şâhitlik ederse o Rahman’ın dostla
rındandır. Kimin içinde onun Allah’ın düşmanlarından biri olduğu
na dâir şâhitlik ederse o Şeytan’ın dostlarındandır.
Allah Subhânehu ve Teâlâ Kitabı’nda ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem‘in
sünnetinde Allah’ın insanlardan dostları olduğu gibi, şeytanın da
insanlardan dostları olduğunu açıklamıştır. Ve Rahman’ın dostla
rıyla şeytanın dostlarını ayırt etmiştir.
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ﻭﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﹾ ﻴﱠﺘﻘﹸﻭﻥ
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ 
ﺯﻨﹸﻭﻥ . ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 
ﻭﻻﹶ ﻫﻡ ﻴﺤ 
ﺨﻭﻑﹲ ﻋﹶﻠ ﻴﻬِﻡ 
﴿ ﺃَﻻ ِﺇﻥ ﺃَﻭِﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻻﹶ ﹶ
ﻫﻭ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﻭﺯ
ﺭﺓِ ﻻﹶ ﹶﺘﺒﺩِﻴلَ ِﻟﻜﹶﻠِﻤﺎﺕِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺫﹶﻟِﻙ 
ﺩ ﹾﻨﻴﺎ ﻭﻓِﻲ ﺍﻵﺨِ 
ﹶﻟﻬﻡ ﺍ ﹾﻟﺒﺸﹾﺭﻯ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓِ ﺍﻟ 
ﻌﻅِﻴﻡ﴾ 
ﺍ ﹾﻟ 

﴾ Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mahzûn
olacaklar da onlar değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş olanlar
dır. Dünya hayatında da âhiret hayatında da müjde onlaradır. Allah’ın
sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte en büyük kurtuluş budur .﴿ 1

﴿

ﻜﻔﹶﺭﻭﺍﹾ َﺃﻭِﻟﻴﺂﺅُﻫﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﻅﱡﻠﹸﻤﺎﺕِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱡﻨﻭﺭِ ﻭﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﹶ
ﺠﻬﻡ 
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻴﺨﹾﺭِ 
ﺍﻟﹼﻠﻪ ﻭِﻟﻲ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 

ﺍﻟﻁﱠﺎﻏﹸﻭﺕﹸ ﻴﺨﹾﺭِﺠﻭ ﹶﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱡﻭﺭِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻅﱡﻠﹸﻤﺎﺕِ ﺃُﻭﻟﹶـﺌِﻙَ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭِ ﻫﻡ ﻓِﻴﻬﺎ
ﺨﹶﺎﻟِﺩﻭﻥ﴾
﴾ Allah, inananların dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çı
karır. Küfredenler ise, onların dostları tağutlardır ve onları aydınlıktan
karanlıklara çıkarırlar. Bunlar, cehennem ashabı olup, orada dâimîdir
ler.﴿ 2
﴿

ﻀﻬﻡَ ﺃﻭِﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽٍ
ﻌ 
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻻﹶ ﹶﺘﺘﱠﺨِﺫﹸﻭﺍﹾ ﺍ ﹾﻟ ﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﱠﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃَﻭِﻟﻴﺎﺀ ﺒ 
ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 

ﻤ ﹾﻨﻬﻡ ﺇِﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻻﹶ ﻴﻬﺩِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﻭﻡ ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥ.
ﻭﻤﻥ ﻴ ﹶﺘﻭﻟﱠﻬﻡ ﻤﻨﻜﹸﻡ ﻓﹶ ِﺈﻨﱠﻪِ 


ﹶﻓﺘﹶﺭﻯ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻓِﻲ

ﺭﺓﹲ ﹶﻓﻌﺴﻰ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﺃَﻥ ﻴْ ﺄِﺘﻲ
ﺭﻋﻭﻥ ﻓِﻴﻬِﻡ ﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ ﻨﹶﺨﹾﺸﹶﻰ ﺃَﻥ ﹸﺘﺼِﻴ ﺒﻨﹶﺎ ﺩﺁﺌِ 
ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ ﻤﺭﺽ ﻴﺴﺎ ِ
ﻭ ﻴﻘﹸﻭلُ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ
ﺩﻤِﻴﻥ . 
ﺴﻬِﻡ ﻨﹶﺎ ِ
ﺼﺒِﺤﻭﺍﹾ ﻋﻠﹶﻰ ﻤﺎ ﺃَﺴﺭﻭﺍﹾ ﻓِﻲ َﺃ ﹾﻨﻔﹸ ِ
ﺩﻩِ ﻓﹶﻴ 
ﻤﻥ ﻋِﻨ ِ
ﺒِﺎ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﺘﺢِ َﺃﻭَ ﺃﻤﺭٍ 
ﺼﺒﺤﻭﺍﹾ
ﻋﻤﺎﹸﻟﻬﻡ ﻓﹶَﺄ 
ﻁﺕﹾ َﺃ 
ﺤﺒِ ﹶ
ﻌﻜﹸﻡ 
ﻤ
ﺠﻬﺩَ ﺃ ﻴﻤﺎﻨِﻬِﻡِ ﺇﱠﻨﻬﻡ ﹶﻟ 
ﺴﻤﻭﺍﹾ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ 
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ َﺃﻫـﺅُﻻﺀ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺃَﻗﹾ 
ﺁ
ﺤﺒﻬﻡ
ﻡ ﻴِ 
ﻭﻑﹶ ﻴْ ﺄﺘِﻲ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺒ ﹶﻘﻭٍ 
ﺴ
ﻡ ﻋﻥ ﺩِﻴ ِﻨﻪِ ﻓﹶ 
ﺩ ﻤِﻨﻜﹸ 
ﺭﺘﹶ 
ﻤﻨﹸﻭﹾﺍ ﻤﻥ ﻴ 
ﺨﹶﺎﺴِﺭِﻴﻥ . ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 
ﻭﻻﹶ
ﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ 
ﺯﺓٍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥ ﻴﺠﺎﻫِﺩﻭﻥ ﻓِﻲ 
ﻤﻨِﻴﻥَ ﺃﻋِ 
ﺅِ
ﻤْ
ﺤﺒﻭ ﹶﻨﻪ ﺃَﺫِﱠﻟﺔٍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ 
ﻭﻴِ 

ﺅﺘِﻴﻪِ ﻤﻥ ﻴﺸﹶﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺍﺴِﻊ ﻋﻠِﻴﻡ. 
ﻭﻤﺔﹶ ﻵﺌِﻡٍ ﺫﹶﻟِﻙ ﹶﻓﻀلُ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻴ ْ
ﻴﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻥ ﹶﻟ 

ِﺇﱠﻨﻤﺎ ﻭِﻟﻴﻜﹸﻡ

ﻜﻌﻭﻥ. 
ﺯﻜﹶﺎﺓﹶ ﻭﻫﻡ ﺭﺍ ِ
ﺅﺘﹸﻭﻥ ﺍﻟ 
ﻭﻴ ْ
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻴﻘِﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹶ 
ﺍﻟﹼﻠﻪ ﻭﺭﺴﻭﻟﹸﻪ ﻭﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 
ﺯﺏ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻫﻡ ﺍﻟﹾﻐﹶﺎِﻟﺒﻭﻥ﴾
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻓﹶِﺈﻥ ﺤِ 
ﻭﻤﻥ ﻴ ﹶﺘﻭلﱠ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺭﺴﻭﹶﻟﻪ ﻭﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 

﴾Ey

îman edenler! Yahudîleri ve hırısiyanları kendinize dost edinme
yin. Onlar biribirlerinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edinir
se, o onlardandır. Allah, şüphesiz, zâlim kimseleri doğru yola iletmez.
Yûnus Sûresi: 6264
Bakara Sûresi: 257
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Kalplerinde bir hastalık bulunan (münafık) ların “başımıza bir felâket
gelmesinden korkuyoruz” diyerek (yahudilerin) arasında koşuştularını gö
rürsün. Fakat mümkündür ki, Allah, kendi katından bir zafer, yahut bir
emir getirir de, onlar da, içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olur
lar.
Îman edenler ise, “sizinle beraber olduklarına dâir, Allah’a bütün güç
leriyle yemin edenler bunlar mı? “ derler. Onların bütün amelleri boşa git
miş ve kendileri de hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır.
Ey îman edenler! İçinizden her kim, dininden dönerse, (böylelerine
karşı) Allah, öyle bir kavim getirir ki, kendisi onları sever, onlar da Al
lah’ı severler; mü’minlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı güçlüdürler. Al
lah yolunda savaşırlar; ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar.
İşte bu, Allah’ın dilediğine verdiği bir fazîlettir. Allah, ihsânı bol, her
şeyi hakkıyla bilendir.
Sizin asıl dostunuz Allah’tır. Rasûlüdür ve (Allah’ın emirlerine) bo
yun eğerek namazlarını dosdoğru kılıp zekâtlarını veren mü’minlerdir.
Bu itibarla, her kim, Allah’ı, Rasûlünü ve îman edenleri dost edinirse,
işte dâima gâlip gelecek olanlar, Allah tarafını tutanlardır.﴿ 1
﴾ ﻋﻘﹾﺒﺎﹰ
 ﺭ
 ﺨﻴ
 ﹶﺍﺒﺎﹰ ﻭﺭ ﹶﺜﻭ
 ﺨﻴ
 ﹶﻫﻭ
 ﻕﱢﻴﺔﹸ ﻟِﱠﻠﻪِ ﺍﻟﹾﺤ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻭﻫﻨﹶﺎﻟِﻙ


﴿

“ İşte bu durumda yardım, yalnız hak olan Allah’a âittir; O, sevab yö
nünden daha hayırlıdır; âkıbet yönünden de daha hayırlıdır.” 2
Şeytanın dostlarını zikrederek Allah şöyle buyuruyor:
 ﹾﻠﻁﹶﺎﻥ ﺴ ﻟﹶﻪﻴﺱ  ﹶﻟ{ ِﺇﱠﻨﻪ98} ِﺠِﻴﻡﻴﻁﹶﺎﻥِ ﺍﻟﺭ ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﻪ ﻤِﻥ
ِ ﺫ ﺒِﺎﻟﹼﻠ
ﺴ ﹶﺘﻌِ ﹾ
  ﻓﹶﺎﺁﻥ ْﺃﺕﹶ ﺍ ﹾﻟﻘﹸﺭ﴿ ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻗﹶﺭ
ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﻭ ﹶﻨﻪ
 ﱠﻟﻴﺘﹶﻭ ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻋ ﹾﻠﻁﹶﺎ ﹸﻨﻪﺎ ﺴ{ ِﺇﱠﻨﻤ99} ﻜﱠﻠﹸﻭﻥﻴ ﹶﺘﻭ ﺒﻬِﻡﺭ
 ﻠﹶﻰﻭﻋ
 ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ
  ﺁﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻋ
﴾ﺭﻜﹸﻭﻥ
ِ ﺸﹾﻪ ﻤ
ِ ﻡ ِﺒﻫ

“ Kur’an okuduğun zaman, taşlanmış olan şeytandan Allah’a sığın. Şu
bir gerçektir ki, şeytanın îman edenler ve Rabbine güvenip dayananlar

1
2

Mâide Sûresi : 5156
Kehf Sûresi: 44
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üzerinde hiçbir nüfûzu yoktur. Onun nüfûzu, sadece kendisini dost tu
tanlar ve onun yüzünden müşrik olanların üzerindedir.” 1

ِﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻁﱠﺎﻏﹸﻭﺕ
  ﻓِﻲﻴﻘﹶﺎﺘِﻠﹸﻭﻥ ﻭﺍﹾﻜﻔﹶﺭ
ﻥ ﹶ
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭ
  ﻓِﻲﻴﻘﹶﺎﺘِﻠﹸﻭﻥ ﻤﻨﹸﻭﹾﺍ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ

﴿

﴾ﻀﻌِﻴﻔﺎ
 ﻥ ﻜﹶﺎﻥ
ِ ﻴﻁﹶﺎ ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﺩﻥ ﻜﹶﻴ
 ﻴﻁﹶﺎﻥِ ِﺇ ﺸ
ﺎﺀ ﺍﻟ ﱠِﻟﻴﹶﻓﻘﹶﺎﺘِﻠﹸﻭﺍﹾ ﺃَﻭ

“ Oysa îman edenler Allah yolunda, küfredenler de, bâtıl inançları uğ
runa savaşırlar. O halde siz (ey mü’minler!) şeytanın dostlarıyla savaşın.
Şüphe yoktur ki, şeytanın hilesi zayıftır.” 2
ِﺭ َﺃﻤﻋﻥ
 ﺴﻕﹶ
  ﹶﻓﻔﹶﺠﻥ
ِ  ﺍﻟﹾﻤﻥ
ِ  ﻜﹶﺎﻥﻠِﻴﺱﻭﺍ ﺇِﻟﱠﺎ ﺇِﺒﺩﺠ ﻓﹶﺴﻡﻭﺍ ﻟِﺂﺩﺩﺠﻜﺔِ ﺍﺴ
ﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶﺇِﺫﹾ ﻗﹸ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻟِﻠﹾﻤ﴿ ﻭ
﴾ ﺩﻻﹰ
 ﻥ ﺒ
  ﻟِﻠﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻭ ِﺒ ْﺌﺱ
 ﺩ ﻋ ﹶﻟﻜﹸﻡﻡﻫﻭﻨِﻲ ﻭﺎﺀ ﻤِﻥ ﺩِﻟﻴ ﺃَﻭﻴ ﹶﺘﻪﺭ
 ﺫﹸ ﻭﺒﻪِ ﺃَ ﹶﻓ ﹶﺘﺘﱠﺨِﺫﹸﻭ ﹶﻨﻪﺭ


“ Meleklere ‘Âdem’e secde edin’ dediğimizde, cinlerden olan İblîs dışın
da hepsi secde etmişti de İblîs Rabbının emrinden çıkmıştı. (Ey insan o
ğulları!) Şimdi beni bırakıpta sizin düşmanınız olduğu halde bu İblîsi ve
onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Zâlimler için Allah’a karşılık ne
kötü bir bedel! “ 3
 ﺨﹶ ﹾﻠﻕﹶﺭﻥ
 ﻴﻐﹶﻴ ﻓﹶﹶﻠﻡﺭﱠﻨﻬ
 ﻵﻤﺎﻡِ ﻭﻷ ﹾﻨﻌ
َ  ﺍ ﺁﺫﹶﺍﻥﻜﻥ
ﺒﺘﱢ ﹸ ﻴ ﻓﹶﹶﻠﻡﺭﱠﻨﻬ
 ﻵﻤ ﻭﻡﻴﱠﻨﻬ ﻤﱢﻨ
ﻷ
ُ ﻭ
 ﻡﻷﻀِﱠﻠﱠﻨﻬ
ُ ﻭ


﴿

﴾ﻤﺒِﻴﻨﺎﹰ
 ﺍﻨ ﹰﺎﺭ ﺨﹸﺴ ﺨﹶﺴِﺭﻭﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﹶﻓﻘﹶﺩﻥ ﺩﹰﺎ ﻤِﻟﻴ ﻭﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
ﻴﺘﱠﺨِﺫِ ﺍﻟ ﱠ ﻥﻭﻤ
 ِﺍﻟﹼﻠﻪ

“ Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, apaçık bir hüsrana
uğramış olur.” 4
ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾﺎﻨﺎﹰ ﻭ ﺇِﻴﻤﻡﻫﺍﺩ ﻓﹶﺯﻡﻭﻫ
 ﺸ
 ﻓﹶﺎﺨﹾ ﹶﻭﺍﹾ ﹶﻟﻜﹸﻡﻤﻌ
ﺠ
  ﻗﹶﺩ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ِﺇﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﻡ ﻗﹶﺎلَ ﻟﹶﻬ﴿ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ
ﻭﺀ ﺴﻡﺴﻬ
 ﺴﻤ ﻴلٍ ﻟﱠﻡ ﹶﻓﻀ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭﻤﻥ
 ٍﻤﺔ
ﻌ
 ﻭﺍﹾ ِﺒ ِﻨﻓﹶﺎﻨﻘﹶﹶﻠﺒ

Nahl Sûresi : 98100
Nisa Sûresi: 76
3 Kehf Sûresi : 50
4 Nisâ Sûresi: 119
1
2

{173}

ُﻭﻜِﻴل
  ﺍﹾﻟﻡﻭ ِﻨﻌ
 ﺒﻨﹶﺎ ﺍﻟﹼﻠﻪﺴ
 ﺤ
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ﺎﺀﻩﻟِﻴﻭﻑﹸ َﺃﻭ
ﺨ
 ﹶ ﻴﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﺎ ﺫﹶِﻟﻜﹸﻡ{ ِﺇﻨﱠﻤ174} ٍﻋﻅِﻴﻡ
 ٍل ﺫﹸﻭ ﹶﻓﻀﺍﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻭﺍﻥﻀﻭ
 ﺭ
ِ ﻭﺍﹾﺒﻌ ﺍ ﱠﺘﻭ
﴾{175} ﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻥِ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﻭﻡﻼ ﺘﹶﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻫ
ﻓﹶ ﹶ

« Onlara bazı kimseler, “(size düşman olan) insanlar, size karşı bir araya
geldiler; bu sebeple onlardan korkun” demişlerdi de, (bu söz), onların
îmanını artırmış ve “Allah bize yeter; O, ne güzel bir vekildir” demişler
dir. (Nitekim o düşmanla karşılaşmak için çıktıktan sonra) kendilerine
hiçbir kötülük dokunmadan, Allah’tan gelen bir nimet ve kârlı bir ticaret
ile geri dönmüşler ve (bu hareketleriyle ) Allah’ın rızasına da uymuşlardır.
Allah, son derece büyük lütuf sahibidir. (Düşmanların size karşı birleş
tikleri haberini getiren adam,) sadece sizi dostlarıyla korkutan şeytandır.
Eğer gerçekten mü’min kimseler iseniz, onlardan korkmayıp benden kor
kun.»1
ﺩﻨﹶﺎ
 ﺠﺸﺔﹰ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﻭ
ﻠﹸﻭﺍﹾ ﻓﹶﺎﺤِ ﹶﺇِﺫﹶﺍ ﹶﻓﻌ{ ﻭ27} ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ  ﻻﹶﺎﺀ ﻟِﻠﱠﺫِﻴﻥِﻟﻴ ﺃَﻭﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
 ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺍﻟ ﱠﻌ﴿ ﺇِﻨﱠﺎ ﺠ
ﺎ ﻻﹶﻠﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻤ ﻋﺸﹶﺎﺀ َﺃ ﹶﺘﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ ﺒِﺎ ﹾﻟﻔﹶﺤﺭ ْﺄﻤ ﻻﹶ ﻴ ﺍﻟﹼﻠﻪﺎ ﻗﹸلْ ِﺇﻥﺭﻨﹶﺎ ِﺒﻬ
  َﺃﻤﺍﻟﹼﻠﻪﺎﺀﻨﹶﺎ ﻭﺎ ﺁﺒﻴﻬ ﹶﻠﻋ
ﻭﻩﺩﻋ
 ﺍﺠِﺩٍ ﻭﺴ ﻜﹸلﱢ ﻤ ﻋِﻨﺩﻜﹸﻡﻭﻫﺠﻭﺍﹾ ﻭﺃَﻗِﻴﻤﻁِ ﻭﻲ ﺒِﺎ ﹾﻟﻘِﺴﺭﺒ
 ﺭﻗﹸلْ َﺃﻤ

{28}

ﻭﻥﹶﻠﻤﹶﺘﻌ

ﻼﹶﹶﻟﺔﹸ ﺍﻟﻀﻴﻬِﻡ ﻠﹶﻕﱠ ﻋﻓﹶﺭِﻴﻘﺎﹰ ﺤﻯ ﻭﺩ{ ﻓﹶﺭِﻴﻘﺎﹰ ﻫ29} ﻭﻥﻭﺩ ﹶﺘﻌﺃَﻜﹸﻡﺩﺎ ﺒ ﻜﹶﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩ ﻟﹶﻪﺨﹾِﻠﺼِﻴﻥﻤ
﴾{30} ﻭﻥﻬﺘﹶﺩ
ﻤ
 ﻡ َﺃﱠﻨﻬﻭﻥﺴﺒ
 ﺤﻭﻴ
 ِﻭﻥِ ﺍﻟﻠﹼﻪﺎﺀ ﻤِﻥ ﺩِﻟﻴ ﺃَﻭﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
 ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹸﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﻡِﺇﱠﻨﻬ

« Biz, şeytanları, îman etmeyenlere dost kılmışızdır. Onlar bir kötülük
yaptıkları zaman: “Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu
emretti” derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediği
niz şeyleri mi söylüyorsunuz. De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde
ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allah’a has kılarak
O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz. O, bir
gurubu doğru yola iletti, bir guruba da sapıklık müstahak oldu. Şüphesiz
ki onlar, Allah’ı değil şeytanları kendilerine dost edinmişlerdir ve zanne
derler ki kendileri doğru yoldadırlar. »2
﴾ ﺎﺩِﻟﹸﻭﻜﹸﻡﺠ ِﻟﻴﺂ ِﺌﻬِﻡِﻟﻴ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃَﻭﻭﻥﻭﺤ ﹶﻟﻴﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
 ﺍﻟ ﱠِﺇﻥﻭ

1
2

Âli İmran Sûresi: 173175
A’râf Sûresi: 2730

﴿
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« Muhakkak ki şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmelerini telkîn
edeceklerdir. » 1
Halîl –Aleyhisselam şöyle der:
﴿

ﺸﻴﻁﹶﺎﻥِ ﻭﻟِﻴﺎﹰ﴾
ﺤﻤﻥ ﹶﻓ ﹶﺘﻜﹸﻭﻥ ﻟِﻠ ﱠ
ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭ 
ﻙ ﻋﺫﹶﺍ 
ﻴﺎ َﺃﺒﺕِ ِﺇﻨﱢﻲ ﺃَﺨﹶﺎﻑﹸ ﺃَﻥ ﻴﻤﺴ 

« “Ey babam! Ben, Rahman’dan gelecek bir azâbın sana dokunmasından
korkuyorum; bu takdirde şeytana dost olursun. » 2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺩﺓِ ﻭﻗﹶﺩ
ﻤﻭ 
ﺩﻭﻜﹸﻡ ﺃَﻭِﻟﻴﺎﺀ ﺘﹸ ﹾﻠﻘﹸﻭﻥ ﺇِﹶﻟ ﻴﻬِﻡ ﺒِﺎ ﹾﻟ 
ﻭﻋ 
ﺩﻭﻱ 
ﻤﻨﹸﻭﺍ ﻟﹶﺎ ﹶﺘﺘﱠﺨِﺫﹸﻭﺍ ﻋ 
﴿ ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺁ 
ﺭﺒﻜﹸﻡ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ
ﻤﻨﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪِ 
ﺅِ
ﻤﻥ ﺍﻟﹾﺤﻕﱢ ﻴﺨﹾﺭِﺠﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭلَ ﻭﺇِﻴﺎﻜﹸﻡ ﺃَﻥ ﹸﺘ ْ
ﻜﻔﹶﺭﻭﺍ ِﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀﻜﹸﻡ 
ﹶ
ﻤﻭﺩﺓِ ﻭَﺃﻨﹶﺎ َﺃﻋﻠﹶﻡ ﺒِﻤﺎ
ﺭﻀﺎﺘِﻲ ﺘﹸﺴِﺭﻭﻥ ﺇِﹶﻟ ﻴﻬِﻡ ﺒِﺎﻟﹾ 
ﺴﺒِﻴﻠِﻲ ﻭﺍ ﺒ ِﺘﻐﹶﺎﺀ ﻤ 
ﺠﻬﺎﺩﺍﹰ ﻓِﻲ 
ﺠﺘﹸﻡِ 
ﺨﹶﺭ 
ﻡ ﻴﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍ ﻟﹶﻜﹸﻡ
ﺴﺒِﻴلِ } {1ﺇِﻥ ﻴ ﹾﺜ ﹶﻘﻔﹸﻭﻜﹸ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟ 
ﻪ ﻤِﻨﻜﹸﻡ ﹶﻓﻘﹶﺩ ﻀلﱠ 
ﻭﻤﻥ ﻴ ﹾﻔﻌ ﹾﻠ 
ﻭﻤﺎ َﺃﻋﻠﹶﻨﺘﹸﻡ 
ﺨ ﹶﻔ ﻴﺘﹸﻡ 
ﺃَ ﹾ
ﻜﻔﹸﺭﻭﻥ
ﺴ ﹶﻨ ﹶﺘﻬﻡ ﺒِﺎﻟﺴﻭﺀِ ﻭﻭﺩﻭﺍ ﻟﹶﻭ ﹶﺘ ﹾ
ﺩ ﻴﻬﻡ ﻭﺃَﻟﹾ ِ
ﺴﻁﹸﻭﺍ ﺇِﹶﻟ ﻴﻜﹸﻡ ﺃَﻴِ 
ﻭ ﻴﺒ 
َﺃﻋﺩﺍﺀ 

}{2

ﻌﻜﹸﻡ
ﻟﹶﻥ ﺘﹶﻨ ﹶﻔ 

ﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﺒﺼِﻴﺭ {3} ﻗﹶﺩ ﻜﹶﺎ ﹶﻨﺕﹾ
ﻤﺔِ ﻴ ﹾﻔﺼِلُ ﺒ ﻴ ﹶﻨﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺒﻤﺎ ﹶﺘ 
ﺩﻜﹸﻡ ﻴﻭﻡ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴﺎ 
ﻤﻜﹸﻡ ﻭﻟﹶﺎ ﺃَﻭﻟﹶﺎ 
ﺃَﺭﺤﺎ 
ﻌﺒﺩﻭﻥ
ﻤﻤﺎ ﹶﺘ 
ﻭِ
ﻤﻬِﻡِ ﺇﻨﱠﺎ ﺒﺭﺍﺀ ﻤِﻨﻜﹸﻡ 
ﻭِ
ﻤﻌﻪ ﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ِﻟ ﹶﻘ 
ﺴ ﹶﻨﺔﹲ ﻓِﻲ ِﺇﺒﺭﺍﻫِﻴﻡ ﻭﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ 
ﺴﻭﺓﹲ ﺤ 
ﹶﻟﻜﹸﻡ ﺃُ 
ﻤﻨﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪِ
ﺅِ
ﺤﺘﱠﻰ ﹸﺘ ْ
ﻭﺓﹸ ﻭﺍ ﹾﻟ ﺒﻐﹾﻀﺎﺀ َﺃﺒﺩﺍﹰ 
ﻭ ﺒ ﻴ ﹶﻨﻜﹸﻡ ﺍ ﹾﻟﻌﺩﺍ 
ﺭﻨﹶﺎ ِﺒﻜﹸﻡ ﻭﺒﺩﺍ ﺒ ﻴ ﹶﻨﻨﹶﺎ 
ﻜﻔﹶ 
ﻤِﻥ ﺩﻭﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﹶ
ﺭﺒﻨﹶﺎ
ﻲﺀٍ 
ﺸ 
ﻤﻥ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻤِﻥ ﹶ
ﺭﻥ ﻟﹶﻙ ﻭﻤﺎ ﺃَﻤﻠِﻙ ﻟﹶﻙِ 
ﻐﻔِ 
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
ﺩﻩ ﺇِﻟﱠﺎ ﹶﻗﻭلَ ِﺇﺒﺭﺍﻫِﻴﻡ ﻟِ َﺄﺒِﻴﻪِ ﻟﹶﺄَ 
ﻭﺤ 
ﻏﻔِﺭ
ﻜﻔﹶﺭﻭﺍ ﻭﺍ ﹾ
ﺠﻌ ﹾﻠﻨﹶﺎ ِﻓ ﹾﺘ ﹶﻨﺔﹰ ﻟﱢﻠﱠﺫِﻴﻥ ﹶ
ﺭﺒﻨﹶﺎ ﻟﹶﺎ ﺘﹶ 
ﻤﺼِﻴﺭ {4} 
ﻭﻜﱠ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻭﺇِﹶﻟﻴﻙَ ﺃ ﹶﻨ ﺒﻨﹶﺎ ﻭﺇِﹶﻟﻴﻙ ﺍ ﹾﻟ 
ﻋﹶﻠﻴﻙ ﹶﺘ 
ﺤﻜِﻴﻡ﴾{5} 
ﺭﺒﻨﹶﺎ ِﺇﻨﱠﻙ ﺃَﻨﺕﹶ ﺍ ﹾﻟﻌﺯِﻴﺯ ﺍﻟﹾ 
ﹶﻟﻨﹶﺎ 

« Ey îman edenler! Benim de düşmanım olan, sizinde düşmanınız olan
kimseleri dost edinmeyin; zira aranızdaki dostluğa istinaden onlara,
(Peygambere âit haberler) sızdırırsınız. Halbuki onlar, size gelen hakkı
inkâr etmişlerdir. Peygamberleri ve sizi, Rabbınıız olan Allah’a îman et
tiniz diye yurdunuzdan çıkarıyorlardı. Eğer benim yolumda cihâd etmek
En’âm Sûresi: 121
Meryem Sûresi : 45

1
2

Al lah Do stl arıyla Şey ta nı n Dostları Ar ası ndaki F ark
8

ve benim hoşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız, onları dost edinme
yin. Zira dostluk sebebiyle onlara gizlice haber bildirmiş olursunuz. Ben,
gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden her kim bunu
yaparsa, hak yoldan sapmış olur. Eğer onlar size üstün gelirlerse, size
düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülük etmek için uzatırlar. Bir
küfretseniz diye arzu duyarlar. Kıyamet günü, ne akrabanız ve ne de ev
lâtlarınız size hiçbir fayda sağlamayacak. Allah onlarla sizin aranızı ayı
racaktır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim’in, babasına
söylediği “Senin için mutlaka Allah’tan mağfiret dileyeceğim. Fakat Al
lah’tan sana gelecek bir şeyi savmaya gücüm yetmez” sözü dışında, İb
rahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için uyulacak güzel bir örnek
vardır. Hani onlar kavimlerine demişti ki:”Biz sizden ve sizin Allah’tan
başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Biz, sizin putlarınızı inkâr edi
yoruz. Siz, tek bir Allah’a îman etmedikçe, bizimle sizin aranızda, ebedî
olarak kin ve düşmanlık belirmiştir. Rabbimiz! Sana tevekkül ettik; sana
yöneldik. Dönüş sanadır. “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerle deneme ve bizi
bağışla. Şüphesiz dâima gâlip ve hikmet sâhibi olan sensin. » 1

1

Mumtehine Sûresi: 15
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FASIL

Şayet insanlar arasında Rahman’ın dostları ve şeytanın dostla
rı bilinirse, bunlarla onların arasını ayırmak gerekir. Tıpkı Allah azze
ve cellenin ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in ikisinin arasını ayırdığı
gibi. Allah’ın dostları, O’ndan hakkıyla korkan mü’minlerdir. Allah
Subhanehu ve Teâlâ'nın buyurduğu gibi:
﴾ﻴﱠﺘﻘﹸﻭﻥ ﻭﻜﹶﺎﻨﹸﻭ ﹾﺍ
 ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ
  ﺁ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ.ﻥ
 ﺯﻨﹸﻭ
 ﺤﻡ ﻴ
 ﻭﻻﹶ ﻫ
 ﻴﻬِﻡ ﹶﻠﻭﻑﹲ ﻋ
ﺨ
ﺎﺀ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻻﹶ ﹶِﻟﻴ ﺃَﻭﺃَﻻ ﺇِﻥ

﴿

«Haberiniz olun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mahzûn
olacaklar da onlar değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş olanlar
dır. »1
Buhari’nin ve başkalarının Ebu Hureyre’den –Allah ondan razı olsun
rivâyet ettikleri bir hadiste, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyuruyor:

« Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kim benim bir dostuma düşmanlık
ederse, muhakkak ki o bana karşı savaş açmıştır –veya ona harp ilan ede
rim Kulum, bana en sevgili gelen, üzerine farz kıldığım şeylerle bana
yaklaşır. Ve nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder. Tâki ben de
onu severim. Onu sevdiğimde, onun duyan kulağı, gören gözleri, tutan eli
ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediğinde muhakkak ona veri
rim. Benden sığınma istediğinde onu korumam altına alırım. Mü’min ku
lumun nefsini kabzetmede (ruhunu almada) tereddüt ettiğim gibi, yaptı
ğım hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O ölümü kerih görür (hoşlanmaz) ben
de onun sevmediklerini sevmem. Ama ölümden kaçış yoktur. »
Evliyâ (dostlar) hakkında rivayet edilen en sahih hadis budur.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklayıp şöyle buyurmuştur:

« Kim Allah’ın dostlarına düşmanlık ederse, Allah’ta ona harp ilan
eder.2 »
1
2

Yûnus Sûresi : 6263
Buhari: 6502
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Başka bir hadiste:

« Tıpkı kızgın bir aslanın intikamını aldığı gibi, ben de dostlarımın
intikamını alırım. » buyuruyor.
Yani; tıpkı kızgın bir aslanın intikamını alması gibi, ben de dost
larımın intikamını alırım. Böyledir, çünkü Allah’ın dostları O’na
îman edenler, O’nu dost edinenler, sevdiğini sevenler, nefret etti
ğine nefret edenler, razı olduğuna razı olanlar, hoşnut olmadığı
na hoşnut olmayanlar, emrettiğini emredenler, yasakladığını ya
saklayanlar, verilmesini istediği kimseye verenler, yasakladığına
da vermeyenlerdir. Tirmizi’de ve başka hadis kitaplarında geçtiği
gibi; Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Îmanın en sağlam tutanağı: Allah için sevmek ve Allah için buğzet
mektir1.»
Ebu Davûd’un rivâyet ettiği başka bir hadiste Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyuruyor:

« Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir ve Allah
için yasaklarsa (vermezse) muhakkak ki o îmanını tamamlamıştır. » 2
Dostluk, adavetin (düşmanlığın) zıddıdır. Dostluğun aslı ise;
muhabbetsevgi ve yakın olmaktır. Adavetin (düşmanlığın) aslı
ise; nefret etme ve uzaklaşmadır. “Bunun velî (dost) diye isimlen
dirilmesinin sebebi; taate devam ettiği yani sürekli itaat ettiği i
çindir” denilmişse de, birinci mana daha doğrudur. Şayet Allah’ın
dostu (velisi) O’nun sevdiği, razı olduğu, hoşlanmadığı, kızdığı,
emrettiği ve nehyettiğinde muvafık olursa, o halde O’nun dostu
na düşman olan Allah’a düşman olur. Allah Teâlâ’nın buyurduğu
gibi:
﴾ ِﺩﺓ
 ﻭﻬِﻡ ﺒِﺎ ﹾﻟﻤ ﺇِﹶﻟﻴﺎﺀ ﺘﹸ ﹾﻠﻘﹸﻭﻥِﻟﻴ ﺃَﻭﻭﻜﹸﻡ
ﺩ
 ﻭﻋ
 ﻱﺩﻭ
 ﴿ ﻟﹶﺎ ﹶﺘﺘﱠﺨِﺫﹸﻭﺍ ﻋ

1

Ahmed Müsnedinde 3/430, Heysemi Mucemma EzZevaid 1/89 Şeyh
Elbani bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir (Sahiha: 1728)
2 Ebu Davûd: 4681, Ahmed Müsnedinde: 3/438 ve 440. Hasen bir hadisdir.
(Elbani Sahihasında: 380)
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« Benim de düşmanım olan, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost
edinmeyin; zira aranızdaki dostluğa istinaden onlara (Peygamberlere âit
haberler) sızdırırsınız. » 1
Her kim Allah’ın dostlarına düşmanlık ederse Allah’a düşmanlık
etmiş olur. [Her kim Allah’ın dostlarına düşmanlık ederse, Allah’a
savaş açmıştır.] Onun için Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

« Kim benim dostuma düşmanlık ederse, bana savaş îlan etmiştir. »
Allah dostlarının en üstünü Allah’ın Nebî’leridir. Nebî’lerin en
efdali/üstünü de Rasûllerdir. Rasûllerin en üstünü de UlulAzm
Peygamberleri olan: Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir.
(Salât ve selâm onların üzerine olsun)
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﻴﻨﹶﺎ ِﺒﻪ ﺼ
 ﻭ
 ﺎﻤ ﻭﻙﻴﻨﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻴ ﺤ
 ﺍﻟﱠﺫِﻱ َﺃﻭﻰ ِﺒﻪِ ﻨﹸﻭﺤﺎﹰ ﻭﻭﺼ
 ﺎﻴﻥِ ﻤ ﺍﻟﺩﻤﻥ
  ﹶﻟﻜﹸﻡﺭﻉ
 ﺸﹶ

﴿

ﺎ ﻤﺭﻜِﻴﻥ
ِ ﺸﹾﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﻋﺭﻜﺒ
ﻗﹸﻭﺍ ﻓِﻴﻪِ ﹶﻟﹶﺎ ﹶﺘ ﹶﺘﻔﹶﺭ ﻭﻴﻥﻭﺍ ﺍﻟﺩ ﺃَﻗِﻴﻤﻰ َﺃﻥﻭﻋِﻴﺴ
 ﻰﻭﺴﻤ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭِﺇﺒ
﴾ﻴﻨِﻴﺏ ﻥﻪ ﻤ
ِ ﻴ ﺩِﻱ ﺇِﹶﻟﻬﻭﻴ
 ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴﻪ ﻤ
ِ ﻴ ﺠ ﹶﺘﺒِﻲ ﺇِﹶﻟ
 ﻪ ﻴ
 ﻴﻪِ ﺍﻟﻠﱠ  ﺇِﹶﻟﻡﻭﻫﺩﻋ
 ﺘﹶ

« “Dîni dosdoğru tutun ve onda tefrikaya düşmeyin” diye Allah’ın Nûh’a
tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya tavsi
ye ettiğini, size dinden şerîat olarak koymuştur. » 2
ِﻥﻰ ﺍﺒﻭﻋِﻴﺴ
 ﻰﻭﺴﻭﻤ
 ﺍﻫِﻴﻡﺭِﺇﺒﻭﻤِﻥ ﻨﱡﻭﺡٍ ﻭ
 ﻭﻤِﻨﻙ
 ﻡ ﻤِﻴﺜﹶﺎ ﹶﻗﻬﻴﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﻤﻥ
ِ ﺫﻨﹶﺎ
ﺇِﺫﹾ ﺃَﺨﹶ ﹾ﴿ﻭ
 ﻟِﻠﹾﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥﺩَﺃﻋ ﻭ ِﻗﻬِﻡﻥ ﺼِﺩ ﻋﺎﺩِﻗِﻴﻥﺄَلَ ﺍﻟﺼﺴِﻟﻴ

{7}

ﻴﺜﹶﺎﻗﺎﹰ ﻏﹶﻠِﻴﻅﺎﹰﻡ ﻤﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺫﻨﹶﺎ
ﺃَﺨﹶ ﹾ ﻭﻡﺭﻴ
 ﻤ
﴾ﺫﹶﺍﺒﺎﹰ ﺃَﻟِﻴﻤﺎﹰﻋ

« Peygamberlerden (görevlerini yapmak ve dini tebliğ etmek üzere) sözle
rini almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu
Îsâ’dan, doğrulara doğrularından sormak, kâfirlere acı bir azâb ha
zırlamak için bunların hepsinden söz almıştık. »3
1

Mumtehine Suresi: 1

2

Şûra Sûresi: 13

3

Ahzâb Sûresi: 78
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UlulAzm peygamberlerin en fazîletlisi: Peygamberlerin sonun
cusu, muttakilerin imamı, Âdem oğullarının efendisi, bir araya ge
lip huzura çıktıklarında onların imamı ve hatîbi, öncekilerin ve son
rakilerin gıpta ettikleri Makamı Mahmûd’un, hamd sancağının
ve Havzı Kevser’in sahibi, kıyamet günü yaratılmışların şefaatçisi,
vesile ve fazîletin/üstünlüğün sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi
ve sellem‘dir. Allah Teâlâ O’nu kitapların en fazîletlisiyle göndermiş,
dînî şeriatlarının en üstünüyle O’nu görevlendirmiş, ümmetini in
sanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmet kılmış, daha öncekiler
de olmayan iyilik ve fazîletleri, Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘de ve
O’nun ümmetinde toplamıştır. Onlar (Muhammed ümmeti), yara
tılış olarak en son ümmet olmasına rağmen (kıyâmet günü) ilk di
riltilecek ümmet O’nun ümmeti olacaktır. Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellemin sahih bir hadisde buyurdukları gibi:

« Bizler sonuncularız (en son yaratılmış ümmetiz). Kıyâmet günü ise
önce gelenleriz. Bizden önce kitap verilenler geçip gittiler. Bize ise onlar
dan sonra kitap verildi. İşte bu onların ihtilaf ettikleri gündür.Yani
Cuma günü Allah Teâlâ onu bize hediye etmiştir. İnsanlar onda bize tâ
bidirler. Yarın (cumartesi) yahudiler için, yarından sonrası ise (pazar) Hı
ristiyanlar içindir. »1
Yine şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem:

« Kıyâmet günü ilk diriltilecek olan benim. » 2
Başka bir hadis de şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem:

« Cennetin kapısına gelirim ve açılmasını talep ederim.Cennetin bekçi
si der ki: Sen kimsin?Bunun üzerine ben derim ki: Ben Muhammed’im. O
şöyle der:Senden önce bu kapıyı hiç kimseye açmamakla emrolundum. »3

1

Buhari: 238, Nesâi: 3/8587, Ahmed Müsned’inde: 3/243,249,274,312,341
Ebu Hureyre hadisi
2 Tirmizi: 3693 (3701), Ebu Davûd: 4673, Muslim: 2278: Ebu Hureyre hadisi:
«Kabirden ilk diriltilecek olan benim) lafzıyla gelmiştir.
3 Muslim: 197, Ahmed Musned’inde: 3/136.
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Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in ve O’nun ümmetinin fazî
letleri pek çoktur. Allah Teâlâ O’nu gönderdiğinde Allah dostları
ile düşmanlarını birbirinden ayırt edici kılmıştır. Allah dostu ancak
O’na ve O’nun getirdiğine îmân eden, batınına ve zahirine ittiba
eden (uyan) kimsedir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘e uymayan
kimse Allah’ın sevgisini ve dostluğunu iddia edemez. O, Allah
dostlarından değildir. Bilakis kim ki O’na muhalefet ederse Al
lah’ın düşmanlarından ve şeytanın dostlarındandır. Allah Teâlâ
şöyle buyuruyor:
﴾  ﺍﻟﹼﻠﻪﺒﻜﹸﻡ ﺤ ِﺒ
 ﻭﻨِﻲ ﻴ ﻓﹶﺎ ﱠﺘ ِﺒﻌ ﺍﻟﹼﻠﻪﻭﻥﺤﺒ
ِ ﻡ ﺘﹸ
 ﻗﹸلْ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸ

﴿

« (Ey Muhammed) De ki: Şayet Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki
Allah da sizi sevsin. » 1
Hasan elBasri –Allah ona rahmet etsin şöyle diyor:
« Bir kavim (topluluk) Allah’ı sevdiklerini iddiâ ettiler. Bunun üze
rine Allah, imtihan amacıyla onlara bu âyeti kerîmeyi indirdi. Al
lah Teâlâ, kimin Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem‘e uyarsa, Allah’ın onu
sevdiğini beyan etmiştir. Kim ki Allah’ı sevdiğini iddia eder, fakat
Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem‘e uymazsa, o, Allah’ın dostlarından
değildir. İnsanlardan çoğu, Allah’ın dostları olmadıkları halde
kendilerinim veya başkalarının Allah Teâlâ’nın dostlarından olduk
larını zannederler. Yahudi ve hıristiyanlar Allah’ın dostları oldukla
rını, cennete ancak onlardan olanların girebileceğini, bilakis on
ların Allah’ın oğulları ve sevgilileri olduklarını iddia ederler. Allah
Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴ ﻤﺫﺏ
 ﱢﻴﻌﻭ
 ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴ ِﻟﻤﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻕ
 ﺨﹶﹶﻠ ﹶﻤﻥ
ﻤ
 ﺭ
 ﺸﹶلْ ﺃَﻨﺘﹸﻡ ﺒﺫﻨﹸﻭ ِﺒﻜﹸﻡ ﺒ
ﺒﻜﹸﻡ ﺒِ ﹸﺫ
 ﱢﻌﻡ ﻴ
 ِﻗﹸلْ ﻓﹶﻠ

﴿

﴾ﻤﺼِﻴﺭ
 ﻴﻪِ ﺍ ﹾﻟ ﺇِﹶﻟﺎ ﻭﻬﻤ
 ﻴ ﹶﻨ ﺒ ﺎﻤﺽِ ﻭﺍﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﻠﹾﻙﻟِﹼﻠﻪِ ﻤﻭ

« (Ey Muhammed onlara) de ki: “Öyleyse Allah, günahlarınız yüzün
den size niçin azâb ediyor? Hayır, siz de O’nun yarattıklarından bir be
şersiniz. O, dilediğini bağışlar, dilediğine de azâb eder. Göklerin, yerin ve
ikisi arasındaki her şeyin mülkiyeti yalnız Allah’a âittir.Varış O’nadır. »2
1

Âli İmran Sûresi: 31

2

Mâide Sûresi: 18
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ﺎﺘﹸﻭﺍﹾ ﻗﹸلْ ﻫﻡﻴﻬﺎ ِﻨ ﺃَﻤﻯ ﺘِﻠﹾﻙﺎﺭ ﻨﹶﺼﻭﺩﺍﹰ َﺃﻭ ﻫﻥ ﻜﹶﺎﻥﺠﱠﻨﺔﹶ ِﺇﻻﱠ ﻤ
 ﺨﹸلَ ﺍﻟﹾﺩﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﻟﹶﻥ ﻴﻭ

﴿

 ﻋِﻨﺩﺭﻩ
  ﺃَﺠ ﻓﹶﹶﻠﻪﺴﻥ
ِ ﺤ ﻤﻭﻫ ﻟِﻠﹼﻪِ ﻭﻬﻪ
ﺠ
  ﻭﻠﹶﻡ ﺃَﺴﻥﻠﹶﻰ ﻤ{ ﺒ111} ﺎﺩِﻗِﻴﻥ ﺼ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡﺎ ﹶﻨﻜﹸﻡﺭﻫ
 ﺒ
﴾{112} ﺯﻨﹸﻭﻥ
 ﺤﻡ ﻴ
 ﻻﹶ ﻫ ﻭﻴﻬِﻡ ﹶﻠﻑ ﻋ
ﻭ ﹲ
ﺨ
ﻭﻻﹶ ﹶ
 ِﺒﻪﺭ


« “Yahudi yahut hıristiyan olanlardan başkası aslâ cennete giremez” de
mişlerdir. Bu, onların kuruntularıdır. (Ey Muhammed! Onlara) de ki:
“Eğer sözünüzde sâdık iseniz, delilinizi getirin”. Hayır! Kim ihlâs ile yü
zünü Allah’a çevirirse, işte onun bu amelinin, Rabbı katında sevabı var
dır. Onlara hiçbir korku yoktur; mahzûn olacaklar da onlar değildir. » 1
Mekkeli arap müşrikler, Mekke sakinleri oldukları ve Kâbe’ye
yakın oldukları için Allah’ın ehli (dostlarısevgilileri) olduklarını iddia
ediyorlardı. Buna istinâden başkalarına karşı büyüklük taslıyorlardı.
Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ِ ﺒِﻪﻜﺒِﺭِﻴﻥ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 { ﻤ66} ﻭﻥﻜﺼ
ِ  ﺘﹶﻨﻋﻘﹶﺎ ِﺒﻜﹸﻡ
 ﻠﹶﻰ َﺃ ﻋ ﹶﻓﻜﹸﻨﺘﹸﻡﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠﺎﺘِﻲ ﺘﹸﺘﹾﻠﹶﻰ ﻋ ﻜﹶﺎﻨﹶﺕﹾ ﺁﻴﻗﹶﺩ

﴿

﴾ﻭﻥﺭﺠﺎﻤِﺭﹰﺍ ﹶﺘﻬﺴ

« Âyetlerim size okunuyordu da siz büyüklük taslayıp gece vakti heze
yanlar savurarak topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz. » 2
ﻤﻜﹸﺭ
 ﻴ ﻭ
 ﻭﻥﻜﹸﺭﻴﻤ ﻭ
 ﻭﻙﺨﹾﺭِﺠ ﻴ َﺃﻭﻴ ﹾﻘﺘﹸﻠﹸﻭﻙ  ﺃَﻭﻴ ﹾﺜ ِﺒﺘﹸﻭﻙﻭﺍﹾ ِﻟﻜﻔﹶﺭ
 ﹶ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺒِﻙﻤﻜﹸﺭ
 ﻴ ﺇِﺫﹾﻭ

﴿

 ﻨﹶﺸﹶﺎﺀ ﻟﹶﻘﹸ ﹾﻠﻨﹶﺎﻌﻨﹶﺎ ﹶﻟﻭ
ﻤ
ِﺴ
 ﺎ ﹸﺘﻨﹶﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﻗﹶﺩ ﺁﻴﻴﻬِﻡ ﹶﻠﺇِﺫﹶﺍ ﹸﺘﺘﹾﻠﹶﻰ ﻋ{ ﻭ30} ﺎﻜِﺭِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻤﺭﺨﻴ
 ﹶﺍﻟﹼﻠﻪ ﻭﺍﻟﹼﻠﻪ
ﻫﻭ
 ـﺫﹶﺍ ﻫ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻥﻡﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﻠﻬ{ ﻭ31} ﻟِﻴﻥ ﺍﻷﻭﺎﻁِﻴﺭـﺫﹶﺍ ِﺇﻻﱠ ﺃَﺴ ﻫـﺫﹶﺍ ِﺇﻥﻤﺜﹾلَ ﻫ
ِ
ﺎ ﻜﹶﺎﻥﻭﻤ
 {32} ٍﺫﹶﺍﺏٍ ﺃَﻟِﻴﻡﺎﺀِ َﺃﻭِ ﺍ ْﺌ ِﺘﻨﹶﺎ ﺒِﻌﺴﻤ
  ﺍﻟﻤﻥ
 ﺭﺓﹰ
 ﺎﻴﻨﹶﺎ ﺤِﺠ ﹶﻠ ﻋﻤﻁِﺭ
  ﻓﹶ َﺄ ﻋِﻨﺩِﻙﻤﻥ
ِ ﺤﻕﱠ
 ﺍﻟﹾ
{33}

ﻭﻥﻐﻔِﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 ﻡ ﻴ
 ﻫ ﻭﻡﺒﻬ ﺫ
 ﱢﻤﻌ
 ﻪ
  ﺍﻟﻠﹼﺎ ﻜﹶﺎﻥﻤ ﻭﺃَﻨﺕﹶ ﻓِﻴﻬِﻡ ﻭﻡﺒﻬ ﺫ
 ﱢﻌ ِﻟﻴﺍﻟﹼﻠﻪ

 ِﺇﻥﺎﺀﻩﻟِﻴﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﹾ َﺃﻭﻤﺍﻡِ ﻭﺭﺠِﺩِ ﺍﻟﹾﺤﺴﻋﻥِ ﺍ ﹾﻟﻤ
 ﻭﻥﺩﻴﺼ ﻡﻫ ﻭ ﺍﻟﻠﹼﻪﻡﻬﺫﺒ
 ﱢﻴﻌ  َﺃﻻﱠﻡﺎ ﹶﻟﻬﻭﻤ

﴾ﻭﻥﹶﻠﻤﻴﻌ ﻻ
 ﹶﻡﻫﻜﺜﹶﺭ
 َﺃ ﹾﻜﻥ
ِ ﻟﹶـ ﻭﻤﱠﺘﻘﹸﻭﻥ
  ِﺇﻻﱠ ﺍ ﹾﻟﺅﻩ
ُ ﺂﻟِﻴَﺃﻭ

1
2

Bakara Sûresi: 111112
Mu’minûn Sûresi: 6667
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« O küfredenler, seni bağlamak, yahut öldürmek, yahut ta seni (yur
dundan) çıkarmak için sana tuzak kurmuşlardır. Onlar tuzak kurarken,
Allah da tuzak kurmuş (ve senin, İslâm zaferi için hicret etmeni istemiş)
tu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Onlara âyetlerimiz okunduğu zaman dediler ki: “(Evet) işittik, istesek
biz de bunun mislini elbette söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarından
başka bir şey değildir.”
Hani (o kâfirler) bir zaman da: Ey Allah’ım! Eğer bu Kitap senin ka
tından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten taş yağdır, yahut bize elem
verici bir azap getir! demişlerdi.
Halbuki sen onların içinde iken Allah, onlara azap edecek değildir. Ve
onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir.
Onlar Mescidi Haram’ın mütevellileri olmadıkları halde (müminleri)
oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek ? Oranın
mütevellîleri takvâ sahiplerinden başkaları değildir. Fakat çokları bunu
bilmezler. »1
Allah Teâlâ, müşriklerin, ne Allah’ın ne de Kâbe’nin dostları ol
madıklarını beyan etmiştir. Allah’ın dostları ancak muttakilerdir.
(Allah’tan hakkıyla korkanlardır.)
Buhari ve Muslim’de gelen, Amr b. Âs’ın rivayet etmiş olduğu
bir hadisde o şöyle diyor: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘den
duydum. (Gizlemeksizin açığa vurarak) şöyle diyordu:

« Falan oğulları benim dostlarım değildir. –Yani akrabalarından bir
topluluk Benim dostlarım ancak Allah ve mü’minlerin salihleridir. » 2
Bu, Allah Teâlâ’nın şu sözüne muvafıktır:
ﻟﹶﺎﻩﻭ ﻤﻭ ﻫ ﺍﻟﱠﻠﻪﻪِ ﻓﹶﺈِﻥﹶﻠﻴﺍ ﻋﺭﺇِﻥ ﹶﺘﻅﹶﺎﻫﺎ ﻭﻜﻤ
ﺒ ﹸ ﻐﹶﺕﹾ ﻗﹸﻠﹸﻭ ﺼﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﹶﻓﻘﹶﺩﺇِﻥ ﹶﺘﺘﹸﻭﺒ

﴿

﴾ﻅﻬِﻴﺭ
 ﹶ ﺫﹶﻟِﻙﺩﻌﺔ ﺒ
ﻜﹸ
ﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶﺍﻟﹾﻤ ﻭﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
  ﺍ ﹾﻟﺎِﻟﺢﻭﺼ
 ُﺭِﻴلﺠﺒ
ِ ﻭ

1
2

Enfâl Sûresi: 3034
Buhari: 5990, Muslim: 215, Ahmed Musned’inde: 3/203.
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« Eğer Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, şunu iyice biliniz
ki, onun dostu Allah’tır, Cibrîl’dir ve mü’minlerin salihleridir. » 1
Mu’minlerin salihleri ise; mu’minlerden salih olan kimselerdir.
Onlar, muttaki mu’minlerdir ve Allah’ın dostlarıdırlar. Bu sınıfa gi
renler ise; Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, ağacın altında beyat e
den Rıdvan Beyatı ehli ki sayıları bin dört yüz kişilerdi, onların hepsi
cennettedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem‘den gelen sahih bir
hadisde O şöyle buyuruyor:

« Ağaç altında beyat edenlerin hiçbiri cehenneme girmeyecektir. » 2
Buna benzer başka bir hadisde:

« Allah’ın dostları, her nerede ve ne halde olurlarsa olsunlar, Al
lah’tan hakkıyla korkan kimselerdir. » 3
Tıpkı bazı kâfirlerin Allah’ın dostu olmadıkları halde, Allah’ın
dostu olduklarını iddia etmeleri gibi. Halbuki onlar Allah’ın düş
manlarıdır. Yine görünüşte İslam olduklarını söyleyen münafıklar,
zâhiren kelimei şehadeteyni (Ben şehadet ederim ki Allah’tan
başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun Rasûlüdür) ikrar ederler
ve O’nun sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderildiğini, bi
lakis insanlara ve cinlere gönderildiğini söylerler. Ama batında ise
(kalplerinde) bunun aksine inanırlar. Örneğin; O’nun Allah’ın elçisi
olduğuna itikat etmezler. O’nun itaat edilen bir melek olması ge
rektiğine, insanları görüşleriyle idare ettiğine (yönelttiğine) ve me
leklerden ayrı bir cins olduğuna inanırlar. Veya onlar derler ki:
Muhakkak ki O, Ehli Kitab’ın değil de ummilerin (okuma yazması
olmayanların) peygamberi olduğunu söylemeleri gibi. Tıpkı
yahudi ve hıristiyanlardan bir çoklarının söyledikleri gibi. Veya di
yorlar ki: Yaratılmışların geneline gönderilmiş ve Allah’ın özel dost
ları vardır.Onlara (Resul) gönderilmemiş ve onların buna ihtiyaçla
rı yoktur. Bilakis onların onun tarafından olmaksızın Allah’a giden
yolları vardır. Tıpkı Mûsâ ve Hıdır’ın beraberliği gibi. Veya onlar Al
lah’tan ihtiyaçları olan her şeyleri alıyorlar ve ondan vasıta ol
maksızın faydalanıyorlar. Veya o, zahiri şeriatla gönderilmiş ve on
1

Tahrîm Sûresi: 4
Muslim: 2496, Ebu Davud: 4653, Tirmizi: 3859
3
Ahmed Musned’inde: 5/235 Sahih bir hadistir. (Elbani: SahihulCami:
2008
2
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la bunda ona muvafıktırlar. Batini hakikatlere gelince onunla
gönderilmemiştir, veya onu bilmiyordu. Veya onlar bunları ondan
daha iyi biliyorlardı. Veya, onlar tıpkı onun hiçbir yol (vasıta) ol
maksızın bildiği gibi onlar da biliyorlardı.
Bunlardan bazıları ise şöyle diyorlardı: Sufilerin ona (peygam
bere) ihtiyaçları yoktur. Onlar için gönderilmemişlerdir. Onlardan
bazıları ise şöyle diyorlar: Allah Teâlâ batında, miraç gecesinde,
peygambere vahyedilen, onlara vahyedilmiştir. Sufiler, peygam
berlerin mertebesine ulaşmışlardır… Bunlar onların cehaletlerin
den oluşan hatalarıdır. Onlar, İsra’nın Mekke’de olduğunu bilmi
yorlar. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻱﺠِﺩِ ﺍﻷَ ﹾﻗﺼﺴﺍﻡِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻤﺭﺠِﺩِ ﺍﻟﹾﺤﺴ ﺍ ﹾﻟﻤﻤﻥ
 ﻼﹰﺩﻩِ ﹶﻟﻴ
ِ ﻌﺒ
 ﻯ ِﺒﺭ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺃَﺴﺎﻥﺤﺴﺒ


﴿

﴾ﺒﺼِﻴﺭ ﻊ ﺍﻟ
 ﺴﻤِﻴ
  ﺍﻟﻭ ﻫﺎ ِﺘﻨﹶﺎ ِﺇﱠﻨﻪ ﺁﻴﻤﻥ
ِ ﻪ
 ﻴﺭ
ِ  ِﻟﻨﹸﹶﻟﻪﺤﻭ
 ﻜﻨﹶﺎ
ﺭﹾ
 ﺎﺒ

« Kulu Muhammed’i, geceleyin, Mescidi Haram’dan, etrafını müba
rek kıldığımız Mescidi Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlar
dan münezzehtir. » 1
Suffe ise Medine’de idiler. Suffe, Peygamber efendimiz 
sallallahu aleyhi ve sellem‘in mescidinin sol yanında bulunur.
Oraya kimi kimsesi olmayan gariban kimseler gelir ve orada kalır
lardı. Mü’minler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in şehrine Me
dine’ye hicret ederler, onlardan yer bulabilenler orada yerleşir,
bulamayanlar ise, başka bir yer bulana kadar mescide yerleşirdi.
Suffe ehli, Suffe’ye iltizam eden belirli şahıslar değillerdir. Bazen
sayıları çoğalır, bazen de azalırdı. Bir şahıs orada belli bir müddet
kalır, daha sonra oradan ayrılırdı. Oraya inenler diğer Müslüman
lar gibiydiler. Ne ilim yönünden ne de din yönünden herhangi bir
üstünlükleri yoktu. Bilakis onların içinden, dininden dönmüş mür
tedler ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de öldürdüğü kimseler vardı.
Tıpkı Uraneyn kabilesi gibi. Bunlar Medine’ye gelmişler, hazımsızlık
(karın ağrısı) hastalığının tedavisini talep etmişlerdi. Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem de bunun üzerine sütü bol develer göndermiş ve
onun sidiğinden ve sütünden içmelerini emretmişti. Bunlar iyileştik
leri zaman, çobanı öldürmüşler ve develeride beraberlerinde sü
1

İsrâ Sûresi: 1
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rüp götürmüşlerdi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları
yakalatıp bacakları ve ellerinin kesilmesini ve gözlerinin oyulması
nı emretmiştir. Ve onları, su istedikleri halde su verilmez bir şekilde,
bir arazi de terk etmişlerdir. Onların bu olaylarını anlatan hadisi
Enes –Allah ondan razı olsun  rivayet etmiş ve hadis Buhari ve
Muslim’de gelmektedir. 1
İşte onlardan Suffe’ye gelenler oldu. Bunlar gibi Suffe’ye inenler
de vardı. Suffe’ye Müslümanların hayırlılarından Sa’d b. Ebi Vak
kas – ki o Suffe’ye inenlerin en efdalidir sonra oradan ayrılmıştır.
Ebu Hureyre ve başkaları da Suffe ehlindendir. Ebu Abdurrahman
esSulemi Suffe’ye inenlerin tarihini bir araya getirmiştir.
Ensar ise, Suffe ehlinden değillerdir. Muhacirlerin büyükleri Ebu
Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zubeyr, Abdurrahman b. Avf, Ebu
Ubeyde b. Cerrah ve başkaları da Suffe ehlinden değillerdir.
Bir rivayete göre Muğire b. Şube’nin hizmetçisi de Suffe ehlin
dendi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
« Bu yedi kişiden biridir. » 2 Bu, hadis alimlerinin ittifakıyla yalan bir
hadistir. Velev ki Ebu Nuaym “Hilye” adlı kitabında rivayet etmiş
olsa da, bunun gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem‘den rivayet
edilen ve evliyanın sayısından, ebdal, nukeba, nuceba,
evtad
ve ektabdan bahsedilen rivayetler de yalan olanlarındandır. Yine
üç, dört, yedi, on iki, kırk, yetmiş, üç yüz, üç yüz on üç veya bir tek
kutup3 veya bir tek ğavsın4 olduğunu söyleyen, Nebi sallallahu aleyhi
ve sellem‘den bir tane dahi sahih hadis gelmemiştir. Selefde ebdal
lafzından başka bu lafızları kullanmamışlardır.
Ahmed’in Müsned’inde geçen bir hadiste onların kırk kişi ve
Şam’da oldukları Ali Allah ondan razı olsunhadisinde rivayet
olunmuştur. Ancak bu hadis sahih olmayıp, munkatı bir hadistir.5
1

Buhari: 233, Muslim: 1671, Tirmizi: 72, 1846, Ebu Davud: 4364.
Bu hadis, mekan ve aded olmaksızın, şahitleri ve diğer senedleriyle birlik
te hasen bir hadistir. Sahavi: “ElMekasidulHasene” adlı kitabında (811)
ve “Tevabin” kitabında Abdulkadir Arnavut tahkikli. 225226. sayfalar.
3
Kutup: Tasavvufta, evrenin manevi yönetiminden sorumlu veliler hükü
metinin başkanı.
4
Ğavs:Tasavvufta kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan veli
ler örgütünün başı.
5
Ahmed, Müsned’inde: 1/112.
2
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Ali b. Ebi Talib ve beraberinde bulunan sahabeler, Şam’da bulu
nan Muaviye ve onunla birlikte olanlardan daha üstün oldukları
bilinen bir şeydir. Ali’nin –Allah ondan razı olsun askeri olmaksızın
Muaviye’nin askeri insanların en efdali olamaz.
Buhari ve Muslim’in sahihlerinde Ebu Said’den, onun da Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem‘den rivayet ettiği hadiste Allah Rasûlü 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Müslümanlar fırkalaştıkları (bölündükleri) zaman bir kısım insanlar
dinden çıkarlar. İki gruptan hakka daha yakın olan diğerini katleder. »1
Bu dinden çıkanlar ise Haricilerdir. Bunlar ise Ali’nin –Allah ondan
razı olsun hilafeti döneminde Müslümanlar arasındaki fırkalaşma
sonucu ortaya çıkmışlardır. Onları Ali Allah ondan razı olsun ve taraf
tarları öldürmüşlerdir. Yukarıdaki sahih hadis Ali ve ashabının,
Muaviye ve ashabından daha haklı olduğuna delâlet eder. Du
rum böyleyken nasıl olurda ebdal (Allah’ın veli kulları) daha yü
ceyi bırakıp, daha aşağıdaki askerlerle birlikte olabilir?
Bazıları Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in şu şiiri söylediğini
rivayet ederler:

Heva yılanı ciğerimi soktu
Onun ne tabibi ne de efsuncusu var
Ancak kendisine çok bağlandığım bir sevgili var
Onun yanındadır benim rukyem ve tedavim
Bu şiiri söyledikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgi duy
duğundan dolayı (cezbesinden) omuzlarındaki bürdesi (cüb
besi) yere düşmüştü. Bu rivayet, hadis alimlerinin ittifakıyla yalan
bir haberdir. Bundan daha yalan bir haber de bazılarının Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in elbisesini parçaladığı ve Cebrail’in
–Allah’ın selamı onun üzerine olsun de ondan bir parça alıp arşa astığı
rivayetidir. Bu ve benzeri rivayetler, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem adına uydurulmuş apaçık yalanlar olduğu ilim ehli tarafın
dan bilinmektedir.

1

Muslim: 1065, Ahmed Müsned’inde: 3/32 ve 48, Ebu Davud: 4667,
Buhari’de ise hadis başka bir lafızla gelmektedir: 3344.
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Yine Ömer’den Allah ondan razı olsun bildirdikleri bir rivayette o
şöyle diyor: « Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir konu
şuyorlardı. Ben ise aralarında tıpkı bir zenci gibiydim. » bu hadiste
ilim ehlinin ittifakıyla yalan ve uydurmadır.
Buradaki maksat ise; Zahiren risaletin genelini yapıp, batın
da ise (kalbinde) bunun aksine itikat edenin münafık olduğudur.
Onlar kendilerinin ve benzerlerinin, batında Rasûlullah sallallahu a
leyhi ve sellem‘in getirdiğine küfretmeleriyle beraber, Allah velileri
(dostları) olduklarını iddia ederler. Bu ya inatlarından ya da ceha
letlerindendir. Tıpkı bir çok Yahudi ve Hıristiyanların kendilerinin Al
lah’ın dostları olduklarını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem‘in
Allah’ın Rasûlü olduğunu iddia etmeleri gibi. Fakat onlar derler ki:
O sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitaptan başkalarına gönderilmiş ve
bizim de tabi olmamız gerekmez. Çünkü bize ondan önce pey
gamberler gönderilmiştir. Onlar, Allah’ın dostları olduklarını iddia
etmelerine rağmen hepsi kâfirdir. Allah dostları ancak Allah
Teâlâ’nın şu âyetinde vasfettiği kimselerdir:
ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﹾﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ
  ﺁ{ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ62}ﺯﻨﹸﻭﻥ
 ﺤ ﻴﻡﻻﹶ ﻫ ﻭﻬِﻡﹶﻠﻴﻑﹲ ﻋﺨﻭ
ﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻻﹶ ﹶِﻟﻴ ﺃَﻭﺃَﻻ ﺇِﻥ

﴿

﴾ﻴﱠﺘﻘﹸﻭﻥ

« Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mah
zûn olacaklarda onlar değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş o
lanlardır. » 1
Îman esaslarında, muhakkak Allah’a, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine ve âhiret gününe îman etmesi gerekir. Allah
Teâlâ’nın gönderdiği her rasûle ve indirdiği her kitaba îman et
meli. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ﺎﻕﹶﺤﺇِﺴﺎﻋِﻴلَ ﻭﺴﻤ
 ِﺇ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﻟﹶﻰ ِﺇﺒﻭﻤ
 ﻴﻨﹶﺎ ﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﹶﻟﻤﻤﻨﱠﺎ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ﻭ
 ﻗﹸﻭﻟﹸﻭﺍﹾ ﺁ

﴿

ﻕﹸ ﻻﹶ ﹸﻨﻔﹶﺭﺒﻬِﻡﺭ
  ﻤِﻥﻭﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﺎ ﺃُﻭﺘِﻲﻤﻰ ﻭﻭﻋِﻴﺴ
 ﻰﻭﺴ ﻤﺎ ﺃُﻭ ِﺘﻲﻭﻤ
 ِﺎﻁﺴﺒ
 ﺍﻷ ﻭﻌﻘﹸﻭﺏ
 ﻴ ﻭ

ﺇِﻥﻭﺍﹾ ﻭﺘﹶﺩﻨﺘﹸﻡ ِﺒﻪِ ﹶﻓﻘﹶﺩِ ﺍﻫﺎ ﺁﻤﻤﺜﹾلِ ﻤ
ِ ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ِﺒ
  ﺁ{ ﻓﹶِﺈﻥ136} ﻭﻥِﻠﻤﺴ ﻤ ﹶﻟﻪﺤﻥ
 ﻭﻨﹶ
 ﻡﻤ ﹾﻨﻬ
 ٍﺩ ﺃَﺤﻴﻥ ﺒ
﴾ﻠِﻴﻡ ﺍﻟﹾﻌﻤِﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻫ ﻭ ﺍﻟﻠﹼﻪﻡﻜﻬ
ﻜﻔِﻴ ﹶ
ﻴ ﹾ ﺴ
 ﺸﻘﹶﺎﻕٍ ﻓﹶ
ِ  ﻓِﻲﻡﺎ ﻫﺍﹾ ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻤﱠﻟﻭﹶﺘﻭ

1

Yûnus Sûresi: 6263
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« (Ey Müslümanlar! Siz de) deyin ki: “Biz, Allah’a, bize indirilene,
İbrahim, İsmail, İshak ve torunlarına indirilenlere, Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve
(bütün) peygamberlere Rabları tarafından verilenlere îman ettik. Bunlar
dan hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz, Allah’a teslim olanlarız.” E
ğer (Yahudi ve Hıristiyanlar da) sizin îman ettiğiniz gibi îman ederse,
şüphesiz hidayete ererler. Yok, eğer yüz çevirirlerse, onlar, muhakkak,
düşmanlık içindedirler. (Ey Muhammed!) Allah, onlara karşı sana yeter.
O, hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. » 1
ِﻜﺘِﻪ
ﻶ ِﺌ ﹶﻭﻤ
 ِ ﺒِﺎﻟﻠﹼﻪﻤﻥ
  ﻜﹸلﱞ ﺁﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺍ ﹾﻟﺒﻪِ ﻭﺭ
 ﻴﻪِ ﻤِﻥ ﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﹶﻟﻭلُ ِﺒﻤﺴ ﺍﻟﺭﻤﻥ
ﺁ

﴿

ﻙﺇِﹶﻟﻴﺒﻨﹶﺎ ﻭﺭ
 ﺍﻨﹶﻙﻏﻔﹾﺭ
ﻌﻨﹶﺎ ﹸ
ﻁ
َﺃ ﹶﻌﻨﹶﺎ ﻭ
ﻤ
ِﺴ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾِﻠﻪِ ﻭﺴﻥ ﺭﺩٍ ﻤ ﺃَﺤﻴﻥ ﺒ ﺭﻕﹸ
 ِﻠﻪِ ﻻﹶ ﹸﻨﻔﹶﺴﺭﻜﹸﺘِﺒﻪِ ﻭ
ﻭﹸ

ﺒﻨﹶﺎﺭ
 ﺒﺕﹾ ﺴ
 ﻜﺘﹶ
ﺎ ﺍ ﹾﺎ ﻤﻴﻬ ﹶﻠﻋﺒﺕﹾ ﻭ ﺴ
 ﺎ ﻜﹶﺎ ﻤﺎ ﻟﹶﻬﻌﻬ
ﺴ
  ﹶﻨﻔﹾﺴﺎﹰ ِﺇﻻﱠ ﻭﻴﻜﹶﱢﻠﻑﹸ ﺍﻟﹼﻠﻪ { ﻻﹶ285} ﻤﺼِﻴﺭ
 ﺍ ﹾﻟ
ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻋ ﹾﻠﺘﹶﻪﺤﻤ
 ﺎﺭﺍﹰ ﻜﹶﻤﻴﻨﹶﺎ ِﺇﺼ ﹶﻠﺤﻤِلْ ﻋ
 ﻭﻻﹶ ﺘﹶ
 ﺒﻨﹶﺎﺭ
  ﺃَﺨﹾﻁﹶ ْﺄﻨﹶﺎﺫﻨﹶﺎ ﺇِﻥ ﻨﱠﺴِﻴﻨﹶﺎ َﺃﻭ
ﻻﹶ ﹸﺘﺅَﺍﺨِ ﹾ
ﻤﻨﹶﺎ ﺃَﻨﺕﹶ
ﺤ
 ﺍﺭ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻭﻏﻔِﺭ
ﺍ ﹾﻋﻨﱠﺎ ﻭ
 ﻋﻑﹸ
 ﺍﺎ ﻻﹶ ﻁﹶﺎ ﹶﻗﺔﹶ ﹶﻟﻨﹶﺎ ِﺒﻪِ ﻭ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤﺤﻤ
 ﻭﻻﹶ ﺘﹸ
 ﺒﻨﹶﺎﺭ
 ِﻠﻨﹶﺎﻤِﻥ ﹶﻗﺒ
﴾ﻡِ ﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻭﺭﻨﹶﺎ ﻋ
 ﻻﻨﹶﺎ ﻓﹶﺎﻨﺼ
ﻭ ﹶ
ﻤ


« Rabbından, kendisine indirilene Peygamber de îman etmiştir, mü’
minler de; hepsi de, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine
îman etmiş ve şöyle demişledir: “Allah’ın peygamberlerinden hiçbirini (di
ğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik; Rabbımız, bağışlamanı di
leriz. Dönüş sanadır.”
Allah, hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. (Kişinin) kazandığı
iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Rabbımız! Bizden öncekilere yükle
diğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbımız! Gücümüzün yetmeyeceği
ni bize taşıtma. Bizi affet; bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim
mevlamızsın. Kâfir milletlere karşı bize yardım et. »2
ِﻴﺏ ﻐ
 ﺒِﺎ ﹾﻟ ﹶﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ { ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ2} ﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﻯ ﻟﱢ ﹾﻠﺩ ﻓِﻴﻪِ ﻫﻴﺏ ﺭ
  ﻻﹶ ﺍ ﹾﻟﻜِﺘﹶﺎﺏ{ ﺫﹶﻟِﻙ1} ﴿ ﺍﻟﻡ
{3}

1
2

Bakara Sûresi: 136137
Bakara Sûresi: 285286

ﻨ ِﻔﻘﹸﻭﻥﻡ ﻴ
  ﹾﻗﻨﹶﺎﻫﺯﺎ ﺭﻤﻤ
ِﻭ
 ﻼﺓﹶ ﺍﻟﺼﻭﻥﻴﻘِﻴﻤﻭ
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{4}

ﻭ ِﻗﻨﹸﻭﻥ ﻴﻡﺭﺓِ ﻫ
 ِﻭﺒِﺎﻵﺨ
 ﻠِﻙﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒﻭﻤ
 ﻙﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﹶﻟﻴ ِﺒﻤﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ ﻭﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ
﴾ ﻭﻥﻤﻔﹾﻠِﺤ
  ﺍ ﹾﻟﻡ ﻫﻟﹶـﺌِﻙﺃُﻭ ﻭﺒﻬِﻡﺭ
 ﻥﻯ ﻤﺩﻠﹶﻰ ﻫﻙ ﻋ
 ِﻟﹶـﺌُﺃﻭ

« Elif. Lâm. Mîm. İşte bu Kitap, kendisinde şüphe (edilecek hiçbir
şey) yoktur; Allah’tan sakınanlar için bir rehberdir. (Bu sakınanlar) gay
ba inanırlar; namazlarını dosdoğru kılarlar ve bizim kendilerine verdiği
miz rızıktan (başkalarına da) infak ederler. Hem sana indirilen (Kitab)’a,
hem de senden önceki (peygamber)lere indirilen (kitap) lere inanırlar; hiç
şüphe etmeden âhirete de inanırlar. İşte bunlar, Rab’larından gelen hida
yet üzeredirler; kurtuluşa erenler de bunlardır. » 1
İman esaslarında, mutlaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem‘in
peygamberlerin sonuncusu olduğu ve ondan sonra peygamber
gelmeyeceğine, bütün insanlara ve cinlere gönderildiğine ina
nılması gerekir. Her kim, Rasûlün getirdiğinin bir kısmını alıp, diğer
kısmını inkâr ederse mü’min değil bilakis kâfirdir. Allah Teâlâ’nın
buyurduğu gibi:
ﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥِﻠﻪِ ﻭﺴﺭ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭﻴﻥ ﺒ ﻗﹸﻭﺍﹾﻴﻔﹶﺭ  ﺃَﻥﻭﻥﺭِﻴﺩﻭﻴ
 ِِﻠﻪﺴﺭ ﺒِﺎﻟﻠﹼﻪِ ﻭﻭﻥﻜﻔﹸﺭ
ﻴ ﹾ  ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥِﺇﻥ

﴿

ﻡ ﻫﻟﹶـﺌِﻙ{ ُﺃﻭ150} ﺴﺒِﻴﻼﹰ
  ﺫﹶﻟِﻙﻥﺒﻴ ﻴﺘﱠﺨِﺫﹸﻭﺍﹾ  ﺃَﻥﻭﻥﺭِﻴﺩﻭﻴ
 ٍﺽﺒﻌ  ِﺒﻜﻔﹸﺭ
ﻭ ﹶﻨ ﹾ
 ٍﺽﺒﻌ  ِﺒﻤﻥ
ِﺅ
ْ ﹸﻨ
ﻟﹶﻡِﻠﻪِ ﻭﺴﺭﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺒِﺎﻟﻠﹼﻪِ ﻭ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ{ ﻭ151} ﻤﻬِﻴﻨﺎﹰ
 ﺫﹶﺍﺒﺎﹰ ﻋﻨﹶﺎ ﻟِﻠﹾﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥﻋﺘﹶﺩ
 َﺃﺤﻘﹼﺎﹰ ﻭ
 ﻭﻥﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﻓِﺭ
﴾ﺤِﻴﻤﺎﹰﻏﻔﹸﻭﺭﺍﹰ ﺭ
ﻪ ﹶ
  ﺍﻟﻠﹼﻜﹶﺎﻥ ﻭﻡﻫﻭﺭ ﺃُﺠﺅﺘِﻴﻬِﻡ
ْ ﻴ ﻑ
ﻭ ﹶ
ﺴ
 ﻟﹶـﺌِﻙ ُﺃﻭﻡﻤﻨﹾﻬ
 ﺩ
ٍ  ﺃَﺤﻴﻥ ﺒ ﻗﹸﻭ ﹾﺍﻴﻔﹶﺭ

« Allah’ı ve peygamberini inkâr edenler, Allah ve peygamberi arasını
açmak isteyenler, bazılarına inanır, bazılarını da inkâr ederiz, diyenler ve
(iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler… İşte gerçekten kâfir
olanlar bunlardır. Ve biz, (böyle) kâfirler için zelîl edici bir azâb hazırla
dık. Allah’a ve peygamberine îman edenler ve onlardan hiçbiri arasında
ayırım yapmayanlar ise, işte bunlara da mükâfatları verilecektir. Allah,
çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. » 2
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem‘in, kulları ile Allah arasındaki Allah
Teâlâ’nın emir ve nehiylerini bildiren bir aracı olduğuna, O’nun
1
2

Bakara Sûresi: 15
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helaliharamı, vaadivaîdi (söz ve tehdidi) olduğuna inanmak yi
ne imandandır. Helâl, Allah ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in helal
kıldığı, haram ise Allah ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in haram
kıldığıdır. Din de, Allah ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘in şeriat kıl
dığıdır. Her kim, velilerden birinin, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem‘e tabi olmaksızın Allah’a giden bir yol olduğuna itikat eder
se, o, şeytanın dostlarından olan bir kâfirdir.
Kulları yaratması, onları rızıklandırması, dualarına icabet etme
si, kalplerine hidayet vermesi, düşmanlarına karşı yardım etmesi
ve bundan başka menfaatlerin (iyiliklerin) getirilmesi ve kötülükle
rin defedilmesi yalnızca Allah Teâlâ’ya mahsus olan şeylerdir. Se
beplerden istediğini yapar. Bunlar da peygamberler bir vasıta o
larak araya giremezler.
Bir kişi zühdde, kullukta ve ilimde hangi dereceye ulaşırsa ulaş
sın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem‘in getirdiğine iman etmezse
o, mü’min olmadığı gibi Allah’ın dostu da değildir. Tıpkı yahudi ve
hıristiyanların rahip, papaz ve ubbadları (çokca ibadet edenleri)
gibi.
Yine bunun gibi müşriklerden ibadet ve ilme müntesip olanlar;
Arap, Türk ve Hint müşrikler ve onlardan başka, Türk ve Hint alim
lerinden, dinin de ilim veya zühd ve ibadete sahip ancak, Mu
hammed sallallahu aleyhi ve sellem‘in getirdiklerinin tümüne iman et
mezse, kendini ve taifesini Allah’ın velisi zannetse de, o, kâfirdir,
Allah’ın düşmanıdır. Aynen kâfir Mecusilerden Furs’un alimlerinin
olduğu gibi.
Aristo ve benzerleri gibi Yunan Mecusi alimleri, yıldız ve puta
tapan müşriklerdi. (Aristo İsa –aleyhisselam‘dan üç yüz sene önce
yaşamıştır). Aristo Filips’in oğlu İskender elMakduni’nin veziriydi.
(Aristo onun için Romen ve Yunan tarihini yazmıştır. Yahudi ve
hıristiyanlar, tarihçesini yazmıştır.) Bu, Allah Teâlâ’nın Kitabında zik
rettiği Zülkarneyn değildir. Tıpkı bazı insanların, onun isminin İsken
der olduğunu gördüklerinde, Aristo’nun Zülkarneyn’in veziri oldu
ğunu zannetmeleri gibi. Bunun o olduğunu zannettiler. (İbni Sina
ve onunla beraber olanların zannetmeleri gibi.)
Bu ise onların zannetleri gibi değildir. Bilakis bu, Ariston’un vezir
liğini yaptığı İskender, müşriktir. Ondan daha geçtir ve seddi
görmemiş, Ye’cüc ve Me’cüc ülkesine de ulaşmamıştır. Aris
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to’nun vezirlerinden biri olan İskender ise onun için bilinen Rum
tarihini yazmıştır.
Arap, Hindu, Türk, Yunan müşriklerinin ve başka gurupların içe
risinde ilimde, zühdde ve ibadette ictihadları olmalarına rağmen
onlar peygamberlere itaat etmemiş, onların getirdiklerine iman
etmemiş, haber verdiklerini tasdik etmemiş (doğrulamamış), ve
emrettiklerine de boyun eğmemişlerdir. Bunlar ne mü’minlerdir ve
ne de Allah’ın dostlarıdırlar. Bunların yanına şeytanlar yaklaşırlar
ve onlara vahyederler. Ve bu şeytanlar kapalı yada kolay gö
rünmeyen gizli bazı işlerini haber verirler ve onların sihir cinsinden
olağanüstü bazı tasarrufları vardır. Onlar sihir ve kehânet cinsin
den şeytanlar onlara inerler.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
{222}

ٍﻠﹶﻰ ﻜﹸلﱢ ﺃَﻓﱠﺎﻙٍ َﺃﺜِﻴﻡلُ ﻋﹶﺘﻨﹶﺯ

{221}

ﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
لُ ﺍﻟ ﱠﻥ ﹶﺘﻨﹶﺯﻠﹶﻰ ﻤ ﻋﺒُﺌﻜﹸﻡلْ ُﺃ ﹶﻨ﴿ﻫ
﴾ﻭﻥﺫﺒ
ِ ﻡ ﻜﹶﺎ
 ﻫﻜﺜﹶﺭ
َﺃ ﹾ ﻭﻤﻊ
ﺴ
  ﺍﻟ ﹾﻠﻘﹸﻭﻥﻴ

«Size, şeytanların kimlere indiğini haber vereyim mi? Onlar, çok
günâh işleyen yalancılara inerler. Bunlar, şeytanlara kulak verirler; çoğu
yalancılardır. »1
Bunların hepsi peygamberlere tabi olmadıklarında gaibden
haber verme ve görülmemiş, duyulmamış garip acayipliklere
nisbet olurlar. Mutlaka onların ve şeytanlarının yalanlanması ge
rekir. Onların amellerinin içerisinde şirk, zulüm, kötülükler, aşırılık ve
ibadette bidat çeşitlerinden ma’siyet ve günahkârlık vardır.
Bunun için şeytanlar inerek onlara yaklaşırlar. Bunun üzerine
onlar da Allah’ın dostlarından değil, şeytanın dostlarından olmuş
lardır.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ ﻗﹶﺭِﻴﻥ ﹶﻟﻪﻬﻭ
 ﻴﻁﹶﺎﻨﺎﹰ ﹶﻓ ﺸ
 ﹶ ﻟﹶﻪﺽﻥ ﹸﻨ ﹶﻘﻴ
ِ ﻤ
ﺤ
 ﺫﻜﹾﺭِ ﺍﻟﺭ
ِ ﻥﺵ ﻋ
ﻌ ﹸ
 ﻴ ﻥﻭﻤ
﴿

«Allah’ın zikrini kim umursamazsa, ona bir şeytanı musallat ederiz
de, artık o, ondan ayrılmayan bir arkadaş olur. »1
1

Şuarâ Sûresi: 221223
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Rahman’ın zikri, Kur’an gibi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‘in
gönderildiği zikirdir. Kim Kur’an’a iman etmez, onun emirlerini
doğrulamaz ve onun emirlerinin vacipliliğine itikat etmezse, Al
lah’tan yüz çevirmiş olur ki böylelikle şeytan da ona yaklaşmış
olur.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﻭﻥﻨﻜِﺭ ﻤ ﹶﻟﻪ ﺃَﻓﹶﺄَﻨﺘﹸﻡﻟﹾﻨﹶﺎﻩ ﺃَﻨﺯﻙﺎﺭﻤﺒ
 ﺭ
 ﺫﻜﹾ
ِ ﺫﹶﺍﻭﻫ
﴿

«Bu da, (Muhammed’e) indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. »2
ﻰﻋﻤ
 ﺔِ َﺃﺎﻤ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴﻡﻴﻭ ﺭﻩ
 ﺸﹸﻭﻨﹶﺤ
 ﻨﻜﺎﹰﺸﺔﹰ ﻀ
ﻤﻌِﻴ ﹶ
  ﹶﻟﻪﺫﻜﹾﺭِﻱ ﻓﹶِﺈﻥ
ِ ﻥ ﻋﺽﺭ َﺃﻋﻤﻥ
ﻭ
﴿
ﺎ ﹸﺘﻨﹶﺎ ﺁﻴ َﺃ ﹶﺘﺘﹾﻙﻗﹶﺎلَ ﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ

{125}

ﺒﺼِﻴﺭﺍﹰ  ﻜﹸﻨﺕﹸﻗﹶﺩﻰ ﻭﻋﻤ
 ﺭ ﹶﺘﻨِﻲ َﺃ
 ﺸﹶ ﺤ ﻟِﻡﺭﺏ
 َﻗﹶﺎل

{124}

﴾ﻰﻡ ﺘﹸﻨﺴ
 ﻴﻭ  ﺍ ﹾﻟﻭﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ
 ﺎﹶﻓﻨﹶﺴِﻴ ﹶﺘﻬ

«Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır.
Kıyâmet günü de onu kör olarak haşrederiz. O, “Rabbim! Niçin beni kör
olarak haşrettin; halbuki ben gören bir kimse idim?” der. Allah da şöyle
buyurur: “Öyle. Sana âyetlerimiz gelmişti de, sen onları unutmuştun; bu
gün de sen öyle unutulursun” »3
Bu da delalet etmektedir ki O’nun zikri, indirmiş olduğu âyetle
ridir. Bu yüzdendir ki, bir kimse Allah Subhânehu ve Teâlâ’yı güzel
bir şekilde zühdle beraber gece gündüz daima zikreder, kullukta
O’na çalışkan bir şekilde ibadet eder, fakat Allah’ın indirmiş ol
duğu zikre ki o Kur’an’dır, tabi olmazsa o, şeytanın dostlarından
dır. Havada uçsa, suyun üzerinde yürüse bile. Muhakkak ki şeytan
onu havada taşımaktadır. Bu mesele içinde bulunduğumuz bu
konudan ayrı ve geniştir.

1

Zuhruf Sûresi: 36
Enbiya Sûresi: 50
3
Tâhâ Sûresi: 124126
2
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FASIL

İnsanlardan bazılarında iman olmasına karşın nifaktan bir şube
de vardır. Buhari ve Muslim de, Abdullah b. Ömer radıyallahu
anhu’nun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetinde Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
«Şu dört şey kimde bulunursa halis bir münafık olur. Kimde onlardan
bir haslet varsa, taki onu terk edene kadar onda nifaktan bir haslet var
dır : Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünü bozar, itimat e
dildiğinde (kendisine güvenildiğinde) hıyanetlik eder, sözleştiğinde vefa
sızlık eder ve münakaşa ettiğinde haktan ayrılıp batılı ve yalanı söyler. »1
Yine Buhari ve Muslimde, Ebu Hureyre radıyallahu anhu’dan
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den bildirdiği bir hadiste Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:
«İman altmış veya yetmiş küsür şubedir. En üstünü “La İlahe İllal
lah” sözü, en aşağısı ise yolda insanlara eza verici şeyleri izale etmektir.
Haya da imandan bir şubedir. »2
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada kimde bu hasletlerden
biri bulunursa, tâki onu terk edene kadar nifaktan bir haslet oldu
ğunu beyan etmiştir.
Yine Buhari ve Muslim’de geçen bir hadiste; Bilal radıyallahu
anhu’ya “Siyahî kadının oğlu” diye ayıplayan mü’minlerin en hayır
lılarından olan Ebu Zer radıyallahu anhu’ya “Sen de cahiliye izleri
var” sözüne karşın Ebu Zer şöyle der: “Yaşlılığıma rağmen mi?” Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem “Evet” buyurur.3
Buhari ve Muslim de gelen bir hadiste Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1

Buhari: 34; 2459,3178 Muslim: 58
Buhari: 9 Muslim: 35
3
Buhari: 30,2545,6050 Muslim: 1661
2
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«Ümmetimdeki

şu dört haslet, hala terk etmedikleri cahiliye adetle
rindendir : Asil soyuyla övünmek, nesepleri ayıplama, ölülerin üzerine
sesli bir şekilde ağlayıp yakarma ve yıldızlara bakarak yağmur isteme. »1
Buhari ve Muslim’deki başka bir hadiste Ebu Hureyre
radıyallahu anhu’nu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den bildirdi
ğine göre Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuru
yor:
«Münafığın alâmeti üçtür : Konuştuğunda yalan söyler, söz verdi
ğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenildiğinde hıyanetlik eder.
Muslim de geçen rivayette şu ibare mevcuttur: “Oruç tutsa da,
namaz kılsa da ve kendisinin müslüman olduğunu iddia etse bile” »2
Buhari de İbnu Muleyka’nın şöyle dediği rivayet olunur:

«Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabesinden otuz kişiyi id
rak ettim. Onların hepsi de kendi nefislerinde nifaktan korkuyorlardı. »
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻠﹶﻡﻴﻌ  ﹾﻟ{ ﻭ166}ﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
  ﺍ ﹾﻟﻠﹶﻡﻴﻌ ِﻟﺫﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭ
ﺎﻥِ ﹶﻓﺒِﺈِ ﹾﻤﻌ
ﺠ
  ﺍ ﹾﻟ ﹶﺘﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻡﻭ ﻴﺒﻜﹸﻡ ﺎﺎ ﺃَﺼﻭﻤ
﴿
ﻌﻨﹶﺎﻜﹸﻡ
 ﺒ ﻻﱠﺘ
 ِﻗﺘﹶﺎﻻﹰ ﱠﻠﹶﻡ ﻨﹶﻌﻭﺍﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﹶﻟﻭ ﹶﻓﻌﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ َﺃﻭِ ﺍﺩ
 ﺍﹾ ﻗﹶﺎﺘِﻠﹸﻭﺍﹾ ﻓِﻲﺎﻟﹶﻭ ﹶﺘﻌﻡﻗِﻴلَ ﹶﻟﻬﻨﹶﺎ ﹶﻓﻘﹸﻭﺍﹾ ﻭ
﴾ ِﺎﻥ ﻟِﻺِﻴﻤﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺏ
 ﺭ
 ﺌِﺫٍ ﺃَﻗﹾﻭﻤ
 ﻴ ﺭ
ِ ﻜﻔﹾ
 ﻟِ ﹾﻠ ﹸﻡﻫ

«İki ordunun karşılaştıkları gün, başınıza gelen felâket, Allah’ın iz
niyledir ve mü’min olanları ortaya çıkarması içindir. Ve bir de münafık
olanları… Nitekim onlara, “gelin, Allah yolunda savaşın; yahut (düşma
na) karşı durun” denilince, “savaş olacağını bilsek, elbette size uyardık”
demişlerdir. O gün onlar, imandan çok küfre yakındılar. »3
Bunlar küfre, îmandan daha yakın kılındılar ve kendilerinin
(îmanla küfrü) bir araya getirdiklerini ve küfürlerinin daha kuvvetli
olduğunu, onlardan başkasında ise, (îman ve küfür) bir araya
gelmiş, onun îmanı ise daha güçlü olmuştur.
1

Muslim: 934
Buhari: 33,2682,2749,6095 Muslim: 59 Tirmizi: 2633 Nesai: 8/117
3
Âli İmran Sûresi: 166167
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Allah’ın dostları, Allah’tan hakkıyla korkan mü’minler olduğu
na göre, kulum îmanı ve takvasıyla onun dostluğu Allah Teâlâ için
olur. Her kimin îmanı ve takvası kâmil olursa, onun Allah dostluğu
da kâmil olur. İnsanların Allah’a olan dostlarında birbirlerine karşı
üstünlükleri vardır. Bu birbirlerine karşı olan üstünlük, îman ve tak
va üstünlüğüdür. Yine Allah düşmanlarının da birbirlerine karşı üs
tünlükleri vardır. Onların birbirlerine karşı olan üstünlükleri ise küfür
ve nifaktadır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ
  ﺁﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺎﻨﺎﹰ ﻓﹶﺄَﻤـﺫِﻩِ ﺇِﻴﻤ ﻫﺩ ﹾﺘﻪ
 ﺍ ﺯﻴﻜﹸﻡﻴﻘﹸﻭلُ َﺃ ﻥﻡ ﻤﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺓﹲ ﹶﻓﻭﺭﺎ ﺃُﻨﺯِﻟﹶﺕﹾ ﺴﺇِﺫﹶﺍ ﻤ﴿ﻭ
ﺴﺎﹰ ﺭِﺠﻡﺩ ﹾﺘﻬ
 ﺍ ﻓﹶﺯﺽﺭ ﻓِﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥَﺃﻤ{ ﻭ124} ﻭﻥﺸِﺭﺴ ﹶﺘﺒ
  ﻴﻡﻫﺎﻨﺎﹰ ﻭ ﺇِﻴﻤﻡﺩ ﹾﺘﻬ
 ﺍﻓﹶﺯ
﴾ﻭﻥ ﻜﹶﺎﻓِﺭﻡﻭﻫ
 ﺎﺘﹸﻭﺍﹾﻭﻤ
 ﺴﻬِﻡ
ِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺭِﺠ

«Bir sûre indirildiği zaman, o münafıklar arasında, “bu sûre hangini
zin îmanını artırdı?” diyenler vardır.İşte o îman edenler var ya, onların
îmanını artırmıştır. Ve bunu, birbirlerine müjdelerler. Halbuki kalplerinde
bir hastalık bulunanlar ise, onların pisliklerine bir pislik daha katmış ve
kâfir olarak ölmüşlerdir.»1
﴾ِﻜﻔﹾﺭ
ﺓﹲ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹸﺎﺩﺯﻴ
ِ ﺎ ﺍﻟﻨﱠﺴِﻲﺀ﴿ِﺇﱠﻨﻤ

« (Haram ayları) ertelemek ancak küfürde ziyadeliktir. »2
﴾ﻡﻡ ﹶﺘﻘﹾﻭﺍﻫ
 ﺁﺘﹶﺎﻫﻯ ﻭﺩ ﻫﻡﺩﻫ
 ﺍﺍ ﺯﺩﻭ
 ﻫﺘﹶ
  ﺍﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻭ

﴿

« Hidayete erenler ise, Allah, onların hidayetlerini arttırmıştır ve tak
valarını korumuştur. »3
Allah Teâlâ münafıklar hakkında şöyle buyuruyor:
﴾ﻭﻥﺫﺒ
ِ ﻴﻜﹾ ﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﻡ ِﺒﻤ
  ﺃَﻟِﻴﺫﹶﺍﺏﻡ ﻋﹶﻟﻬﻀﺎﹰ ﻭﺭﻪ ﻤ
  ﺍﻟﹼﻠﻡﻫﺍﺩ ﻓﹶﺯﺽﺭ﴿ﻓِﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ ﻤ

1

Tevbe Sûresi: 124125
Tevbe Sûresi: 37
3
Muhammed Sûresi: 17
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« Onların kalplerinde bir hastalık vardır; Allah’ta hastalıklarını git
tikçe artırmıştır. »1
Allah Subhânehû ve Teâlâ şöyle beyan ediyor: Bir şahısta,
îmanı derecesinde Allah’ın dostluğundan bir payı olabileceği gi
bi, küfrü ve nifağı derecesinde de Allah’ın düşmanlığından bir
payı olabilir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﺎﻨﺎﹰﻤﻨﹸﻭﺍ ﺇِﻴﻤ
  ﺁ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺍﺩﺩﺯﻭﻴ
﴿

« Îman edenlerin imanını artırsın. »2
﴾ﺎﻨِﻬِﻡ ﺇِﻴﻤﻊﺎﻨﹰﺎ ﻤﻭﺍ ﺇِﻴﻤﺍﺩﺩﺯ﴿ِﻟﻴ

« Îmanlarına îman katsınlar. »3

1

Bakara Sûresi: 10
Muddessir Sûresi: 31
3
Fetih Sûresi: 4
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FASIL

Allah’ın dostları iki kısımdır: Öne geçenler ve yakın olanlar, or
ta yolda olan AshabulYemîn (sağ halkı). Allah Teâlâ Kitabının bir
çok yerinde onları zikretmiştir. Vâkıâ sûresinin başında ve sonun
da, İnsan, Mutaffifîn ve Fâtır sûrelerinde. Allah Subhânehû ve
Teâlâ Vâkıa sûresinin başında büyük kıyâmetten, sonunda da
küçük kıyâmetten bahsetmiştir. Bu sûrenin başında Allah Teâlâ
şöyle buyurur:
ِﺕﺠﺇِﺫﹶﺍ ﺭ
{7}

{3}ﹲ
ﻌﺔ
 ﺍ ِﻓﺭ

ﻀﺔﹲ
 ﺨﹶﺎ ِﻓ

{2}

ﺒﺔﹲﺫ
ِ ﺎ ﻜﹶﺎﻌ ِﺘﻬ
  ﹾﻗ ِﻟﻭﻴﺱ ﹶﻟ

{1}

ﻌﺔﹸ
 ﺍ ِﻗﻌﺕِ ﺍﹾﻟﻭ
  ﹶﻗ﴿ﺇِﺫﹶﺍ ﻭ

ﺍﺠ ﹰﺎ ﺜﹶﻠﹶﺎ ﹶﺜﺔﹰﺯﻭ
 َ ﺃﻭﻜﹸﻨﺘﹸﻡ
 {6} ﺒﺜﹼﺎﹰ ﻨﺎﺀ ﻤﻫﺒ
 { ﹶﻓﻜﹶﺎﻨﹶﺕﹾ5} ﺎﹰﺴل ﺒ
ُ ﺎﺠﺒ
ِ ﺴﺕِ ﺍﻟﹾ
 ﻭﺒ
 {4} ﺎﹰﺠ ﺭﺽﺍﻟﹾﺄَﺭ

ِﻤﺔ
 ﺸﹾ َﺄ ﺍ ﹾﻟﻤﺎﺏﺤﺎ َﺃﺼﻤﺔِ ﻤ
 ﺸﹾ َﺄ ﺍ ﹾﻟﻤﺎﺏﺤَﺃﺼ{ ﻭ8} ِﻤ ﹶﻨﺔ
 ﻴ ﻤ
  ﺍ ﹾﻟﺎﺏﺤﺎ َﺃﺼﻤ ﹶﻨﺔِ ﻤ
 ﻴ ﻤ
  ﺍ ﹾﻟﺎﺏﺤﻓﹶَﺄﺼ
ﻤﻥ
 { ﺜﹸﱠﻠﺔﹲ12} ِﺠﻨﱠﺎﺕِ ﺍﻟ ﱠﻨﻌِﻴﻡ
 { ﻓِﻲ11} ﻭﻥﺭﺒ
 ﻤﻘﹶ
  ﺍ ﹾﻟﹶﻟﺌِﻙ{ ُﺃﻭ10} ﺎ ِﺒﻘﹸﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎ ِﺒﻘﹸﻭﻥﺍﻟﺴ{ ﻭ9}
﴾ ﺍﻟﹾﺂﺨِﺭِﻴﻥﻥل ﻤ
ٌ ﻗﹶﻠِﻴ{ ﻭ13} ﻟِﻴﻥﺍﻟﹾ َﺄﻭ

« Kıyamet koptuğu zaman, onun vukuunda hiçbir yalan olmadığı an
laşılacaktır. O, kimi için alçaltıcı, kimi için de yükselticidir. Yer sarsıldık
ca sarsıldığı, dağlar darmadağın olup toz haline geldiği ve siz de üç sınıf
olduğunuz zaman, işte o meymenetli olanlar (amel defteri sağ tarafından
verilenler) ne mutludur o meymenetliler. Ve o meymenetsiz olanlar (amel
defteri sol tarafından verilenler), ne bedbahttır o meymenetsizler!
Allah’ın tâatinde öne geçenler, O’nun rahmetinde de önde olanlardır.
İşte bunlar, nimet cennetlerinde Rableri katında gözde olanlardır. Bunla
rın çoğu evvelkilerden, azı da sonrakilerdendir. »1
Bu, Allah Teâlâ’nın evvelkileri ve sonrakileri topladığı, büyük kı
yametin koptuğunda insanların kısımlara ayrılmasıdır. Allah Teâlâ’
nın sûrenin sonunda vasfettiği gibi:

1

Vâkıa Sûresi: 114
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ﻪ ﻤِﻨﻜﹸ ﻡ
ِ ﻴ  ﺇِﹶﻟﺭﺏ
  ﺃَﻗﹾﺤﻥ
 ﻭﻨﹶ
 {84} ﻭﻥﺫ ﺘﹶﻨﻅﹸﺭ
ٍ ِ ﺤِﻴ ﹶﻨﺌﺃَﻨﺘﹸﻡ{ ﻭ83}  ﹾﻠﻘﹸﻭﻡﻐﺕِ ﺍﻟﹾﺤ
ﻠﹶ ﹶﻟﹶﺎ ﺇِﺫﹶﺍ ﺒ﴿ ﻓﹶﹶﻠﻭ
ﺎﺩِﻗِﻴﻥ ﺼﺎ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡﻭ ﹶﻨﻬﺠﻌ
ِ { ﺘﹶﺭ86}ﺩِﻴﻨِﻴﻥ ﻤﺭﻏﻴ
 ﹶﻟﹶﺎ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ{ ﻓﹶﻠﹶﻭ85} ﻭﻥﺒﺼِﺭ ﹶﻟﻜِﻥ ﻟﱠﺎ ﹸﺘﻭ
ﻤﻥ
ِ ﻥ
 ﺎ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎَﺃﻤ{ ﻭ89} ٍﺔ ﹶﻨﻌِﻴﻡ
ﺠﱠﻨ ﹸ
  ﻭﺎﻥﺤﺭﻴ
  ﻭﻭﺡ
ﺭ
 { ﻓﹶ88}ﺭﺒِﻴﻥ
 ﻤﻘﹶ
  ﺍ ﹾﻟﻤﻥ
ِ ﻥ
 ﺎ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎ{ ﻓﹶ َﺄﻤ87}
ﺫﺒِﻴﻥ
ﻜﹶ ﱢ ﺍ ﹾﻟﻤﻤﻥ
ِ ﺎ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻥﺃَﻤ{ ﻭ91} ِﻴﻤِﻴﻥ ﺎﺏِ ﺍ ﹾﻟﺤ َﺃﺼ ﻤِﻥ ﻟﱠﻙﻠﹶﺎﻡ{ ﻓﹶﺴ90} ِﻴﻤِﻴﻥ ﺎﺏِ ﺍ ﹾﻟﺤَﺃﺼ
{ 95}

ِﻴﻘِﻴﻥ ﻕﱡ ﺍ ﹾﻟ ﺤﻬﻭ
 ﺫﹶﺍ ﻟﹶ ﻫ{ ِﺇﻥ94}ٍﺤِﻴﻡﻴﺔﹸ ﺠِﻠﻭﺘﹶﺼ
 {93} ٍﺤﻤِﻴﻡ
 ﻤﻥ
 ٌل{ ﹶﻓﻨﹸﺯ92} ﺎﻟﱢﻴﻥﺍﻟﻀ
﴾ ِﻌﻅِﻴﻡ
  ﺍ ﹾﻟﻙﺭﺒ
 ِﻡ ﺒِﺎﺴﺒﺢﺴ
 ﻓﹶ

« Can boğaza dayandığında ve siz de o sırada bakıp dururken, biz si
ze ondan daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Mademki kıyamet günü
hesaba çekilecek değilsiniz, eğer sözünüzde sadık iseniz, çıkmak üzere
olan o canı geri getirmeniz gerekmez mi? Eğer ölen kişi, Allah’a yaklaştı
rılanlardan ise, o, rahatlık, bol rızık ve nimet cennetindedir. Ve eğer
meymenetlilerden ise, meymenetlilerden sana selam olsun. Yok eğer yalan
layan sapıklardan ise, ona kaynar sudan bir konuk sofrası ve cehenneme
atılış vardır. İşte asıl gerçek olan da budur. O halde yüce Rabbinin adıyla
tesbih et. »1
Allah Teâlâ İnsan Sûresi’nde şöyle buyuruyor:
َﺃﻏﹾﻠﹶﺎﻻﹰﻠﹶﺎﺴِﻠﹶﺎ ﻭ ﺴﺩﻨﹶﺎ ﻟِ ﹾﻠﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥ
 ﻋﺘﹶ
 { ِﺇﻨﱠﺎ َﺃ3} ﻜﻔﹸﻭﺭﺍﹰ
ﺎ ﹶﺇِﻤﺎ ﺸﹶﺎﻜِﺭﺍﹰ ﻭﺴﺒِﻴلَ ﺇِﻤ
  ﺍﻟﻴﻨﹶﺎﻩ ﺩ
 ﴿ِﺇﻨﱠﺎ ﻫ
ﺎ ِﺒﻬﺭﺏ
 ﺸﹾﻨﺎﹰ ﻴﻋﻴ
 {5} ﺎ ﻜﹶﺎﻓﹸﻭﺭﺍﹰﺠﻬ
 ﺍ ﻤِﺯ ﻤِﻥ ﻜﹶ ْﺄﺱٍ ﻜﹶﺎﻥﻭﻥﺭﺒ
 ﺸﹾ ﻴﺍﺭﺭ ﺍﻟﹾ َﺄﺒ{ ِﺇﻥ4} ﺴﻌِﻴﺭﺍﹰ
 ﻭ
{7}

ﺴ ﹶﺘﻁِﻴﺭﺍﹰ
  ﻤﺭﻩ
  ﺸﹶﻤﺎﹰ ﻜﹶﺎﻥﻴﻭ ﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻥﻭﻴ
 ِ ﺒِﺎﻟﻨﱠﺫﹾﺭﻭﻓﹸﻭﻥ{ ﻴ6} ﺎ ﹶﺘﻔﹾﺠِﻴﺭﺍﹰﻭ ﹶﻨﻬﺭﻴﻔﹶﺠ ِ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺩﻋﺒ
ِ

ﺠﻪِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻟﹶﺎ
  ِﻟﻭﻤﻜﹸﻡ
ﻌ
ِﻁ
ﺎ ﹸﻨ ﹾِﺇﱠﻨﻤ
{ 10}

{8}

ﺃَﺴِﻴﺭﺍﹰﻴﺘِﻴﻤﺎﹰ ﻭ ﻭ
 ﺴﻜِﻴﻨﺎﹰ
 ِﺒﻪِ ﻤﺤ
 ﻠﹶﻰ ﻋﺎﻡﻁﻌ
 ﺍﻟ ﱠﻭﻥﻌﻤ
ِﻁ
ﻴ ﹾﻭ


ﻤﻁﹶﺭِﻴﺭﺍﹰ
 ﻭﺴﺎﹰ ﹶﻗﻋﺒ
 ﻤﺎﹰﻴﻭ ﺒﻨﹶﺎﺭ
 ِﺇﻨﱠﺎ ﻨﹶﺨﹶﺎﻑﹸ ﻤِﻥ

{9}ﺸﻜﹸﻭﺭﺍ
ﹸ

ﻟﹶﺎﺍﺀ ﻭﺯ ﺠ ﻤِﻨﻜﹸﻡﻨﹸﺭِﻴﺩ

ﺠﻨﱠﺔﹰ
 ﻭﺍﺭﺼﺒ

ﺎﻡ ِﺒﻤﺍﻫﺯﺠ{ ﻭ11} ﻭﺭﺍﹰﺭﺴﺭﺓﹰ ﻭ
  ﹶﻨﻀﻡﻟﹶﻘﱠﺎﻫﻡِ ﻭﻭ ﺍ ﹾﻟﻴ ﺫﹶﻟِﻙ ﺸﹶﺭ ﺍﻟﱠﻠﻪﻡﻗﹶﺎﻫﹶﻓﻭ
﴾ﺭِﻴﺭﺍﹰﻤﻬ
ﺯ
 ﻟﹶﺎﺴﺎﹰ ﻭﺸﻤ
ﺎ ﹶ ﻓِﻴﻬﻭﻥ
ﺭ
 ﺍﺌِﻙِ ﻟﹶﺎ ﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺄَﺭﺎ ﻋ ﻓِﻴﻬﻜﺌِﻴﻥ
ِ ﻤﱠﺘ
 {12}ﺭِﻴﺭﺍﹰﺤﻭ

« Sonra da ona gideceği yolu gösterdik. Kimi şükrederek bu yoldan gi
der; kimi de kâfir olarak ondan sapar. Kâfirler için elbette zincirler, hal
kalar ve alevli cehennem hazırladık. İyiler ise, karışımı kâfûr olan bir
1
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tastan içerler. O kâfûr, bir pınardır ki, onu, diledikleri yere fışkırtıp akı
tan Allah’ın kulları içerler. Kendilerine vâcip kıldıkları adağı yerine geti
rirler, kötülüğü yaygınlaşmış olan bir günden korkarlar. İçlerinin çekme
sine rağmen, yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz sizi sırf
Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyo
ruz.”
“Biz, yüzleri asıklaştıracak olan bir günde Rabbimizden korkarız”
derler. Allah da onları bu günün şerrinden korur ve yüzlerine parlaklık,
kalplerine de neşe verir. Sabretmiş olmaları dolayısıyla onları, cennetle ve
ipekle mükafatlandırır. Cennette sedirlere yaslanmış olarak, ne yakıcı gü
neş görürler, ne de dondurucu soğuk…»1
Yine Mutaffifin Sûresi’nde zikrederek şöyle buyuruyor:
{ 9}

ﻗﹸﻭﻡﺭ ﻤﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ {8} ﻴﻥﺎ ﺴِﺠ ﻤﺍﻙﺭﺎ ﺃَﺩﻭﻤ
 {7} ٍﻴﻥﺎﺭِ ﹶﻟﻔِﻲ ﺴِﺠ ﺍﻟﻔﹸﺠﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ ﻥ
 ﴿ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇ

ٍﻌﺘﹶﺩ
ﻤ
  ِﺒﻪِ ﺇِﻟﱠﺎ ﻜﹸلﱡﺫﺏ
ﻴﻜﹶ ﱢ ﺎﻭﻤ
 {11} ِﻴﻥﻡِ ﺍﻟﺩﻭ ِﺒﻴﻭﻥﺫﺒ
ﻴﻜﹶ ﱢ { ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ10} ﺫﺒِﻴﻥ
ﻜﹶ ﱢﻤﺌِﺫٍ ﻟﱢ ﹾﻠﻤ
ﻭ
 ﻴ ٌلﻭﻴ

ﺎﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ ﻤ ﻋﺍﻥلْ ﺭ{ ﻜﹶﻠﱠﺎ ﺒ13} ﻟِﻴﻥ ﺍﻟﹾ َﺄﻭﺎﻁِﻴﺭﺎ ﹸﺘﻨﹶﺎ ﻗﹶﺎلَ ﺃَﺴﻴﻪِ ﺁﻴ ﹶﻠ{ ﺇِﺫﹶﺍ ﹸﺘﺘﹾﻠﹶﻰ ﻋ12} ٍَﺃﺜِﻴﻡ
ﺎﻟﹸﻭﺍ ﹶﻟﺼﻡ ِﺇﱠﻨﻬﺜﹸﻡ

{15}

ﻭﻥﻭﺒﺠﺤﻤﺌِﺫٍ ﱠﻟﻤ
ﻭ
 ﻴ ﺒﻬِﻡﺭ
 ﻥ ﻋﻡﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻨﱠﻬ

ﺍﺭِ ﹶﻟﻔِﻲﺭ ﺍﻟﹾ َﺄﺒﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ ﻜﹶﻠﱠﺎ ِﺇﻥ
ﺇِﻥ

{21}ﻭﻥ
ﺭﺒ
 ﻤﻘﹶ
 ﺍ ﹾﻟ

ﺩﻩ
 ﺸﻬ
 ﹾﻴ

{17}

{20}

{14}

ﻭﻥﺴﺒ
ِ ﻴﻜﹾ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ

ﻭﻥﺫﺒ
ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ِﺒﻪِ ﹸﺘﻜﹶ ﱢﻴﻘﹶﺎلُ ﻫ ﺜﹸﻡ

{16}

ِﺤِﻴﻡﺍﻟﹾﺠ

ﻗﹸﻭﻡﺭ ﻤﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ {19} ﻭﻥﺎ ﻋِﱢﻠﻴ ﻤﺍﻙﺭﺎ ﺃَﺩﻭﻤ
 {18}ﻴﻥﻋِﱢﻠﻴ

ِﺭﺓﹶ ﺍﻟ ﱠﻨﻌِﻴﻡ
  ﹶﻨﻀﻫﻬِﻡ
ِ ﻭﺠﺭﻑﹸ ﻓِﻲ ﻭ
ِ { ﹶﺘﻌ23} ﻭﻥﻨﻅﹸﺭﺍﺌِﻙِ ﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺄَﺭ{ ﻋ22} ٍ ﹶﻟﻔِﻲ ﹶﻨﻌِﻴﻡﺍﺭﺭﺍﻟﹾ َﺄﺒ
ﻭﻥﻤ ﹶﺘﻨﹶﺎﻓِﺴ
 ﻴ ﹶﺘﻨﹶﺎﻓﹶﺱِ ﺍ ﹾﻟ  ﻓﹶ ﹾﻠﻓِﻲ ﺫﹶﻟِﻙ ﻭﻙ ﻤِﺴﻤﻪ
 ﺨﺘﹶﺎ
ِ

{25}

ٍﺨﺘﹸﻭﻡ
 ﹾﺤِﻴﻕٍ ﻤ ﻤِﻥ ﺭﻭﻥ
 ﺴ ﹶﻘ
 ﻴ

{24}

﴾ﻭﻥﺭﺒ
 ﻤﻘﹶ
 ﺎ ﺍ ﹾﻟﺏ ِﺒﻬ
 ﺭ
 ﺸﹾﻨ ﹰﺎ ﻴﻋﻴ
 {27} ٍﺴﻨِﻴﻡ
  ﻤِﻥ ﺘﹶﺠﻪ
 ﺍﻭﻤِﺯ
 {26}

« Fakat hayır, ölçüde hile yapmaktan sakının! Zira kötü iş yapanla
rın amelleri “siccin” denilen kitapta yazılıdır. “Siccin”in ne olduğunu sen
bilemezsin, o işaretlenmiş bir kitaptır. O gün, ceza gününü yalanlayanla
rın vay haline! Onu her haddi aşan günahkârlardan başkası yalanlamaz.
Ona âyetlerimiz okunduğu zaman “evvelkilerin masalları” der. Hayır,
dedikleri gibi değil fakat onların amelleriyle kazanmış oldukları şey, kalp
lerini paslandırmıştır. Hayır, o gün onlar Rablerini görmekten mutlaka
1
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mahrum kalacaklardır. Sonra da onlar, varıp cehenneme gideceklerdir.
Daha sonra da onlara denilecektir ki: “İşte sizin yalanlayıp durduğunuz
şey işte budur”. Hayır, onların dedikleri gibi değil. İyilerin kitabı şüphe
siz “İlliyyûn” dadır. “İlliyyûn” un ne olduğunu sen bilemezsin. O, Allah’a
yakın olan meleklerin gördüğü işaretlenmiş bir kitaptır. Şüphe yoktur ki
iyiler, nimet içinde ve sedirler üzerinde nimetleri seyrederler. Onları, yüz
lerindeki nimet parıltısından tanırsın. Onlara, bitimi misk kokan, mühür
lü hâlis bir şarap içirilir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar. Bu şara
bın karışımı, cennette gözdelerin içtiği yukarıdan akan bir kaynaktır. »1
İbnu Abbas ve seleften gelen haberde, onlar şöyle diyorlar:
“AshabulYemin (sağ halkı) için karışımlar (şerbet) vardır. Ora
dan mukarrabûn (yakın olanlar) saf olarak içerler. Allah Teâlâ’nın
“Oradan içenler” âyetinde buyurduğu gibi. Bunu içenler ondan
başkasına ihtiyaç duymazlar. Bu yüzden onu katkısız içerler. Allah
Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ﺎﺩﻋﺒ
ِ ﺎ ِﺒﻬﺭﺏ
 ﺸﹾﻨﺎﹰ ﻴﻋﻴ
 {5} ﺎ ﻜﹶﺎﻓﹸﻭﺭﺍﹰﺠﻬ
 ﺍ ﻤِﺯ ﻤِﻥ ﻜﹶ ْﺄﺱٍ ﻜﹶﺎﻥﻭﻥﺭﺒ
 ﺸﹾ ﻴﺍﺭﺭ ﺍﻟﹾ َﺄﺒ﴿ ِﺇﻥ
﴾ﺎ ﹶﺘﻔﹾﺠِﻴﺭﺍﹰﻭ ﹶﻨﻬﺭﻴﻔﹶﺠ ﻪ
ِ ﺍﻟﱠﻠ

« İyileri ise, karışımı kâfûr olan bir tastan içerler. O kâfûr, bir pınar
dır ki, onu, diledikleri yere fışkırtıp akıtan Allah’ın kulları içerler. »2
Bu sûrede zikredilen Mukarrabûn (yakın olanlar) Allah’ın kulla
rıdır. Böyledir, çünkü ceza (karşılık) hayırda da şerde de amelin
cinsindendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in buyurduğu gibi:

« Kim bir mü’minin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Al
lah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim ko
laylaştırırsa Allah da dünya ve âhirette ona kolaylaştırır. Kim bir
müslümanın bir ayıbını örterse Allah’da onun hem dünya hem de âhirette
bir ayıbını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o
kulunun yardımındadır. Kim bir yola girer, o yolda da ilim isterse (talep
ederse) Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır.
1
2
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Bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanırlar, Allah’ın Kita
bı’nı okurlar ve onu kendi aralarında ders yaparlarsa üzerlerine sekînet
iner, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır, Allah Teâlâ onları ka
tında olanlara zikreder. Her kim amelinin gecikmesine sebep olursa nesebi
tez davranmaz. »1 Muslim sahihinde rivayet etmiştir. 2
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Merhamet edenlere, Rahman’da merhamet eder. Sizler yeryüzünde
kilere merhamet edin ki, semadaki (Allah’da) size merhamet etsin.»3
Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir.
Sünen kitaplarında gelen başka bir hadiste Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

« Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Ben Rahmanım, merhameti yarattım
ve onun için ismimden bir ismi yardım. Kim ona ulaşırsa, ben de ona ula
şırım. Kim de onu keserse, ben de onu kesip koparırım. »4
Yine şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem :

« Kim birleştirirse, Allah onu birleştirir, kim de keserse Allah’da onu
keser.»5 Bu tür rivayetler çoktur.
Daha önce geçtiği gibi Allah’ın dostları iki kısımdır:
Mukarrabun ve AshabulYemin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem
bu iki kısmın amelini evliya hadisinde zikrederek şöyle buyurmuş
tur:

« Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Kim benim dostuma düşmanlık ederse
bana harp ilan etmiştir. Kulun kendisine farz kıldığım ibadetlerin edasıy
1

“Her kim amelinin gecikmesine sebep olursa onun nesebi tez davran
maz” cümlesinin manası: Kimin ameli nakıssa (eksikse) amel işleyenler as
habına kavuşamaz. Şerefli nesebine ve babalarının üstünlüğüne güvenip
amellerini kısaltmaması (tembellik etmemesi) gerekir. (Muslim Nevevi
Şerhi). Mütercim.
2
Muslim: 2699 Ebû Davûd: 4946
3
Ebû Dâvûd: 4941 Tirmizi: 1925 Hadis şahitleriyle sahihtir. ElElbanî
“Sahiha”: 925
4
Buhari “EdebulMufred”: 53 Ebu Davud: 1694 Tirmizi: 1908 Sahih bir
hadistir. ElElbani “Sahiha”: 540
5
Buhari: 4830,4832 Muslim: 2254
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la bana yaklaştığı gibi, başka bir şeyle yaklaşmamıştır. Kulum bana nafi
lelerle yaklaşmaya devam eder, tâki ben de onu severim. Onu sevdiğim
zaman duyan kulağı, gören gözü, tutan elleri ve yürüyen ayağı olurum. »1
Sadık olan AshabulYemin (sağ halkı) Allah’a farzlarla yakınla
şanlardır. Onlar, Allah’ın üzerlerine vâcip kıldığını yaparlar ve Al
lah’ın üzerlerine haram kıldığını terk ederler. Kendi üzerlerine
mendupları üstlenmedikleri gibi, olur olmaz mübahlardan da
vazgeçmezler.
SabikûnMukarrabun (öne geçenler ve yakın olanlar) ise Al
lah’a farzlardan sonra nafilelerle yaklaşırlar. Vacipleri ve
müstehapları yerine getirirler, haramları ve mekruhları terk eder
ler. Allah’a, O’nun sevdiği amellerden güçlerinin yettiklerini yapa
rak bütünüyle yaklaşmaya başladıklarında, Rab’da onları tam bir
muhabbetle sever. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:

« Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Hatta ben de onu
severim. » Yani Allah Teâlâ’nın şu âyetinde buyurduğu gibi mutlak
bir sevgidir:
ِﻏﹶﻴﺭ

ﻠﹶﻴﻬِﻡﻋ

ﻤﺕﹶﺃَﻨﻌ

ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ

ﺍﻁﹶﺼِﺭ

{6}

ﺴ ﹶﺘﻘِﻴﻡﺍﻟﻤ

ﺍﻁﹶﺭﺍﻟﺼ

ﺩﻨﹶــــﺎ
ِ ﴿ﺍﻫ

﴾ ﺎﻟﱢﻴﻥﻭﻻﹶ ﺍﻟﻀ
 ﻠﹶﻴﻬِﻡﻭﺏِ ﻋﻐﻀﺍﻟﻤ

« Bizi doğru yola ulaştır. Kendilerine nimet nimet verdiğin kimselerin
yoluna… Gazabına uğrayanların ve sapık olanların yoluna değil. »2
Yani; Allah Teâlâ’nın aşağıdaki âyette buyurduğu gibi onları
tam ve mutlak nimetlerle nimetlendirmiştir:
ﻴﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﻥﻴﻬِﻡ ﻤ ﹶﻠ ﻋ ﺍﻟﹼﻠﻪﻡ َﺃ ﹾﻨﻌ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻊ
 ﻟﹶـﺌِﻙﻭلَ ﻓﹶُﺄﻭﺴﺍﻟﺭ ﻭﻴﻁِﻊِ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻥﻭﻤ
﴿
﴾ﻓِﻴﻘﺎﹰ ﺭ ﺃُﻭﻟﹶـﺌِﻙﺴﻥ
 ﺤ ﻭﺎﻟِﺤِﻴﻥﺍﻟﺼﺍﺀ ﻭﺩﺸﻬ
ﺍﻟ ﱡ ﻭﻴﻘِﻴﻥﺩﺍﻟﺼﻭ

1
2
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« Her kim Allah’a ve peygamberlere itaat ederse, işte böyleleri, (kıya
met gününde) Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddîkler,
şehidler ve Sâlihlerle beraberdirler. Onlar en iyi arkadaştırlar. »1
Bu mukarrabûn (yaklaşanlar), mübahlar onlar için Allah Azze
ve Celle’ye yaklaştıkları bir tâat olmuştur. Amellerinin hepsi Allah
için ibadet (kulluk) olmuştur. Bunun üzerine katıksız saf şaraptan
içerler. Allah için katıksız amel işledikleri gibi.
Muktesidûn (orta bir yol izleyenler) ise, onların amellerinde,
kendi nefisleri için yaptıkları vardır. Onun cezası olmadığı gibi se
vabı da yoktur ve onlar saf katıksız şaraptan da içmezler. Bilakis
onlar için, Mukarrabûn’un (yaklaşanlar) içeceklerinden dünya
daki karıştırdıkları içeceklerden olan karışım (şerbetşarap) vardır.
Nebilerin, ResulKul ve NebiMelik(kral) taksimine bakıldığında,
Allah Subhânehû ve Teâlâ Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’i ResulKul, NebiMelik (kral) taksimi arasında O’nu Resul
Kul olarak seçmiştir. NebiMelik ise, tıpkı Davud ve Süleyman ve o
ikisinin benzerleri gibileridir. (Allah’ın salat ve selamı onların üzeri
ne olsun.) Allah Teâlâ Süleyman aleyhisselam’ın kıssasında şöyle
buyurmuştur:
ﺎﺏﻭﻫ
  ﺃَﻨﺕﹶ ﺍﻟﹾﺩِﻱ ِﺇﻨﱠﻙﺒﻌ ﻤﻥ
 ٍﺩﺒﻐِﻲ ﻟِﺄَﺤ ﻨﻠﹾﻜﺎﹰ ﻟﱠﺎ ﻴ ﻟِﻲ ﻤﺏﻭﻫ
  ﻟِﻲﻏﻔِﺭ
 ﺍ ﹾﺭﺏ
 َ﴿ﻗﹶﺎل
ﺒﻨﱠﺎﺀ  ﻜﹸلﱠﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
ﺍﻟ ﱠ{ ﻭ36} ﺎﺏﺙﹸ ﺃَﺼﺤﻴ
 ﺨﹶﺎﺀﺭﻩِ ﺭ
ِ ﺭِﻱ ﺒِ َﺄﻤ ﺘﹶﺠﻴﺢ ﺍﻟﺭﺭﻨﹶﺎ ﹶﻟﻪ
 ﺨﱠ{ ﻓﹶﺴ35}
ِﺭﻐﻴ
 ِﺒ ﹶﺴِﻙ َﺃﻤ ﺃَﻭﻤﹸﻨﻥ
 ﻋﻁﹶﺎﺅُﻨﹶﺎ ﻓﹶﺎ
 ﺫﹶﺍ{ ﻫ38} ِﺼﻔﹶﺎﺩ
  ﻓِﻲ ﺍﻟﹾَﺄﺭﻨِﻴﻥ
 ﻘﹶ ﻤﺁﺨﹶﺭِﻴﻥ{ ﻭ37} ٍﺍﺹﻏﻭ
ﻭ ﹶ

﴾ٍﺎﺏﺤِﺴ

« Demişti ki: “Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra hiç kimse
ye nasip olmayacak bir hükümranlık ihsan et. Şüphesiz dâima ihsan eden
sensin.” Emriyle istediği yere yumuşak bir şekilde esip giden rüzgârı, bina
yapan ve dalgıçlık eden şeytanları ve yine şeytanlardan zincire vurulmuş
diğerlerini ona tâbi kılmıştık. “Bu bizim (sana) ihsanımızdır; ister ver,
ister tut; hesapsızdır” (demiştik). »2
1
2
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Yani; istediğine ver, istediğine verme, senin üzerine hesap yok
tur. Hükümdar olan Nebi, Allah’ın üzerine farz kıldığını yapar ve
Allah’ın haram kıldığını terk eder. Üzerine hiçbir günah olmaksızın
hükümranlık ve malda seçtiği ve sevdiğini yapar.
ResulKul olana gelince; birisine ancak Allah’ın emriyle verebi
lir. İstediğine verip, istediğinden de bunu haram kılamaz. Bilakis
Rabbisinin ona vermesiyle verebilir. Rabbisinin emriyle O’nun vali
tayin ettiği, vali tayin edilir. Amellerin hepsi Allah Teâlâ için iba
dettir (kulluktur). Buhari’nin sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu
anhu’dan gelen rivayet gibi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurur:

« Allah’a yemin olsun ki ben, ne bir kimseye verebilir, ne de bir kimse
den men edebilirim. Ben ancak bölüştürenim ve emrolunduğuma göre yer
leştiririm. » 1 Bunun manası; ne bir kişiye verebilirim, ne de onu
men edebilirim. Bu ancak Allah’ın emriyledir.)
Bunun içindir ki şerî malları Allah’a ve Rasûlüne bağlamıştır. Al
lah Teâlâ’nın şu âyetinde buyurduğu gibi:
﴾ِﻭلﺴﺍﻟﺭ﴿ﻗﹸلِ ﺍﻷَﻨﻔﹶﺎلُ ﻟِﹼﻠﻪِ ﻭ

«

De ki: “Enfal” (harp ganimetleri) Allah’a ve Rasûle âittir. »2
﴾ِﻭلﺴﻟِﻠﺭﻯ ﻓﹶﻠِﱠﻠﻪِ ﻭلِ ﺍ ﹾﻟﻘﹸﺭ َﺃﻫﻤﻥ
ِ ﻪ
ِ ِﻭﻟﺴﻠﹶﻰ ﺭﻪ ﻋ
 ﺎ ﺃَﻓﹶﺎﺀ ﺍﻟﻠﱠ﴿ﻤ

« Allah’ın şehir halkının mallarından Rasûlüne verdiği ganimetler Al
lah’a ve Rasûle âittir. »3
﴾ ِﻭلﺴﻟِﻠﺭ ﻭﺴﻪ
 ﺨﻤ
 ﻟِﹼﻠﻪِ ﹸﻲﺀٍ ﻓﹶﺄَﻥ
 ﺸ
ﻥ ﹶﻤﺘﹸﻡ ﻤ
 ﻏ ِﻨ
ﺎ ﹶﻭﺍﹾ َﺃﻨﱠﻤﹶﻠﻤﺍﻋ﴿ﻭ

1

Buhari: 3117
Enfal Sûresi: 1
3
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« Şunu da bilin ki, ganîmet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri mutla
ka Allah’a ve Rasûlüne aittir. »1
Bunun içindir ki alimlerin bu konuda ki en açık sözleri; bu mal
lar VeliyyulEmrin ictihadı doğrultusunda Allah ve Rasûlünün sev
diği şeylerde tasarruf edilir. Maliki mezhebinin ve seleften başka
alimlerin görüşleri de böyledir. Bu, Ahmed’den rivayet olarak zik
redilir. Beşte bir hakkında ise şöyle denildi:
Şafiînin ve Ahmed’in söyledikleri gibi o (ganimet) beşe bölü
nür. Ebu Hanife’de ganimet mallarının üçe bölüneceğini söyle
miştir.
Buradaki maksat ise, RasûlKul’un, NebiHükümdar olandan
daha üstün olduğudur. Tıpkı İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’in
(salat ve selam onların üzerine olsun), Yusuf, Davud ve Süley
man’dan (salat ve selam onların üzerine olsun) üstün oldukları gi
bi. Yine MukarrabûnSabikûn (yaklaşanlaröne geçenler)’un orta
yollu AshabulYemîn (sağ halkı)’den daha üstün olması gibi. Her
kim Allah’ın üzerine vacib kıldığını eda eder ve mübahlardan ho
şuna gittiğini yaparsa, o, bunlardandır (orta yollu AshabulYemîn).
Her kim de Allah’ın sevdiği ve razı olduğunu yapar, bundan da
Allah’ın emrettiği mübahlara sığınırsa bu da onlardandır
(MukarrabûnSabikûn).

1

Enfal Sûresi: 41
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Allah Subhânehû ve Teâlâ dostları olan Sabikûn (öne geçen
ler) ve Muktesidûn (mutedil olanlar)’ı Fâtır Sûresi’nde şöyle zikre
diyor:
ﻤ ﹾﻘﹶﺘﺼِﺩ
 ﻡﻤﻨﹾﻬ
ِﻭ
 ِﺴﻪ
ِ  ﱢﻟ ﹶﻨﻔﹾ ﻅﹶﺎﻟِﻡﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺎﺩِﻨﹶﺎ ﹶﻓﻋﺒ
ِ ﻴﻨﹶﺎ ﻤِﻥ ﻁ ﹶﻔ
ﺼ ﹶ
  ﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ ﺭﺜﹾﻨﹶﺎ ﺍ ﹾﻟ
  َﺃﻭ﴿ﺜﹸﻡ
ﺎﺨﹸﻠﹸﻭ ﹶﻨﻬﺩﺩﻥٍ ﻴ
 ﺠﻨﱠﺎﺕﹸ ﻋ
 {32} ﻜﺒِﻴﺭ
لُ ﺍ ﹾﻟ ﹶ ﺍﻟﹾﹶﻔﻀﻫﻭ
 ﺫﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺫﹶﻟِﻙ
ﺍﺕِ ﺒِﺈِ ﹾﺭﺨﻴ
ﺎ ِﺒﻕﹲ ﺒِﺎﻟﹾ ﹶ ﺴﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِﻭ

ِ ﻟِﱠﻠﻪﺩﺤﻤ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾ{ ﻭ33} ﺭِﻴﺭﺎ ﺤ ﻓِﻴﻬﻡﺴﻬ
 ﺎِﻟﺒﹸﻟﺅْﻟﹸﺅﺍﹰ ﻭﻫﺏٍ ﻭ
  ﻤِﻥ ﺫﹶﺎﻭِﺭ ﺃَﺴﻤﻥ
ِ ﺎ ﻓِﻴﻬﻭﻥ
 ﱠﻠﺤﻴ
ﺔِ ﻤِﻥﻤﻘﹶﺎﻤ
  ﺍ ﹾﻟﺍﺭﱠﻠﻨﹶﺎ ﺩﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺃَﺤ

{34}

ﺸﻜﹸﻭﺭ
 ﹶﻐﻔﹸﻭﺭ
ﺒﻨﹶﺎ ﹶﻟ ﹶﺭ
  ﺇِﻥﺯﻥ
 ﻋﻨﱠﺎ ﺍﻟﹾﺤ
 ﻫﺏ
 ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺃَﺫﹾ

﴾ ﺎ ﻟﹸﻐﹸﻭﺏﻨﹶﺎ ﻓِﻴﻬﺴﻴﻤ ﻟﹶﺎ ﻭﺏﺎ ﹶﻨﺼﺴﻨﹶﺎ ﻓِﻴﻬ
 ﻴﻤ ِﻠﻪِ ﻟﹶﺎﹶﻓﻀ

« Sonra bu Kitab’ı, kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak
bıraktık. Şu var ki, bunların içinde, kendisine zulmeden vardır; mutedil
olan vardır ve Allah’ın izniyle hayır işlerinde koşturan vardır. İşte bu
miras, Allah’tan büyük lütuftur. Bu mirasa konanlar Adin cennetlerine
girerler. Orada altın bilezik ve incilerle süslenirler. Orada ki elbiseleri de
ipektir. Derler ki: “Korkuyu bizden gideren Allah’a hamdolsun. Şüphe
yoktur ki Rabbimiz çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir.”
“Çünkü lütfu ile bizi kalınacak olan cennete yerleştirecek olan O’dur.
Bize orada ne bir yorgunluk dokunur, ne de bir usanç gelir. »1
Fakat bu âyetteki üç sınıf, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in ümmetine hastır. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:

« Sonra bu Kitab’ı, kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak
bıraktık. Şu var ki, bunların içinde, kendisine zulmeden vardır; mutedil
olan vardır ve Allah’ın izniyle hayır işlerinde koşturan vardır. İşte bu
miras, Allah’tan büyük lütuftur.»

1
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Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmeti, geçmiş
ümmetlerden sonra Kitab’ı miras alanlardır. Bu Kur’an’ın korun
masına has kılınmış değildir. Bilakis, Kur’an’a îman eden herkes
bunlardandır. Allah Teâlâ onları nefsine zulmeden, mutadil olan
lar ve sâbık (hayırda öne geçenler) olarak kısımlara ayırdı. Bu ise
“Vâkıa, Mutaffifîn ve İnsan” sûrelerindekinin hilafınadır. Kâfiriyle,
mü’miniyle geçmiş ümmetler buna girerler. Bu taksim ise Mu
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmeti içindir. Nefsine
zulmedenler, günâhta ısrarcı olanlardır. Mutedil olanlar, farzları
eda eden ve haramlardan sakınanlardır. Hayırda öne geçenler
ise, âyetlerde geçtiği gibi farzları ve nâfileleri eda edenlerdir.
Her kim hangi günah olursa olsun güzel bir tövbeyle tövbe
ederse hayırda öne geçen ve mutedil olanların dışına çıkmaz.
Allah Teâlâ’nın âyetinde buyurduğu gibi:
ﺩﺕﹾ
 ِ ﺃُﻋﺽﺍﻷَﺭﺍﺕﹸ ﻭﺎﻭﺴﻤ
 ﺎ ﺍﻟﻀﻬ
 ﺭ
 ﺠﻨﱠﺔٍ ﻋ
  ﻭﺒﻜﹸﻡﺭ
 ﻥﺓٍ ﻤﻐﻔِﺭ
ﻤﹾ
 ﻭﺍﹾ ﺇِﻟﹶﻰﺭﻋ
ِ ﺎﺴ﴿ﻭ
ِﻋﻥ
 ﺎﻓِﻴﻥﺍ ﹾﻟﻌﻴﻅﹶ ﻭ ﻐ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻅﻤِﻴﻥ
ِ ﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﺍﺀ ﻭﺭﺍﻟﻀﺍﺀ ﻭﺭ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻨ ِﻔﻘﹸﻭﻥ ﻴﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ

{133}

ﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﻟِ ﹾﻠ

ﻭﺍﹾﺫﻜﹶﺭ
 ﹶﻡﺴﻬ
 ﻭﺍﹾ َﺃﻨﹾﻔﹸ ﻅﹶﹶﻠﻤﺸﺔﹰ ﺃَﻭ
ﻠﹸﻭﺍﹾ ﻓﹶﺎﺤِ ﹶ ﺇِﺫﹶﺍ ﹶﻓﻌﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ{ ﻭ134} ﺴﻨِﻴﻥ
ِ ﺤ ﺍ ﹾﻟﻤﺤِﺏ ﻴﺍﻟﹼﻠﻪﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﻭ
ﻡﻭﻫ
 ﻠﹸﻭﺍﹾﺎ ﹶﻓﻌﻠﹶﻰ ﻤﻭﺍﹾ ﻋﻴﺼِﺭ ﻟﹶﻡ ﻭ ِﺇﻻﱠ ﺍﻟﹼﻠﻪﺫﻨﹸﻭﺏ
 ﺍﻟ ﱡﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻥﻭﻤ
 ﺫﻨﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ
ﻭﺍﹾ ﻟِ ﹸﻐﻔﹶﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
  ﻓﹶﺎﺍﻟﹼﻠﻪ
ﺎﺭﻷ ﹾﻨﻬ
َ ﺎ ﺍﺤ ِﺘﻬ
 ﺭِﻱ ﻤِﻥ ﺘﹶﺠﻨﱠﺎﺕﹲ ﺘﹶﺠ
  ﻭﺒﻬِﻡﺭ
 ﻥﺭﺓﹲ ﻤ
 ِﻐﻔ
ﻤﹾ
 ﻡﺅﻫ
ُ ﺁﺯ ﺠﻟﹶـﺌِﻙ{ ﺃُﻭ135} ﻭﻥﹶﻠﻤﻴﻌ
﴾ﺎﻤِﻠِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻌﺭ ﺃَﺠﻡﻭ ِﻨﻌ
 ﺎ ﻓِﻴﻬﺨﹶﺎﻟِﺩِﻴﻥ

« Rabbinizden gelecek olan mağfirete ve takvâ sâhipleri için hazırla
nan, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. (İşte o takvâ sahip
leri) bollukta ve darlıkta, Allah yolunda sarf eden, kinlerini içlerinde tu
tan ve insanların kusurlarını bağışlayan kimselerdir. Allah iyilik edenleri
sever.
(Yine o takvâ sahipleri) çirkin bir kötülük işlediklerinde, yahut kendi
lerine zulmettiklerinde, Allah’ı zikredip günâhlarının bağışlanmasını di
lerler. Zaten Allah’tan başka günâhları kim bağışlar? Keza onlar, yap
tıkları kötü işlerde, bile bile direnmezler. İşte böyle olanların mükâfatları,
Rableri tarafından bağışlanmak ve (ağaçları) altından ırmak akan dâimî
kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir. »1

1
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Ve Allah Teâlâ’nın: « Onların girecekleri Adn cennetleridir. »1 âye
tinden ehli sünnet, tevhid ehlinin cehenneme girmeyeceği sonu
cunu çıkarmışlardır.
Büyük günah işleyenlerin cehenneme girmesi ise, tıpkı onların
tekrar cehennemden çıkacak olmaları, Nebimiz Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’in şefaatinin büyük günah işleyenlere
olması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ve O’ndan baş
kasının şefaatiyle cehennemden çıkarılacakların olduğu Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetlerinde mütevatir olarak gel
miştir. Bazıları şöyle dediler: Büyük günâh işleyenler cehennemde
ebedîdirler. Ve âyeti tevil edip sabikûnun (öne geçenlerin) ce
henneme gireceklerini, mutedil olan veya nefsine zulmedenin ise
girmeyeceğini söylerler. Mutezile ve Mürcienin tevil ederek, bü
yük günâh sahiplerinin cehenneme girmeyeceklerini ve onların
hepsinin azabsız cennete gireceklerini iddia etmeleri gibi. Her ikisi
de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen mütevatir sünneti
ne, ümmetin ve imamların icmasına muhaliftir.
Bu iki taifenin sözlerinin doğru olmadığına Allah Teâlâ’nın
Kitab’ında şu iki âyet işaret etmektedir:
﴾ ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴ ِﻟﻤ ﺫﹶﻟِﻙﻭﻥﺎ ﺩﺭ ﻤ
 ِﻐﻔ
ﻴ ﹾ ﻭ
 ِﻙ ﺒِﻪ
 ﺸﹾﺭ ﺃَﻥ ﻴﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻻ
 ﹶ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ِﺇﻥ

« Allah, kendisine şirk koşulmayı aslâ affetmez; bunun dışındaki (gü
nâh) leri ise, dilediği kimseler için bağışlar. »2
Allah Teâlâ şirki bağışlamadığını ve bundan başkasını dilediği
kimse için bağışlayacağını haber veriyor. Mutezilenin dediği gibi
bundan muradın, tövbe edenin olduğunu söylemek caiz değildir.
Çünkü Allah şirki ve şirkten başka günâhları tövbe eden için ba
ğışlar. Meşiete bağlı değildir. Bunun içindir ki, tövbe edenler için
mağfireti zikrettiğinde Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻪ
  ﺍﻟﱠﻠﻤﺔِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ِﺇﻥ
ﺤ
  ﻟﹶﺎ ﹶﺘ ﹾﻘ ﹶﻨﻁﹸﻭﺍ ﻤِﻥ ﺭﺴﻬِﻡ
ِ ﻠﹶﻰ ﺃَﻨﻔﹸﻓﹸﻭﺍ ﻋﺭ ﺃَﺴ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺎﺩِﻱﻋﺒ
ِ ﺎل ﻴ
ْ ﴿ﻗﹸ
﴾ﺤِﻴﻡ ﺍﻟﺭﻐﻔﹸﻭﺭ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻫﻭ
 ﺠﻤِﻴﻌﺎﹰ ِﺇﱠﻨﻪ
 ﺫﻨﹸﻭﺏ
ﺍﻟ ﱡ

1
2
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« (Ey Muhammed!) De ki: “Ey kendilerine karşı günâh işlemekte aşırı
giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira Allah bü
tün günâhları bağışlar. O, çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir.” »1
Burada Allah Teâlâ mağfireti umum kılmış ve genellemiştir.
Muhakkak ki Allah, kulu hangi günahı işlerse işlesin tövbe ederse
onu bağışlar. Her kim, şirkten tövbe ederse Allah onu bağışlar. Her
kim, büyük günâhlardan tövbe ederse Allah onu bağışlar. Ve kul,
hangi günâh olursa olsun ondan tövbe ederse, Allah onu bağış
lar.
Tövbe âyetinde, umum kılmış ve genellemiştir. Diğer âyetlerde
de hususileştirmiştir. Şirki özellemiş ve onu bağışlamamıştır. Ve
bundan gayrisini meşietine bırakmıştır. [ Allah’ın bütün sıfatlarını
inkâr etmek şirktendir. ] Bu, her günâhın mutlaka bağışlanacağını
söyleyenlerin sözlerinin batıllığına işaret etmektedir. [ Şirkten daha
büyük olan Allah’ın bütün sıfatlarını inkâr etme meselesine dikkat
çekmiştir. ] Veya günâhından dolayı azap edilmeyeceğini tasvip
etmişlerdir. Bu böyle bile olsa, Allah Teâlâ günâhların bazılarını
bağışlayıp Bazılarını bağışlamayacağını zikrettiğinde, velev ki nef
sine zulmeden tövbesiz ve günâhları yok eden hasenât olmaksı
zın, bu meşiete bağlı değildir.
Allah Teâlâ’nın « Bundan başkasını dilediği için bağışlar.» âyeti
günâhların bazılarını bağışlayıp, bazılarını bağışlamayacağına
delildir. Nefy batıl olmuş, affetmek ise geneldir.

1
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Allah’ın dostları, Allah’tan hakkıyla korkan mü’minler olduğu
na göre, insanlar imanda ve takvada birbirlerine karşı üstünlük
gösterirler. Onlar, Allah’ın dostluğunda bunun derecesinde üstün
lük gösterirler. Tıpkı onların küfürde ve nifakta üstünlük gösterdikle
ri gibi. Yine onlar bunun derecesinde Allah’ın düşmanlığında üs
tünlük gösterirler.
Îmanın ve takvanın aslı; Allah’ın peygamberlerine imandır.
Bunun toplamı ise; peygamberlerin sonuncusu Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’e îmandır. O’n a îman etmek, Allah’ın
Kitap’larına ve peygamberlere îmanı içine alır. Küfrün ve nifağın
aslı ise; peygamberleri ve onların getirdiklerini inkâr etmektir. İşte
bu, sahibinin âhirette azabı hak ettiği küfürdür. Allah Teâlâ Kita
bında ancak risaletin ulaşmasından sonra azâb edeceğini haber
vermiştir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﻭﻻﹰﺴﻌﺙﹶ ﺭ
 ﺒ ﺤﺘﱠﻰ ﹶﻨ
 ﺫﺒِﻴﻥ
 ﱢﻌﻜﻨﱠﺎ ﻤ
ﺎ ﹸﻭﻤ
﴿

« Biz bir peygamber göndermedikçe (hiçbir kavme) azâb edici değiliz. » 1
ﺍﻫِﻴﻡﺭﻴﻨﹶﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ِﺇﺒ ﺤ
 َﺃﻭﺩﻩِ ﻭ
ِ ﺒﻌ  ﻤِﻥﻴﻥﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﻴﻨﹶﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﻨﹸﻭﺡٍ ﻭ ﺤ
 ﺎ َﺃﻭﻜﻤ
 ﹶﻙﻴﻨﹶﺎ ﺇِﻟﹶﻴ ﺤ
 ﴿ِﺇﻨﱠﺎ َﺃﻭ
ﺎﻥﻴﻤ ﹶﻠﺴ ﻭﻭﻥﺎﺭﻫ ﻭﻭﹸﻨﺱﻭﻴ
 ﻭﺏَﺃﻴﻰ ﻭﻭﻋِﻴﺴ
 ِﺎﻁﺴﺒ
 َﺍﻷ ﻭﻌﻘﹸﻭﺏ
 ﻭﻴ
 ﺎﻕﹶﺤﺇِﺴﺎﻋِﻴلَ ﻭﺴﻤ
 ِﺇﻭ
ﻡﻬﺼﺼ
  ﹶﻨ ﹾﻘﻼﹰ ﻟﱠﻡﺴﺭلُ ﻭ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒﻙﻠﹶﻴ ﻋﻡﻨﹶﺎﻫﺼﺼ
  ﹶﻗﻼﹰ ﻗﹶﺩﺴﺭ{ ﻭ163} ﻭﺭﺍﹰﺯﺒ
 ﻭﺩﺍﻭﻴﻨﹶﺎ ﺩ ﺁ ﹶﺘﻭ
ِ ﻟِﻠﻨﱠﺎﺱﻴﻜﹸﻭﻥ  ِﻟﺌَﻼﱠﻨﺫِﺭِﻴﻥﻭﻤ
 ﺸﱢﺭِﻴﻥﻤﺒ
 ﻼﹰﺴ{ ﺭ164} ﻰ ﹶﺘﻜﹾﻠِﻴﻤﺎﹰﻭﺴ ﻤ ﺍﻟﹼﻠﻪﻭﻜﹶﻠﱠﻡ
 ﻙﹶﻠﻴﻋ
﴾ﺤﻜِﻴﻤﺎﹰ
 ﺯِﻴﺯﺍﹰﻪ ﻋ
  ﺍﻟﻠﹼﻭﻜﹶﺎﻥ
 ِلﺴ ﺍﻟﺭﺩﺒﻌ ﺔ
ﺠﹲ
 ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺤﻋ

« Biz, Nûh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana
da vahyettik. Keza İbrahim’e İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına,
Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyetmiş, Dâvûd’a
da Zebûr’u vermiştik. Daha önce (kıssalarını) sana anlattığımız peygam
1

İsra Sûresi: 15
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berlerle, anlatmadığımız başka peygamberlere de vahyettik. Allah
Mûsâ’ya da hitabederek (onunla) konuştu.
Keza (gönderilen) peygamberlerden sonra, insanların Allah’a karşı özür
olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için müjdeleyen ve
korkutan peygamberler gönderdik. Allah, Aziz’dir, Hakîm’dir. »1
Allah Teâlâ cehennem ehli hakkında da şöyle buyuruyor:
{ 8}

 ﻨﹶﺫِﻴﺭ ْﺄ ِﺘﻜﹸﻡ ﻴﺎ ﺃَﻟﹶﻡﺯ ﹶﻨﹸﺘﻬ
  ﺨﹶﻡﺄَﹶﻟﻬ ﺴﺝﺎ ﹶﻓﻭ ﻓِﻴﻬﺎ ﺃُ ﹾﻟﻘِﻲﻅِ ﻜﹸﻠﱠﻤﻐﻴ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶ ﻤِﻥﺯﻤﻴ
  ﹶﺘ﴿ ﹶﺘﻜﹶﺎﺩ

ٍﻠﹶﺎل ﺇِﻟﱠﺎ ﻓِﻲ ﻀ ﺃَﻨﺘﹸﻡﻲﺀٍ ِﺇﻥ
 ﺸ
 ﻤِﻥ ﹶلَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻨﹶﺯﻗﹸ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤﻨﹶﺎ ﻭﺫﺒ
 ﹶﻓﻜﹶ ﱠﺎﺀﻨﹶﺎ ﻨﹶﺫِﻴﺭ ﺠﻠﹶﻰ ﻗﹶﺩﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺒ
ٍ﴾ﻜﺒِﻴﺭ
ﹶ

« Bir kalabalığın oraya her atılışında, oranın bekçileri onlara “size bir
uyarıcı gelmedi mi?” diye sorarlar. Onlar da derler ki: “Evet, bize bir uya
rıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz
ancak büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik. »2
Allah Teâlâ, bir topluluğun cehenneme her atılışında kendile
rine bir uyarıcının geldiğini ve onu yalanladıklarını ikrâr ettiklerini
haber vermiştir. Bu da işaret etmektedir ki, cehenneme ancak
uyarıcıyı (peygamberi) yalanlayan topluluklar atılacaktır. Allah
Teâlâ iblise hitabında şöyle diyor:
﴾ﻤﻌِﻴﻥ
ﺠ
 َ ﺃﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﻙﻥ ﹶﺘ ِﺒﻌﻤﻤ
ِﻭ
 ﻡ ﻤِﻨﻙ
 ﻬﻨﱠ
ﺠ
 ﻠﹶَﺄﻥ﴿ﻟﹶ َﺄﻤ

« “Cehennemi, senden olanların ve onların içinden sana uyanların
hepsiyle dolduracağım.”»3
Allah Teâlâ cehennemi iblis ve ona tabi olanlarla dolduraca
ğını haber veriyor. Cehennem onlarla doldurulduğu zaman on
lardan başkası giremeyecektir. Bu da gösterir ki, cehenneme an
cak şeytana uyanlar girecektir. Bu günâhı olmayanın oraya gir
meyeceğine işaret eder. Her kim de şeytana uymazsa günahkâr
1

Nisa Sûresi: 163165
Mülk Sûresi: 89
3
Sâd Sûresi: 85
2

Al lah Do stl arıyla Şey ta nı n Dostları Ar ası ndaki F ark
45

olmaz. Daha önce geçtiği gibi, cehenneme ancak peygamber
ler tarafından hüccet ikame edilipte bunu yalanlayanlar girecek
tir.
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FASIL

İnsanlardan bazıları peygamberlere genel ve toptan iman
ederler. Ancak tafsilatlı îmana gelince, peygamberlerinin dedik
lerinin getirdiklerinin bir çoğu ona ulaşmış, bazısı ise ulaşmamıştır.
Peygamberlerden kendisine ulaşana îman etmiş, ulaşmayanı ise
bilmemiştir. Şayet ulaşsaydı muhakkak îman ederdi. Fakat pey
gamberlerin getirdiklerine toptan iman etmiştir. Bunun içindir ki,
îmanı ve takvasıyla birlikte emrini yerine getirirse o, Allah’ın dost
larındandır. İmanı ve takvası derecesinde Allah’ın dostluğundan
payını alır. Kendisine hüccet ikame edilmemişse Allah Teâlâ ken
disini tanımayla ve O’na tafsilatlı imanla mükellef kılmaz. Onun
terkinden dolayı da ona azâb etmez. Fakat, bunların yokluğu de
recesinde Allah’ın dostluğunun kemalinden kaybeder. Her kim
de peygamberlerinin getirdiklerini bilir, ona tafsilatlı bir imanla î
man eder ve onunla da amel ederse, o, imanını ve Allah için
dostluğu kemale erdirmiş olur. Bunu tafsilatlı olarak bilmeyen ve
onunla amel etmeyen de, her ikisi de Allah Teâlâ’nın dostlarıdır.
Cennette de dereceler ve büyük üstünlükler vardır. Allah’ın
mü’min ve muttaki dostlarının da, imanları ve takvaları derece
sinde dereceleri vardır. Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺎﻼﻫﻴﺼ ﻡ
 ﻬﻨﱠ
ﺠ
 ﻠﹾﻨﹶﺎ ﹶﻟﻪﺠﻌ
  ﺜﹸﻡﻥ ﻨﱡﺭِﻴﺩﺎ ﻨﹶﺸﹶﺎﺀ ِﻟﻤﺎ ﻤ ﻓِﻴﻬ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﹶﻟﻪﺠﺎﺠِﻠﹶﺔﹶ ﻋ ﺍ ﹾﻟﻌﺭِﻴﺩ ﻴ﴿ﻜﹶﺎﻥ
 ﻜﹶﺎﻥ ﻓﹶﺄُﻭﹶﻟﺌِﻙﻤﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﻫﻭ
ﻭ
 ﺎﻴﻬ ﻌ
ﺴ
 ﺎﻰ ﹶﻟﻬﺴﻌ
 ﺭﺓﹶ ﻭ
 ِ ﺍﻵﺨﺍﺩ ﺃَﺭﻤﻥ
ﻭ
 {18} ﻭﺭﺍﹰﺤﺩﻭﻤﺎﹰ ﻤﺫﻤ
 ﹾﻤ
ﻋﻁﹶﺎﺀ
 ﺎ ﻜﹶﺎﻥﻭﻤ
 ﻙﺭﺒ
 ﻋﻁﹶﺎﺀ
 ﻤﻥ
ِ ـﺅُﻻﺀﻭﻫ
 ـﺅُﻻﺀ ﻫ ﱡﻨﻤِﺩ{ ﻜﹸﻼ19} ﺸﻜﹸﻭﺭﺍﹰ
 ﹾﻡ ﻤﻴﻬﻌ
ﺴ

ٍﺎﺕﺠﺭ ﺩﺭﻜﺒ
ﺭﺓﹸ َﺃ ﹾ
 ِﻟﹶﻶﺨﺽٍ ﻭﺒﻌ ﻠﹶﻰ ﻋﻡﻀﻬ
 ﻌ
 ﺒ ﻠﹾﻨﹶﺎﻴﻑﹶ ﹶﻓﻀ ﻜ
 ﹶ{ ﺍﻨﻅﹸﺭ20} ﺤﻅﹸﻭﺭﺍﹰ
  ﻤﻙﺭﺒ

﴾ﺭ ﹶﺘ ﹾﻔﻀِﻴﻼﹰ
 ﻜﺒ
َﺃ ﹾﻭ

« Kim dünyayı isterse, biz de orada ona, dilediğimizi dilediğimiz kim
se için acele edip veririz. Sonra da ona cehennemi hazırlarız. Yerilmiş ve
kovulmuş olarak oraya girer. Her kim de mü’min olarak âhireti ister ve
çalışmasını oraya uygun bir şekilde yaparsa, işte böylelerinin çalışmaları
(Allah katında) mükâfatlandırılmaya değer bulunur. (Fakat ister mü’min
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olsun, ister kâfir olsun, dünya da) hem onlara, hem onlara, hepsine de
Rabbinin bir kısım nimetlerini ulaştırırız. Zaten Rabbinin ihsanı hiç kim
seye men edilmiş değildir. Nitekim bak (mü’min olsun kâfir olsun rızık
yönünden) bazısını bazısına nasıl üstün kılmışızdır. Oysa âhirette daha
büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır. »1
Allah Subhânehû ve Teâlâ ihsanından, dünyayı isteyene dün
yayı, âhireti isteyene de âhireti vereceğini ve O’nun ihsanının iyilik
ve kötülükle sınırlı olmadığını beyan ediyor. Sonra Allah Teâlâ şöy
le buyuruyor:

« Nitekim bak, (mü’min olsun, kâfir olsun, rızık yönünden) bazısının
bazısından nasıl üstün kılmışızdır. Oysa âhirette daha büyük dereceler ve
daha büyük üstünlükler vardır. »
Allah Subhânehû ve Teâlâ âhiret ehlinin orada insanların dün
yadaki üstünlüklerinden daha üstün olduklarını ve derecelerinin
dünyadaki derecelerinden daha büyük olduğunu beyan ediyor.
Yine Allah Teâlâ nebilerin üstünlüklerinin, diğer mü’min kullarının
üstünlüğü gibi olduğunu beyan etmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyuru
yor:
ﻡﻀﻬ
 ﻌ
 ﺒ ﻓﹶﻊﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﹼﻪﻥ ﻜﹶﻠﱠﻡﻡ ﻤ ﹾﻨﻬﺽٍ ﻤﻌﻠﹶﻰ ﺒ ﻋﻡﻀﻬ
 ﻌ
 ﺒ  ﹾﻠﻨﹶﺎلُ ﻓﹶﻀﺴ ﺍﻟﺭ﴿ﺘِﻠﹾﻙ
﴾ ِﺩﺱ
 ﻭﺡِ ﺍﻟﹾﻘﹸﻩ ﺒِﺭ ﺩﻨﹶﺎ
 َﺃﻴﻴﻨﹶﺎﺕِ ﻭﺒ  ﺍ ﹾﻟﻡﺭﻴ
 ﻥ ﻤ
 ﺒ ﻰ ﺍﻴﻨﹶﺎ ﻋِﻴﺴ ﺁ ﹶﺘﺎﺕٍ ﻭﺠﺭﺩ

« İşte bu peygamberler… Onlardan bazılarını bazılarına üstün kılmı
şızdır. Allah’ın konuştuğu ve bazılarının da derecelerini yükselttiği kim
seler onlardandır. Meryem oğlu Îsâ’ya apaçık deliller vermiş ve onu
RûhulKudüs ile desteklemişizdir. »2
﴾ﻭﺭﺍﹰﺯﺒ
 ﻭﺩﺍﻭﻴﻨﹶﺎ ﺩ ﺁ ﹶﺘﺽٍ ﻭﺒﻌ ﻠﹶﻰﻥ ﻋ
 ﻴ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﺽﻌ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺒ ﻓﹶﻀﹶﻟﻘﹶﺩ﴿ﻭ

1
2
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« Şurası bir gerçektir ki, biz peygamberlerden bazısını bazısına üstün
kıldık ve Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. »1
Sahihi Muslim’de, Ebu Hureyre ve Amr b. As’dan (Allah
O’ndan razı olsun) rivayet edilen hadiste Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

« Bir hakim ictihad eder ve bu ictihadında da isabet ederse, ona iki
ecir vardır. Yine ictihad eder ve bu ictihadında da hata ederse ona bir ecir
vardır. »2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻥ
 ﺠﺔﹰ
 ﺭ ﺩﻅﹶﻡ َﺃﻋﹶﻟﺌِﻙﻗﹶﺎﺘﹶلَ ُﺃﻭلِ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﺘﺢِ ﻭ ﺃَﻨﻔﹶﻕﹶ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒﻥﺴ ﹶﺘﻭِﻱ ﻤِﻨﻜﹸﻡ ﻤ
 ﴿ ﻟﹶﺎ ﻴ
﴾ ﺴﻨﹶﻰ
  ﺍﻟﹾﺤ ﺍﻟﱠﻠﻪﺩﻋﻭﻜﹸﻠﹼﺎﹰ ﻭ
 ﻗﹶﺎﺘﹶﻠﹸﻭﺍ ﻭﺩﺒﻌ ﺃَﻨ ﹶﻔﻘﹸﻭﺍ ﻤِﻥ

« İçinizden Mekke’nin fethinden önce sarf eden ve savaşan kimseler
elbette diğerleriyle bir olmazlar. Bunlar, fetihten sonra sarf edip savaşan
lardan daha yüksek derecededirler. Allah, hepsine en güzel mükâfat vaat
etmiştir. »3
ِﺴﺒِﻴل
  ﻓِﻲﻭﻥﺎﻫِﺩﺠﺍ ﹾﻟﻤﺭِ ﻭﺭﻟِﻲ ﺍﻟﻀ ُﺃﻭﺭﻏﻴ
 ﹶﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
  ﺍﻟﹾﻤﻥ
ِ ﻭﻥﺴ ﹶﺘﻭِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺎﻋِﺩ
 ﴿ﻻﱠ ﻴ
ﺔﹰﺠﺭ ﺩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋِﺩِﻴﻥ ﻋﺴﻬِﻡ
ِ ﺃَﻨﻔﹸ ﻭﺍﻟِﻬِﻡﻭ ﺒِ َﺄﻤﺎﻫِﺩِﻴﻥﺠ ﺍ ﹾﻟﻤلَ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﹶﻓﻀﺴﻬِﻡ
ِ ﺃَﻨﻔﹸ ﻭﺍِﻟﻬِﻡﻤﻭ
 َﺍﻟﹼﻠﻪِ ﺒِﺄ
{95}

ﻋﻅِﻴﻤﺎﹰ
 ﺭﺍﹰ ﺃَﺠﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺎﻋِﺩِﻴﻥ ﻋﺎﻫِﺩِﻴﻥﺠ ﺍ ﹾﻟﻤلَ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﹶﻓﻀﺴﻨﹶﻰ ﻭ
  ﺍﻟﹾﺤ ﺍﻟﹼﻠﻪﺩﻭﻋ
 ﻭﻜﹸـﻼ

﴾ﺤِﻴﻤﺎﹰﻏﻔﹸﻭﺭﺍﹰ ﺭ
ﻪ ﹶ
  ﺍﻟﹼﻠﻜﹶﺎﻥﻤﺔﹰ ﻭ
ﺤ
 ﺭﺭﺓﹰ ﻭ
 ِﻐﻔ
ﻤﹾ
ﻭ
 ﻤ ﹾﻨﻪ
 ﺕ
ٍ ﺎﺠﺭﺩ

« Mü’minlerden, özür sahibi olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda
mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah, mallarıyla ve
canlarıyla cihad edenleri, oturanlarla, derece itibariyle üstün tutmuştur.
Gerçi Allah, hepsine de cenneti vaat etmiştir ve fakat mücahidleri büyük
mükâfat yönünden oturanlara üstün kılmıştır. (Bu büyük mükâfat)ı ken
1
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disinden (bir lütûf olarak) bir takım dereceler, bağışlanma ve merhamet
tir. Zira Allah, çok bağışlayıcı ve merhametlidir. »1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﻡِ ﺍﻵﺨِﺭﻭﺍ ﹾﻟﻴ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ﻭﻤﻥ
  ﺁﻥﻜﻤ
ﺍﻡِ ﹶﺭﺠِﺩِ ﺍﻟﹾﺤﺴﺭﺓﹶ ﺍ ﹾﻟﻤ
 ﺎﻋﻤ
ِ ﻭ
 ﺎﺝﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤ ﺴﻘﹶﺎ
ِ  ﹾﻠﺘﹸﻡﺠﻌ
 َ﴿ﺃ
{ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ19}  ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥﻡﺩِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﻭﻬ ﻻﹶ ﻴﺍﻟﹼﻠﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻭ ﻋِﻨﺩﻭﻥﺴ ﹶﺘﻭ
 ﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻻﹶ ﻴ
  ﻓِﻲﺩﺎﻫﺠﻭ
ِ ﺍﻟﻠﹼﻪﺠﺔﹰ ﻋِﻨﺩ
 ﺭ ﺩﻅﹶﻡ َﺃﻋﺴﻬِﻡ
ِ ﺃَﻨﻔﹸ ﻭﺍﻟِﻬِﻡﻭﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺒِ َﺄﻤ
 ﻭﺍﹾ ﻓِﻲﺩﺎﻫﺠﻭﺍﹾ ﻭﺭﺎﺠﻫﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ
ﺁ
ﺎ ﻓِﻴﻬﻡﻨﱠﺎﺕٍ ﻟﱠﻬﺠﺍﻥٍ ﻭﻀﻭ
 ﺭ
ِ  ﻭﻤ ﹾﻨﻪ
 ٍﻤﺔ
ﺤ
 ﻡ ﺒِﺭﺒﻬﺭ
 ﻡﺭﻫ
 ﺸﱢﻴﺒ {20} ﻭﻥ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺌِﺯﻡ ﻫﻟﹶﺌِﻙُﺃﻭﻭ
﴾ﻅِﻴﻡ ﻋﺭ ﺃَﺠﺩﻩ
 ﻪ ﻋِﻨ
  ﺍﻟﻠﹼﺩﺍﹰ ﺇِﻥﺎ َﺃﺒ ﻓِﻴﻬ{ ﺨﹶﺎﻟِﺩِﻴﻥ21} ﻤﻘِﻴﻡ
 ﻡ
 ﹶﻨﻌِﻴ

« (Bununla beraber) siz, hac sakalığını ve Mescidi Harâm onarımını,
Allah’a ve âhiret gününe îman eden ve Allah yolunda cihada çıkan kim
senin işleriyle bir mi tutuyorsunuz? Allah katında onlar bir olmazlar. Al
lah, zâlim olan kimselere hidayet etmez. Îman edenler, hicret edenler, Al
lah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, Allah katında en bü
yük dereceye sâhiptirler. İşte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. Rabları on
lara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde hiç tükenmeyecek
nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Orada dâimî ve ebedîdirler.
Şüphesiz en büyük mükâfat Allah katındadır. »2
ْﺒﻪِ ﻗﹸلﺭ
 ﻤﺔﹶ
ﺤ
 ﻭ ﺭﺠﺭﻭﻴ
 ﺓﹶ ﺍﻟﹾﺂﺨِﺭﺫﹶﺭﺤﻗﹶﺎﺌِﻤﺎﹰ ﻴﺎﺠِﺩﺍﹰ ﻭلِ ﺴ ﻗﹶﺎﻨِﺕﹲ ﺁﻨﹶﺎﺀ ﺍﻟﱠﻠﻴﻭ ﻫﻤﻥ
 ﴿َﺃ
﴾ِﺎﺏﻟﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﺄَ ﹾﻟﺒ ﺃُﻭﺫﻜﱠﺭ
ﻴﺘﹶ ﹶ ﺎ ِﺇﻨﱠﻤﻭﻥﻠﹶﻤﻴﻌ  ﻟﹶﺎﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﻭﻥﹶﻠﻤﻌﻥ ﻴ
 ﺴ ﹶﺘﻭِﻱ ﺍﻟﱠﺫِﻴ
 ل ﻴ
ْ ﻫ

« (Şimdi böyle bir kimse mi daha iyidir,) yoksa gece saatlerini secde
ederek ve ayakta durarak tâat içinde geçiren, âhiretten çekinen ve Rabbi
nin rahmetini bekleyen mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alır.»3
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
1

Nisa Sûresi: 9596
Tevbe Sûresi: 1922
3
Zumer Sûresi: 9
2
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ﻠﹸﻭﻥﻌﻤ
 ﺎ ﹶﺘ ِﺒﻤﺍﻟﱠﻠﻪﺎﺕٍ ﻭﺠﺭ ﺩ ﺃُﻭﺘﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﻌِﻠﹾﻡﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﻤﻨﹸﻭﺍ ﻤِﻨﻜﹸﻡ
  ﺁ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻓﹶﻊِ ﺍﻟﱠﻠﻪﺭ﴿ ﻴ
﴾ﺨﺒِﻴﺭ
ﹶ

« Allah içinizden îman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin dere
celerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdârdır. »1
Bir kul, mü’min ve takıy (Allah’tan hakkıyla korkan) olmadığı
müddetçe, Allah’ın dostu olamaz. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gi
bi:
ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﹾﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ
  ﺁ{ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ62} ﺯﻨﹸﻭﻥ
 ﺤ ﻴﻡﻻﹶ ﻫ ﻭﻴﻬِﻡ ﹶﻠﻑﹲ ﻋﺨﻭ
ﺎﺀ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻻﹶ ﹶِﻟﻴ ﺃَﻭ﴿ﺃَﻻ ﺇِﻥ
﴾ﻴﱠﺘﻘﹸﻭﻥ

« Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur; mah
zun olacaklar da onlar değildir. Onlar, îman edenler ve takvaya ermiş o
lanlardır. »2
Daha önce geçtiği gibi, Buhari’de gelen meşhur hadiste Allah
Tebareke ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

« Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Tâki ben de onu se
verim. »
Allah’a farzlarla yaklaşmadıkça, mü’min ve takıy olamaz. Ve
o, hürmetkâr olan sağ halkından olur. Bundan sonra, Allah’a nafi
lelerle yaklaşmaya devam eder. Hatta öne geçen ve yaklaşan
lardan (sabikûnmukarrabûn) olurlar. Şu da bilinmektedir ki; kâfir
lerden ve münafıklardan hiç biri Allah’ın dostu olamazlar. Yine
îmanı ve ibadeti geçerli olmayan, üzerine günâh olmayan kâfir
çocukları ve kendinse davet ve benzeri ulaşmamış, kendilerine
peygamber gönderilmedikçe azab edilmez denilse de, onlar, Al
lah’ın dostları olamazlar. Ancak mü’min muttakiler bunun dışın
dadır. Her kim, kötülükleri terk ederek ve iyi amellerde bulunarak
Allah’a yaklaşmazsa, o, Allah’ın dostlarından olamaz. Yine deliler
1
2

Mucâdele Sûresi: 11
Yûnus Sûresi: 6263
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ve çocuklar da böyledir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyuruyor:

« Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Akıllanana kadar deliden, büluğ
çağına ulaşana kadar çocuktan ve uyanana kadar uyuyandan. »1
Bu hadisi sünen sahipleri, Ali ve Aişe hadislerinden rivayet et
mişlerdir. Hadis ehli bunun kabul edilen bir rivayet olduğunda itti
fak etmişlerdir.
Fakat âlimlerin çoğunluğuna göre, iyiyi kötüden ayırt edebile
cek vasıfta olan çocuğun ibadeti geçerlidir ve onun sevabı var
dır. Kendisinden kalemin kaldırıldığı deli ise, yine âlimlerin çoğun
luğuna göre ibadetlerinden hiç biri geçerli değildir. Bilakis akıl sa
hiplerinin genelinin yanında dünya işlerinde ticareti, sanayisi gibi
işleri bile geçerli değildir. Yine âlimlerin ittifakıyla kumaş tüccarı,
koku alıp satan kokucu, demirci, marangoz olması, sözleşme
yapması, alışverişi, nikâhı, boşanması, şehadeti, ikrarı ve bunlar
dan başka sözleri, bilakis sözlerinin tümü oyundur, hiçbir geçerliliği
yoktur ve üzerine şerî hüküm bina edilemez. Ne sevab vardır ne
de günâh. Bu ise, ayırt edici vasfa sahip çocuğun hilafınadır.
İcma ve nas ile sabittir ki, yerinde sözlerine itibar edildiği yerler ol
duğu gibi, yerine göre de tartışıla bilinir.
Aklı olmayandan îman ve takva, farzlarla ve nafilelerle Al
lah’a yaklaşma kabul edilmediğine göre, Allah’ın dostu da ola
maz. Hiçbir kimsenin onun Allah’ın dostu olduğuna itikat etmesi
caiz değildir. Özellikle de ondan onun duymasını, gizliliklere ulaş
ma veya davranışından bin çeşit, tıpkı birine işaret etmesi ve bu
nun üzerine de onun ölmesi veya bayılması gibi delilinin onun
aleyhine olması gibi. Kâfirlerde, münafıklarda, müşriklerde ehli ki
tapta da şeytani davranışlar ve gizliliklere ulaşma gibi halleri ol
duğu bilinen bir şeydir. Kâhinlerin, sihirbazların, müşriklerin
ubbadlarının ve ehli kitabın olduğu gibi. Bunun içindir ki, bunlara
sahip birinin Allah’ın dostu olduğuna işaret edilmesi câiz değildir.
Allah’ın dostluğuna aykırı şeyler ondan bilinmese bile bu böyledir.
Ondan Allah’ın dostluğuna aykırılık bilinirse durum nasıl olur!? Tıpkı
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e ittibaya, batinen ve zahiren
uyulmasına itikat etmediği bilinen bir kimse gibi. Bilakis o, batini
1

Ebu Davud: 4403, Tirmizi: 1433, Nesai: 6/156 Sahih bir hadistir. ElElbani:
“Elİrva”: 297.
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hakikatı bırakıp, zahiri şeraite itikat eder veya Allah dostları için,
Nebilerin yolundan gayri yolları olduğuna itikat eder. Veya onlar
derler ki: Nebiler, yolları daralttılar veya onlar genel için güzel bir
örnektir, özel için değil. Bunun gibi dostluk iddia edenlerin bazıları
da bunu söylerler. Allah dostluğunu bir tarafa bırakın, bunlar da
îmana zıt olan küfür vardır. Onlardan birinde, örf ve âdetlerden
sâdır olarak Allah’ın dostu olduklarına delil getirirse, o, Yahudi ve
Hıristiyanlardan daha aşağıdadır.
Aklı olmayan kişi de böyledir. Onun deli olması, Allah’ın dostu
olmanın şartı olan, ibadetleri ve imanın geçerli olmasına tezat
teşkil eder. Her kim bazen aklını kaybeder, bazen de aklı başına
gelirse; şayet aklının başında olması halinde Allah Ve Rasûlüne
îman eder, farzları yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bu, ak
lını kaybetse bile onun bu aklını kaybetmesi, aklı başına geldiği
halindeki imanı ve takvasına Allah Teâlâ sevabını verir. Bunun de
recesinde Allah’ın dostluğundan payı vardır. Yine kimin imanın
dan ve takvasından sonra delilik başına gelirse (aklını kaybeder
se) Allah daha önceki imanından ve takvasından dolayı ecrini ve
sevabını alır. Herhangi bir amelî günahı olmaksızın delilikle imtihan
edilen şahsın ecri ve sevabı silinmez. Bunun üzerine her kim dost
luğunu ilan ettiği veya açığa çıkardığı halde, farzları eda etmez
ve haramlardan kaçınmazsa, bununla beraber buna zıt olan şey
lerle gelirse, onları yaparsa, hiç kimse onun için bu Allah’ın dostu
dur diyemez. Şayet bu, delide olmasa, bilakis deli olmaksızın so
rumlu olan veya aklı bazen gelip bazen giden, bununla beraber
farzları yerine getirmezse, bunun aksine üzerine Rasûl sallallahu
aleyhi ve sellem’e uymanın gerekli olmadığına itikat ederse bu
kâfirdir. Şayet zahiren ve batinen deliyse kalem ondan kaldırılmış
tır. Bunun içindir ki, kâfire verilen ceza ile cezalandırılmasa da Al
lah Azze ve Celle’nin kerametinden, îman ve takva ehlinin hak
ettiğine de müstehak olamaz. Bu iki takdir etme olayında, bir kim
senin onun Allah’ın dostu olduğuna itikat etmesi câiz değildir. Fa
kat aklı başındayken, Allah’a îman eden ve müttaki halindeyken,
bunun derecesinde ona Allah’ın dostluğundan pay vardır. [ Şa
yet aklı başında olduğu zaman küfrü, nifağı veya kâfir , münafık
olsa da, sonra delilik başına gelse, bunun üzerine onun üzerinde
küfür ve nifak olsa cezalandırılmaz. Ve onun deliliği, aklını kay
betmesi, aklı başındayken ki küfrünü ve nifağını yok etmez.
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FASIL

Allah dostlarının, mübah olan işlerde, kendilerini insanlardan
ayırt edici bir özellikleri yoktur. Mübah olduğu müddetçe, elbise
lerinde, saçlarının tıraş edilmesinde, kısaltılmasında veya saçların
örülmesinde herhangi kendilerini ayırt edici bir özellikleri yoktur.
“Kaç arkadaş kaftan içinde, kaç zındıkta âbâ içinde” sözünde
olduğu gibi. Zahiri bidat ve fücur ehli olmadıklarında Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bütün sınıfları içerisinde ba
şarırlar. Kur’an ehli ve ilim ehli içerisinde başarırlar. Cihad ve kılıç
ehli içerisinde başarırlar. Tüccar, sanayi ve ziraatta da başarırlar.
Allah Teâlâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin
sınıflarını şu âyetinde zikreder:
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻥ
 ﻁﹶﺎ ِﺌ ﹶﻔﺔﹲ ﻭﻭﺜﹸﹸﻠﺜﹶﻪ
 ﺼﻔﹶﻪ
 ﻭِﻨ
 ِلﺩﻨﹶﻰ ﻤِﻥ ﺜﹸﹸﻠﺜﹶﻲِ ﺍﻟﱠﻠﻴ
 َ ﺃ ﹶﺘﻘﹸﻭﻡ ﺃَﻨﱠﻙﻠﹶﻡﻌ ﻴﻙﺭﺒ
 ﴿ِﺇﻥ
ﻤﻥ
ِ ﺭﺴﺎ ﹶﺘﻴﺭﺅُﻭﺍ ﻤ
  ﻓﹶﺎﻗﹾﻜﹸﻡﹶﻠﻴ ﻋ ﹶﻓﺘﹶﺎﺏﻭﻩﺤﺼ
  ﺃَﻥ ﻟﱠﻥ ﺘﹸﻠِﻡ ﻋﺎﺭﺍﻟﻨﱠﻬلَ ﻭ ﺍﻟﱠﻠﻴﺭﻘﹶﺩ ﻴﺍﻟﱠﻠﻪ ﻭﻙﻤﻌ

 ﻤِﻥﺒ ﹶﺘﻐﹸﻭﻥ ﻴ ِﺽ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭﻭﻥﺭﺒ
ِ ﻴﻀ ﻭﻥﺁﺨﹶﺭﻰ ﻭﺭﻀ
  ﻤِﻨﻜﹸﻡ ﻤﻴﻜﹸﻭﻥ ﺴ
  ﺃَﻥﻠِﻡﺁﻥِ ﻋﺍ ﹾﻟﻘﹸﺭ
﴾ ﻤ ﹾﻨﻪ
ِ ﺭ
 ﺴﺎ ﹶﺘﻴﺭﺅُﻭﺍ ﻤ
 ﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻓﹶﺎﻗﹾ
  ﻓِﻲﻴﻘﹶﺎﺘِﻠﹸﻭﻥ ﻥ
 ﻭﺁﺨﹶﺭلِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻭﹶﻓﻀ

« Rabbin, elbette senin ve seninle birlikte olan topluluğun, en azından
gecenin üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp ibadet ettiğini bili
yor. Gece ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin, vakileri hesap edemeye
ceğinizi bildiği için tövbenizi kabul etmiştir. Kur’an’dan size kolay geleni
okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde dolaşıp Allah’ın lûtfun
dan rızık arayanlar ve Allah yolunda savaşanlar bulunacağını elbette
bilmektedir. Bu itibarla Kur’an’dan kolay olanı okuyun. »1
Selef, din ve ilim ehlini “Kurra” diye isimlendirirdi. Alimler ve
dindarlar da bunun içine girer. Bundan sonra “Sûfi” ve “Fukara”
isimleri sonradan ortaya çıktı. “Sûfi” ismi ise; yünden yapılan elbi
seye nisbettir, doğrusu da budur.

1

Muzzemmil Sûresi: 20
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Bazıları, onun kafanın arka tarafındaki yün parçasından, bazı
ları da bunun arap kabilelerinden olup, dine bağlılıklarıyla bilinen
Safve b. Mûr b. Ud b. Tabiha’ya nisbet edildiğini söylerler. Yine
Suffe Ehline, Safa ehline, safveye, Allah Teâlâ’nın önünde duran
ön safa nisbet edildiği söylenmişse de, bu sözlerin hepsi zayıftır.
Şayet bu böyle olsaydı “Sûfi” denilmeyip “Suffî, Safâî, Safvî veya
Saffî” denilmesi gerekirdi. Yine dine ihtimam gösterenler manası
na “Fukara” ismine çevrilmiştir. Bu ise sonradan ortaya çıkarılan
bir örftür. İnsanlar “Sûfi” isminin mi, yoksa “Fakir” isminin mi daha
üstün olduğu konusunda münakaşa etmişlerdir. Yine, şükreden bir
zenginin mi, yoksa bir fakirin mi daha üstün olduğunda münakaşa
etmişlerdir.
Bu mesele, Cüneyd ve EbulAbbas b. A’ta arasındaki eski bir
tartışmadır. Ahmed b. Hanbel’den iki rivayet aktarılmıştır. Bu ko
nunun hepsindeki doğru, Allah Tebâreke ve Teâlâ’nın buyurduğu
gibidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ﻓﹸﻭﺍ ﺇِﻥﺎﺭﺎﺌِلَ ِﻟ ﹶﺘﻌ ﹶﻗﺒﻭﺒﺎﹰ ﻭﺸﻌ
 ﹸﻠﹾﻨﹶﺎﻜﹸﻡﺠﻌ
 ﺃُﻨﺜﹶﻰ ﻭﺫﻜﹶﺭٍ ﻭ
ﻥ ﹶ ِﺇﻨﱠﺎ ﺨﹶﹶﻠ ﹾﻘﻨﹶﺎﻜﹸﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﻬﺎ َﺃﻴ﴿ﻴ
﴾  ﺍﻟﱠﻠﻪِ َﺃ ﹾﺘﻘﹶﺎﻜﹸﻡﻡ ﻋِﻨﺩ
 ﻤﻜﹸ
ﺭ
 َﺃﻜﹾ

« Ey insanlar! Biz sizi, bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle
tanışıp anlaşmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında
sizin en üstün olanınız, Allah’tan en çok korkanınızdır. »1
Buhari’nin sahihinde Ebu Hureyre’nin (Allah ondan razı olsun)
rivayetinde, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e, insanların
en üstünü hangisidir? diye soruldu. “Allah’tan en çok korkanlar
dır” buyurdu. Ona “Sana bundan sormuyoruz” denildi. Bunun
üzerine “Allah’ın dostu İbrahim’in oğlu, Allah’ın Nebisi İshak’ın oğ
lu, Allah’ın nebisi Yakub’un oğlu Allah’ın nebisi Yusuf’tur” buyur
du. “Sana bundan sormuyoruz” denildi. Bunun üzerine “ Bana
arabın madenlerinden mi soruyorsunuz? İnsanlar madendirler.
Tıpkı altın ve gümüş madeni gibi. Onların cahiliyede hayırlıları,
İslamda da hayırlılarıdır, dinde anlayış sahipleri oldukları zaman”
buyurdu. 2

1
2

Hucurat Sûresi: 13
Buhari: 2353, 2374, 3383, 3490 Muslim: 2638
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Kitap ve sünnet, Allah katında insanlar en değerlisinin Al
lah’tan en çok korkanlar olduğuna işaret etmektedir.
Sünen kitaplarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen
hadiste o şöyle buyuruyor:

« Ne arabın aceme (arap olmayana), ne de acemin araba, ne siyahın
beyaza, ne de beyazın siyaha bir üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak tak
vadadır. İnsanlar Âdem’den, Âdem ise topraktandır.»1
Yine şöyle buyurur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem:

« Allah Teâlâ sizden cahiliyenin kibrini, övünmesini ve babalarla
övünmeyi giderdi. İnsanlar iki şahıstır: Takıy olan (Allah’tan hakkıyla
korkan) mü’min ve şakiy (sıkıntıda) olan fâcir (günahkâr). 2
Her kim bu sınıflardan Allah’tan en çok korkanı ise, Allah ka
tında da daha seçkin olanıdır. İki şahıs takvada eş değerde olur
larsa, derece olarakta eş değerde olurlar.
Şeriatta fakir lafzı, maldan yana fakir olan (malı olmayan)
murad edilir. Yaratılmışın yaratana fakirliği murad edilir. Allah
Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
﴾ِﺎﻜِﻴﻥﺴﺍ ﹾﻟﻤﺍﺀ ﻭﻗﹶﺎﺕﹸ ﻟِ ﹾﻠ ﹸﻔﻘﹶﺭﺩﺎ ﺍﻟﺼ﴿ِﺇﱠﻨﻤ

« Sadakalar ancak fakir ve miskinler içindir. »3
﴾ ِﺍﺀ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻔﻘﹶﺭ ﺃَﻨﺘﹸﻡﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ

« Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. »4

1

Ahmed, Musned’inde: 5/411 Sahih bir hadistir. Heysemi ravilerinin
Buhari’nin ravilerinden olduğunu söylemiştir.
2
Ahmed Musned’inde: 2/524 Ebu Davud: 5116 Tirmizi: 3950 ElElbani ha
disin “Hasen” olduğunu söylemiştir. “SahihulCami’: 7744.
3
Tevbe Sûresi: 60
4
Fâtır Sûresi: 15
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Allah Teâlâ fakirlerden olan bu iki sınıfı Kur’an’da övmüştür:
Sadakaya muhtaç olanlar ve savaşta elde edilen ganimete ihti
yaç duyanlar.
Allah Teâlâ birinci sınıf hakkında şöyle buyuruyor:
ِﺽﺒﺎﹰ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﺭ ﻀﻭﻥﺴ ﹶﺘﻁِﻴﻌ
 ﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻻﹶ ﻴ
 ﻭﺍﹾ ﻓِﻲ ﺃُﺤﺼِﺭﺍﺀ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ﴿ﻟِ ﹾﻠ ﹸﻔﻘﹶﺭ
﴾ ﺎﻓﺎﹰ ﺇِﻟﹾﺤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ
 ﺄَﻟﹸﻭﺴﻻ ﻴ
 ﹶﻡﺎﻫﻡ ﺒِﺴِﻴﻤﺭِ ﹸﻓﻬﻑ ﹶﺘﻌ
ِ ﻌﱡﻔ
  ﺍﻟ ﱠﺘﻤﻥ
ِ ﺎﺀﻏ ِﻨﻴ
ﺎﻫِلُ َﺃ ﹾ ﺍﻟﹾﺠﻡﺒﻬﺴ
 ﺤﻴ

« (Sadaka) Allah yolunda (kendilerini) hapsetmiş, kazanç için yeryü
zünde dolaşamayan, iffetleri dolayısıyla (isteyemedikleri için) câhilin
kendilerini zengin sandığı, senin de sîmalarından tanıdığın, yüzsüzlük
edip insanlardan istemeyen fakir içindir. »1
İki sınıftan daha üstünü olan ikinci sınıf hakkında Allah Teâlâ
şöyle buyuruyor:
ِ ﺍﻟﱠﻠﻪﻤﻥ
 ﻼ
 ﹰ ﹶﻓﻀﺒ ﹶﺘﻐﹸﻭﻥ ﻴ ﺍِﻟﻬِﻡﻤﻭ
 َﺃ ﻭﻭﺍ ﻤِﻥ ﺩِﻴﺎﺭِﻫِﻡ ﺃُﺨﹾﺭِﺠ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺎﺠِﺭِﻴﻥﻬﺍﺀ ﺍ ﹾﻟﻤ﴿ﻟِ ﹾﻠ ﹸﻔﻘﹶﺭ
﴾ﺎﺩِﻗﹸﻭﻥ ﺍﻟﺼﻡ ﻫﹶﻟﺌِﻙ ُﺃﻭﻭﹶﻟﻪﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﱠﻠﻪﻭﻥﺭﻨﺼﻭﻴ
 ﺍﻨﺎﹰﻀﻭ
 ﺭ
ِ ﻭ

« Keza bu ganimetler, yurtlarından ve mallarından atılmış, Allah’tan
bir lûtuf ve hoşnutluk arayan, Allah’a ve Rasûlünün dînine yardım eden
muhacir fakirlere âittir. İşte asıl doğru olanlar da bunlardır. »2
Bu sıfat, kötülükleri terk eden ve Allah’ın düşmanlarıyla
batınen ve zahiren cihad edip hicret edenlerdir. Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem’in buyurduğu gibi:

« Mü’min, insanların kanlarından ve mallarından emin oldukları
kimsedir. »3
« Müslüman, müslümanların dilinden ve elinden selim olduğu kimse
dir. Muhacir ise, Allah’ın yasaklarını terk edendir. »1
1

Bakara Sûresi: 273
Haşr Sûresi: 8
3
Ahmed Musnedinde: 3/154, İbnu Mace: 3934, Tirmizi: 2629, Nesai:
8/104,105, Sahih bir hadistir.
2
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« Mücahid, Allah’ın zatında nefsiyle cihad edendir. »2
Bazılarının rivayet ettikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem’in Tebuk Gazvesi’nden sonra söylediği: « Küçük cihaddan
büyük cihada döndük » hadisine gelince, bunun aslı yoktur ve Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’in fiillerini ve sözlerini bilen hadis ehli
tarafından rivayet edilmemiştir. Kâfirlere karşı yapılan cihad,
amellerin üstünü, bilakis insanın gönüllü olarak yaptıklarının en üs
tünüdür.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﺴﺒِﻴل
  ﻓِﻲﻭﻥﺎﻫِﺩﺠﺍ ﹾﻟﻤﺭِ ﻭﺭﻟِﻲ ﺍﻟﻀ ُﺃﻭﺭﻏﻴ
 ﹶﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
  ﺍﻟﹾﻤﻥ
ِ ﻭﻥﺴ ﹶﺘﻭِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺎﻋِﺩ
 ﴿ﻻﱠ ﻴ
ﺔﹰﺠﺭ ﺩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋِﺩِﻴﻥ ﻋﺴﻬِﻡ
ِ ﺃَﻨﻔﹸ ﻭﺍﻟِﻬِﻡﻭ ﺒِ َﺄﻤﺎﻫِﺩِﻴﻥﺠ ﺍ ﹾﻟﻤلَ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﹶﻓﻀﺴﻬِﻡ
ِ ﺃَﻨﻔﹸ ﻭﺍِﻟﻬِﻡﻤﻭ
 َﺍﻟﹼﻠﻪِ ﺒِﺄ
﴾ﻋﻅِﻴﻤﺎﹰ
 ﺭﺍﹰ ﺃَﺠﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺎﻋِﺩِﻴﻥﻥ ﻋ
 ﺎﻫِﺩِﻴﺠ ﺍ ﹾﻟﻤلَ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﹶﻓﻀﺴﻨﹶﻰ ﻭ
  ﺍﻟﹾﺤ ﺍﻟﻠﹼﻪﺩﻭﻋ
 ﻭﻜﹸـﻼ


« Mü’minlerden, özür sahibi olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda
mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah, canlarıyla ve
mallarıyla cihad edenleri, oturanlara, derece itibariyle üstün kılmıştır.
Gerçi Allah, hepsine de cenneti vaat etmiştir ve fakat mücahidleri büyük
mükâfat yönünden oturanlara üstün kılmıştır. »3
ِﻡِ ﺍﻵﺨِﺭﻭﺍ ﹾﻟﻴ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ﻭﻤﻥ
  ﺁﻥﻜﻤ
ﺍﻡِ ﹶﺭﺠِﺩِ ﺍﻟﹾﺤﺴﺭﺓﹶ ﺍ ﹾﻟﻤ
 ﺎﻋﻤ
ِ ﻭ
 ﺎﺝﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤ ﺴﻘﹶﺎ
ِ  ﹾﻠﺘﹸﻡﺠﻌ
 َ﴿ﺃ
{ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ19}  ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥﻡﺩِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﻭﻬ ﻻﹶ ﻴﺍﻟﹼﻠﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻭ ﻋِﻨﺩﻭﻥﺴ ﹶﺘﻭ
 ﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻻﹶ ﻴ
  ﻓِﻲﺩﺎﻫﺠﻭ
ِ ﺍﻟﻠﹼﻪﺠﺔﹰ ﻋِﻨﺩ
 ﺭ ﺩﻅﹶﻡ َﺃﻋﺃَﻨﻔﹸﺴِﻬِﻡ ﻭﺍﻟِﻬِﻡﻭﺴﺒِﻴلِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺒِ َﺄﻤ
 ﻭﺍﹾ ﻓِﻲﺩﺎﻫﺠﻭﺍﹾ ﻭﺭﺎﺠﻫﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ
ﺁ
ﺎ ﻓِﻴﻬﻡﻨﱠﺎﺕٍ ﻟﱠﻬﺠﺍﻥٍ ﻭﻀﻭ
 ﺭ
ِ  ﻭﻤ ﹾﻨﻪ
 ٍﻤﺔ
ﺤ
 ﻡ ﺒِﺭﺒﻬﺭ
 ﻡﺭﻫ
 ﺸﱢﻴﺒ {20} ﻭﻥ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺌِﺯﻡ ﻫﻟﹶﺌِﻙُﺃﻭﻭ
﴾ﻅِﻴﻡ ﻋﺭ ﺃَﺠﺩﻩ
  ﻋِﻨ ﺍﻟﻠﹼﻪﺩﺍﹰ ﺇِﻥﺎ َﺃﺒ ﻓِﻴﻬ{ ﺨﹶﺎﻟِﺩِﻴﻥ21} ﻤﻘِﻴﻡ
 ﻡ
 ﹶﻨﻌِﻴ

1

Buhari: 1/5051, Muslim: 40, Ebu Davud: 2481, Tirmizi: 1590
Ahmed Musnedinde: 6/20 ve 22 Tirmizi: 1621, Hadisin İsnadı Hasendir. El
Elbani: “SahihulCami’ : 6586
3
Nisa Sûresi: 95
2
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« (Bununla beraber) siz, hac sakalığını ve Mescidi Harâm onarımını,
Allah’a ve âhiret gününe îman eden ve Allah yolunda cihada çıkan kimse
lerin işleriyle bir mi tutuyorsunuz? Allah katında onlar bir olmaz
lar.Allah, zâlim olan kimselere hidayet etmez. Îman edenler, hicret eden
ler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, Allah katında
en büyük dereceye sâhiptirler. İşte asıl kurtuluşa erenler bunlardır. Rable
ri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde hiç tüken
meyecek nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Orada dâimî ve e
bedîdirler. Şüphesiz en büyük mükâfat Allah katındadır. »1
Sahihi Muslim’de ve başkalarında Numan b. Beşir’den gelen
bir rivayette o, şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in min
berinin yanındaydım. Bir adam: “Müslüman olduktan sonra hacı
lara su vermekten daha güzel bir amel işlemedim” dedi. Bir baş
kası ise: “Müslüman olduktan sonra Mescidi Haram’ın restore
etmekten daha güzel bir amel işlemedim” dedi. Bunun üzerine Ali
b. Ebi Talib (Allah O’ndan razı olsun) şöyle dedi: “Allah yolunda
cihad, siz ikinizin zikrettiklerinden daha üstündür. Hz. Ömer (Allah
O’ndan razı olsun) şöyle dedi: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in minberinin yanında seslerinizi yükseltmeyin. [ O gün
Cuma günüydü ] Fakat namaz eda edildiğinde ona sordum, O
da ona sordu ve Allah Teâlâ bu âyeti indirdi.
Buhari ve Muslim’de Abdullah b. Mesud’un rivayetinde, O
şöyle dedi: Dedim ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Allah Azze ve Celle’ye
en sevgili gelen amel hangisidir?
Dedi ki: “Vaktinde kılınan namazdır.”
Dedim ki: “Sonra hangisi?”
Dedi ki: “Allah yolunda cihad etmek”
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e bana bunlarla konuştu,
şayet sorularıma devam etmiş olsaydım, O da cevap verecekti. 2
Buhari ve Muslim’de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den ge
len hadiste O’na hangi amellerin daha üstün olduğu soruldu.
Dedi ki: “Allah’a îman ve O’nun yolunda cihad etmektir”

1
2

Tevbe Sûresi: 1922
Buhari: 527 Muslim: 85
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Denildi ki: “Sonra hangisi?”
Dedi ki: “Kabul edilmiş bir hacdır”
Buhari ve Muslim’de gelen bir hadiste,bir adam Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana
bir amelden haber ver ki, Allah yolunda cihada denk olsun.
Dedi ki: “Sen ona güç yetiremezsin veya ona tahammül edemezsin.”
Dedi ki: Onu bana haber ver.
Dedi ki: “Bir mücahid ( evinden çıktığında) mescidine girip iftar et

meden oruç tutmaya ve durmadan namaz kılmaya gücün yeter mi?” 1
Sünen kitaplarında Muaz’dan (Allah O’ndan razı olsun), onun
da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den rivayetinde, Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem O’nu Yemen’e gönderirken şöyle nasi
hat etti:

« Ey Muaz! Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Kötülükten sonra,
onu silip yok eden hasenat (iyi ameller) işle. İnsanları da güzel ahlakla
ahlaklandır. »2
Yine şöyle buyurur:

« Ey Muaz! Ben seni çok seviyorum. Her namazının arkasından :
“Allah’ım sana zikir, şükür ve güzel ibadetler etmemde bana yardım et”
demeyi terk etme. »3
Yine Muaz’a: “Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkını bilir
misin? diye sordu. “Allah ve Rasûlü en iyi bilendir” dedim. Dedi ki:
“O’nun hakkı, yalnızca O’na ibadet etmeniz ve hiçbir şeyi O’na ortak
koşmamanızdır. Bunu yaptıklarında kulların Allah üzerindeki hakkı ne
dir bilir misin?” “Allah Ve Rasûlü en iyi bilendir” dedim. Dedi ki:
“Onların O’nun üzerindeki hakkı, azab etmemesidir.” 4

1

Buhari: 2785 Muslim: 1878
Ahmed Musned’inde: 5/228 ve 236 Tirmizi: 1988 Tirmizi hadisin Hasen
Sahih olduğunu söylemiştir.
3
Ebu Davud: 1522, Nesai: 3/53, Hadisin isnadı sahihtir.
4
Buhari: 2856, Muslim: 30
2
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“İşlerin başı İslam,
orta direği namaz, en üst seviyesi de Allah yolunda cihaddır. Ey Muaz!
İyilik kaplarını sana haber vereyim mi? Oruç kalkandır, suyun ateşi sön
dürdüğü gibi sadaka ve bir şahsın namaz için gece kalkması da hataları
söndürür (giderir). Sonra şu âyeti okudu:
Yine şöyle der Muaz Radıyallahu Anhu için:

 ﻡ ﹾﻗﻨﹶﺎﻫﺯﺎ ﺭﻤﻤ
ِﻭ
 ﻌﺎﹰﻁﻤ
ﻭ ﹶ
 ﻓﺎﹰﺨﻭ
 ﹶﻡﺒﻬﺭ
 ﻭﻥﺩﻋ
 ﺎﺠِﻊِ ﻴﻤﻀ
 ﻋﻥِ ﺍﻟﹾ
 ﻡﺒﻬ ﺠﻨﹸﻭ
 ﺎﻓﹶﻰ﴿ ﹶﺘﺘﹶﺠ
﴾ ﻠﹸﻭﻥﻌﻤ
 ﻴ ﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﺍﺀ ﺒِﻤﺯﻴﻥٍ ﺠﻋ
 ﺭﺓِ َﺃ
 ﻥ ﻗﹸﻡ ﻤ ﹶﻟﻬﺨ ِﻔﻲ
ﺎ ﺃُ ﹾ ﻤﻡ ﹶﻨ ﹾﻔﺱ
 ﻠﹶ{ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﹶﺘﻌ16} ﻨ ِﻔﻘﹸﻭﻥﻴ

« Onların, yanları yataklarından kalkarak korkuyla, umutla Rableri
ne yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
Yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı
nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. »1
Sonra şöyle buyurdu:

« Ey Muaz! Bundan daha çok sahip olacağın şeyi sana haber vereyim
mi? (Dilini tutarak) Bu dilini tut.
Ey Allah’ın Rasûlü! Biz konuştuklarımızdan dolayı hesaba çeki
lir miyiz?

« Anan seni yitirsin ey Muaz! İnsanları burunları üstü cehenneme
atan dillerinden elde ettikleri değil midir? »2
Bunu açıklayan başka bir hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyuruyor:

« Kim Allah’a ve âhiret gününe îman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da
sussun. »3
Hayrı konuşmak, susmaktan daha hayırlıdır. Susmak ise, şer
konuşmaktan daha hayırlıdır. Sürekli susmak ise, yasaklanmış bir
bidattir. Yine ekmek, et ve su içmekten kaçınmak mezmum bir
bidattir. SahihulBuhari’de İbnu Abbas’tan (Allah O’ndan azı ol
sun) gelen rivayette, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güneşin al
tında duran bir adamı gördüğünde şöyle buyurdu: “Bu nedir?”
Dediler ki: “Bu Ebu İsrail’dir. Gölgelenmeksizin güneşin altında
1

Secde Sûresi: 1617
Tirmizi: 2619, Ahmed Musned’inde: 5/237, Sahih bir hadistir.
3
Buhari: 5185, Muslim: 47
2
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durmaya, konuşmamaya ve oruç tutmaya adak adamış. Bunun
üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ona otur

masını, gölgelenmesini, konuşmasını ve orucunu tamamlamasını emre
din.” 1
Buhari ve Muslim’de Enes Radıyallahu Anhu’dan gelen riva
yette, sahabeden bazıları Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
gizli yaptığı ibadetlerinden sordular. Sanki onlar bunu azımsadılar.
Bunun üzerine dediler ki: “Hangimiz Allah’ın Rasûlü gibiyiz? Onlar
dan biri şöyle dedi: “Ben oruç tutup hiç iftar etmeyeceğim.” Bir
diğeri de şöyle dedi: “Ben ise geceleri kalkıp hiç uyumayaca
ğım.” Bir başkası ise şöyle dedi: “ Ben ise et yemeyeceğim.” Bir
diğeri şöyle dedi: “Ben de kadınlarla evlenmeyeceğim.” Bunun
üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

« İnsanlardan bazılarına ne oluyor da onlardan biri böyle böyle diyor.
Fakat ben namaz kılarım, uyurum, oruç tutarım, iftar ederim, et yerim ve
kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden
değildir. »
“Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir” sözü
nün manası: Başkası daha hayırlıdır zannıyla başka yollar izlemek
tir. Bu hal üzere olan birisi Allah ve Rasûlünden beridir. Allah Teâlâ
şöyle buyuruyor:

, ﴾ﺴﻪ
 ﹶﻨﻔﹾ

ﻪ
 ﺴ ِﻔ
 ﻥﻻ ﻤ
 ﺇِ ﱠﺍﻫِﻴﻡﺭﱠﻠﺔِ ِﺇﺒﻥ ﻤﺏ ﻋ
 ﻏ
ﺭ ﹶ
 ﻥ ﻴﻭﻤ
﴿

« İbrahim’in dininden kendisini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? »2
Bilakis her mü’minin üzerine, sözlerin en hayırlısının Allah’ın ke
lamı, yolların en hayırlısının da Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in yolu olduğuna itikat etmesi vacibtir. Sahih’de sabit ol
duğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bununla her Cuma gü
nü hutbesini verirdi.

1
2

Buhari: 6704, Muvatta: 2/475, İbnu Mace: 2136.
Bakara Sûresi: 130
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FASIL

Hatadan ve yanlıştan beri olmak yani masumiyet, Allah dost
luğunun şartından değildir. Bilakis bazı şerî ilimlerde hata etmesi
mümkündür. Bazı din işlerinin içinden çıkamayabilir. Hatta Allah’ın
yasakladığı bazı işleri Allah’ın emirlerinden sayabilir. Bazı olağa
nüstü olayları, evliyanın kerametlerinden zannedebilir. Bu ise şey
tandandır ve şeytan onun derecesini azaltmak için aklını karıştır
mıştır. O’da bunun şeytandan olduğunu bilemez. Bununla Al
lah’ın dostluğundan çıkmış olmaz. Allah Subhânehû ve Teâlâ bu
ümmetin hata ve unutkanlığına aldırmamıştır. Allah Teâlâ şöyle
buyurur:
ِﻜﹸﺘﺒِﻪ
ﻭﹸ
 ِﻶ ِﺌﻜﹶِﺘﻪﻭﻤ
 ِ ﺒِﺎﻟﻠﹼﻪﻤﻥ
  ﻜﹸلﱞ ﺁﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺍ ﹾﻟﺒﻪِ ﻭﺭ
 ﻴﻪِ ﻤِﻥ ﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﹶﻟﻭلُ ِﺒﻤﺴ ﺍﻟﺭﻤﻥ
 ﴿ﺁ
ﻙﺇِﹶﻟﻴﺒﻨﹶﺎ ﻭﺭ
 ﺍﻨﹶﻙﻏﻔﹾﺭ
ﻌﻨﹶﺎ ﹸ
ﻁ
َﺃ ﹶﻌﻨﹶﺎ ﻭ
ﻤ
ِﺴ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾِﻠﻪِ ﻭﺴﻥ ﺭﺩٍ ﻤ ﺃَﺤﻴﻥ ﺒ ﺭﻕﹸ
 ِﻠﻪِ ﻻﹶ ﹸﻨﻔﹶﺴﺭﻭ
ﺒﻨﹶﺎﺭ
 ﺒﺕﹾ ﺴ
 ﻜﺘﹶ
ﺎ ﺍ ﹾﺎ ﻤﻴﻬ ﹶﻠﻭﻋ
 ﺒﺕﹾ ﺴ
 ﺎ ﻜﹶﺎ ﻤﺎ ﹶﻟﻬﻌﻬ
ﺴ
 ﻪ ﹶﻨﻔﹾﺴﺎﹰ ِﺇﻻﱠ ﻭ
 ﻜﹶﱢﻠﻑﹸ ﺍﻟﹼﻠﻻ ﻴ
{ ﹶ285} ﻤﺼِﻴﺭ
 ﺍ ﹾﻟ
ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻋ ﹾﻠﺘﹶﻪﺤﻤ
 ﺎﺭﺍﹰ ﻜﹶﻤﻴﻨﹶﺎ ِﺇﺼ ﹶﻠﺤﻤِلْ ﻋ
 ﻭﻻﹶ ﺘﹶ
 ﺒﻨﹶﺎﺭ
  ﺃَﺨﹾﻁﹶ ْﺄﻨﹶﺎﺫﻨﹶﺎ ﺇِﻥ ﻨﱠﺴِﻴﻨﹶﺎ َﺃﻭ
ﻻﹶ ﹸﺘﺅَﺍﺨِ ﹾ
ﻤﻨﹶﺎ ﺃَﻨﺕﹶ
ﺤ
 ﺍﺭ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﻭﻏﻔِﺭ
ﺍ ﹾﻋﻨﱠﺎ ﻭ
 ﻋﻑﹸ
 ﺍﺎ ﻻﹶ ﻁﹶﺎ ﹶﻗﺔﹶ ﹶﻟﻨﹶﺎ ِﺒﻪِ ﻭ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤﺤﻤ
 ﻭﻻﹶ ﺘﹸ
 ﺒﻨﹶﺎﺭ
 ِﻠﻨﹶﺎﻤِﻥ ﹶﻗﺒ
﴾ﻡِ ﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻭﺭﻨﹶﺎ ﻋ
 ﻻﻨﹶﺎ ﻓﹶﺎﻨﺼ
ﻭ ﹶ
ﻤ


« Rabbinden kendisine indirilene Peygamber de îman etmiştir,
mü’minler de; hepsi de, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberle
rine îman etmiş ve şöyle demişlerdir. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri
ni (diğerinden) ayırt etmeyiz; Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüş sa
nadır.
Allah, hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. (Kişinin) kazandığı
iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Rabbimiz! Unutmuş veya hata
yapmışsak, (bu yüzden) bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere
yüklediğin gibi, bize de ağır bir yükleme.
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Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceğini bize taşıtma. Bizi affet; bizi
bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfir milletlere kar
şı bize yardım et. »1
Buhari’nin Sahihi’nde sabit olan bir rivayette, Allah Subhânehû
bu duâya icabet etmiş ve şöyle buyurmuştur:

« Dediğinizi yaptım»
Muslim’in Sahihi’nde İbnu Abbas’tan gelen rivayette O şöyle
dedi:

« İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de, Allah, onunla sizi hesaba
çeker; sonra da dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Allah her şeye
hakkıyla kâdirdir »2 âyeti indiğinde şöyle dedi: “Bu söz sahabelerin
üzerine ağır geldi ve bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e ha
ber verdiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:

« İşittik, itaat ettik ve teslim olduk, deyin. »
İbnu Abbas dedi ki: “Allah onların kalplerinde îmanı yerleştirdi.
Allah Teâlâ şu âyeti indirdi:

« Allah, hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. (Kişinin) kazan
dığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Rabbimiz! Unutmuş veya hata
yapmışsak, (bu yüzden) bizi sorumlu tutma.»
Allah dedi ki: “Dediğinizi yaptım”

«Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yükle
me.»
Allah dedi ki: “Dediğinizi yaptım”

« Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceğini bize taşıtma. Bizi affet; bizi
bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfir milletlere kar
şı bize yardım et. »
Allah şöyle dedi: “ Dediğinizi yaptım”
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﻜﹸﻡﺩﺕﹾ ﻗﹸﻠﹸﻭﺒ
 ﻌﻤ
 ﺎ ﹶﺘﹶﻟﻜِﻥ ﻤﺨﻁﹶﺄْﺘﹸﻡ ِﺒﻪِ ﻭ
ﺎ ﺃَ ﹾ ﻓِﻴﻤﺠﻨﹶﺎﺡ
 ﻜﹸﻡﹶﻠﻴﺱ ﻋ
 ﻴ ﹶﻟ﴿ﻭ

1
2

Bakara Sûresi: 285286
Bakara Sûresi: 284
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« Hata yaptığınız hususlarda üzerinize bir günâh yoktur. Fakat
kalplerinizin kasıtlı olarak yaptıkları böyle değildir. »1
Buhari ve Muslim’de Ebu Hureyre ve Amr b. As Radıyallahu
Anhuma’nın rivayetlerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyuruyor:

« Hakim ictihad eder ve bu ictihadında da isabet ederse ona iki ecir
vardır. Şayet hata ederse ona bir ecir vardır. »
Hata eden müctehide günâh yoktur. Aksine ictihadından do
layı ona ecir vardır. Onun hatası da bağışlanmıştır. Fakat isabet
eden müctehide ise iki ecir vardır. Bu ise ondan yani hata eden
den daha üstündür. Bunun içindir ki Allah dostunun hata yapabi
leceğinden dolayı, insanların üzerine düşen görev, Allah dostu
olan bir kişinin dediklerinin tamamına iman etmemeleri gerekir.
Aksine, Allah dostunun kalbine her doğana itimat etmesi câiz
değildir. [ Ancak hakka muvafık olması dışında]. İlhamı, konuş
mayı vaaz etmeyi haktan görmesi de doğru değildir. Bilakis bun
ların hepsini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdikle
rine arz etmeli ve uygunsa kabul etmeli, muhalifse reddetmelidir.
Uygun mu yoksa değil mi olduğunu bilmiyorsa, onda durmalıdır.
İnsanlar bu konuda üç sınıftır: İki tarafta olanlar ve ortada
olanlar. Onlardan birisi, bir şahsın Allah’ın dostu olduğuna itikat
eder, onun kalbinin Rabbinden konuştuğunu zanneder ve hepsi
ne itiraz etmeden yaptıklarının tamamına teslim olur. Yine onlar
dan biri şeriata muvafık olmayan bir söz veya fiil gördüğünde,
hata eden bir müctehid bile olsa, onu Allah dostluğundan ta
mamen çıkarır. İşlerin en hayırlısı orta yollu olanlarıdır. O ise; hata
etmiş bir müctehid ise, onun ne günahkâr ve ne de masum (ha
tadan beri) sayılmaması ve dediklerinin hepsine uymamaktır.
İctihadıyla birlikte onun küfrüne ve günahkârlığına hükmedilme
melidir.
İnsanların üzerine düşen ise Allah’ın Rasûlüyle gönderdiğine
tâbi olmaktır. Fıkıhçıların bazı sözlerinin muhalif, diğerlerinin ise
muvafık olması durumunda ise, bir sözü alıp karşısındaki muhalifi
ne “bu söz şeriata muhaliftir” demesi gerekmez.

1

Ahzâb Sûresi: 5
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Buhari ve Muslim’de gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Sizden önceki ümmetlerde muhaddesûn (kendisine ilham gelen kim
seler) bulunurdu. Şayet benim ümmetimden de onlardan biri olsaydı mu
hakkak Ömer olurdu. »1
Tirmizi ve başkalarında gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Şayet ben size Resul olarak gönderilmemiş olsaydım, muhakkak
Ömer Resul olarak gönderilirdi. »2
Başka bir hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurur:

« Allah, hakkı, Ömer’in diline ve kalbine katmıştır.»3
« Benden sonra Nebi olsaydı, Ömer olurdu. »4
Ali b. Ebi Talib Radıyallahu Anhu şöyle diyordu: Sekînetin
Ömer’in dilinden yayıldığından uzak durmazdık. Bunu Şa’bî riva
yet etmiştir. İbnu Ömer Radıyallahu Anhu şöyle diyor: Ömer, bir
şey için “Ben onu şöyle görüyorum” dediğinde, o, dediği gibi
olurdu. Gays b. Târık Radıyallahu Anhu şöyle diyor: Ömer’in dilin
den meleğin konuştuğundan bahsediyorduk. Ömer şöyle diyor
du: “İtaat edenlerin ağızlarına yaklaşın ve onlardan ne dediklerini
dinleyin. Muhakkak ki onlardan sadık işler ortaya çıkar.”
1

Buhari: 3469, Muslim: 2398
Bu hadis Tirmizi’de değildir. EdDeylemi, Ebu Hureyre Radıyallhu Anhu
hadisinden rivayet etmiştir. Hafız Irakî hadisin Münker olduğunu söylemiştir.
Şevkâni “ElFevâidulMecmûa” adlı kitabının 336. sayfasında zikretmiştir.
İbnu Adiy, Bilal hadisinden rivayet etmiştir. Senedinde hadis uyduranlar
vardır. Başka yolla rivayet etmiş ve isnadında iki tane metruk ravi vardır:
Abdullah b. Ferkad ve Meşrûh b. Âhân. Ahmed, Tirmizi ve Hakim, Ukbe b.
Âmir hadisinden, Taberânî ise İsmet b. Mâlik hadisinden şu laızla rivayet
etmişlerdir: “Şayet benden sonra Nebi gelecek olsaydı, bu, Ömer b. Hattab olurdu.” Bu
hadis ise Hasen’dir.
3
Tirmizi: 3683, İsnadı Hasen’dir. ElElbânî: “ElEhâdisusSahiha” : 327
4
Tirmizi: 3687 Ahmed Musned’inde: 4/154, ElElbânî: “ElEhâdisusSahiha” :
327
2
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Ömer b. Hattab Radıyallahu Anhu’nun haber verdiği bu sadık
işler, itaat edenler için ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle’nin onlar
için ortaya çıkardığı işlerdir bunlar. Allah dostlarının, gizlilikleri orta
ya çıkarma ve olağanüstü olayları olduğu sabittir. Bu ümmet
içinde bunların en hayırlısı Ebu Bekir Radıyallahu Anhu’dan sonra
Ömer Radıyallahu Anhu’dur. Bu ümmetin en hayırlısı Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra Ebu Bekir, sonra da Ömer
Radıyallahu Anhuma’dır. 1
Buhari’nin sahihinde, bu ümmet içerisinde Ömer Radıyallahu
Anhu’nun muhaddes (sadık zanda bulunan ve sanki zannı ortaya
çıkan) seçildiği ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümme
ti içerisinde hangi muhaddes varsa, Ömer Radıyallahu Anhu’nun
ondan daha üstün olduğu sabittir. Bununla birlikte Ömer
Radıyallahu Anhu, üzerine vacib olanları yerine getiriyor ve mey
dana gelen olayları Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in ge
tirdiklerine arz ediyordu. Bu bazen, buna muvafık olursa ki bu
Ömer Radıyallahu Anhu’nun fazîletindendir. Tıpkı birden fazla
yerde Kur’an’ın Ömer Radıyallahu Anhu’ya muvafık olarak inmesi
gibi. Bazen de bu, muhalif olur, Ömer Radıyallahu Anhu’da on
dan dönerdi. Aynen, Hudeybiye günü, müşriklerle savaşmayı uy
gun gördüğü zaman, bundan dönmesi gibi. Bu Buhari ve başka
larında geçen, bilinen bir hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem
ağacın altında beyat eden bin dört yüz müslümanla beraber,
hicretin altıncı senesinde Umre yapmak maksadıyla yola çıkmıştı.
Müşriklerin buna karşı çıkmaları üzerine anlaşma yapılmıştı. Bu an
laşmaya göre, bu sene geri dönüp, gelecek yıl Umre yapacak
lardı. Öne sürülen şartlar, zahiren Müslümanların aleyhine gözük
mekteydi. Bu, bir çok müslümanın üzerine ağır geldi. Bundaki
maslahatı ise Allah ve Rasûlü daha iyi bilmekteydi. Ömer
Radıyallahu Anhu’da bundan hoşlanmayanlardandı. Hatta Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizler
hak üzere, düşmanlarımız da batıl üzere değiller mi? Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem “Bilakis öyle” buyurdu. Ömer
Radıyallahu Anhu: “Öyleyse neden dinimizde küçük düşürücülü
ğü kabul ediyoruz?” dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu: “Muhakkak ki ben Allah’ın Rasûlüyüm. O
benim yardım edenimdir. Ben O’na âsilik etmem.” Ömer şöyle
dedi: Kâbe’ye geleceğimizi ve tavaf edeceğimizden söz etme
1

Buhari: 2655, Ebu Davud: 4627, Tirmizi: 3707
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miş miydin? Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem : “Evet, bilakis
öyle. Ben sana, muhakkak bu sene geleceğimizi mi söyledim?
Ömer, “hayır” dedi. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyel
buyurdu Ömer’e: “Muhakkak ki sen geleceksin ve tavaf edecek
sin.”
Ömer, Ebu Bekir Radıyallahu Anhuma’ya gidip, Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem’e söylediklerinin aynılarını söyledi. Ebu Bekir
Radıyallahu Anhu’da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in cevabı
nın aynısını verdi. Ebu Bekir Radıyallahu Anhu daha önce Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’in cevabını duymamıştı. Ebu Bekir
Radıyallahu Anhu, Allah ve Rasûlüne muvafakatta Ömer
Radıyallahu Anhu’dan daha kâmildi. Ömer Radıyallahu Anhu bu
sözünden dönmüş ve “ onların amellerinin doğruluğunu anladım”
buyurmuştur.
Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ömer
Radıyallahu Anhu ilk başta bunu inkâr etmişti. Tâki Ebu Bekir
Radıyallahu Anhu’nun “muhakkak ki O öldü” işitinceye kadar.
Bunu işitince Ömer Radıyallahu Anhu bundan dönmüştür.
Zekat vermeyenlerle savaşılması meselesinde de Ömer
Radıyallahu Anhu, Ebu Bekir Radıyallahu Anhu’ya şöyle demişti:
“Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem “İnsanlarla, Allah’tan
başka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın Rasûlü olduğuma
şehâdet edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum.
Böyle yaptıkları zaman İslam’ın hakkı müstesna, kanlarını ve mal
larını benden kurtarırlar” buyurduğu halde sen insanlarla nasıl sa
vaşırsın? Bunun üzerine Ebu Bekir Radıyallahu Anhu ona şöyle
dedi: “İslam’ın hakkı müstesna” demiyor mu? Zekatta İslam’ın
hakkındandır. Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın Rasûlüne verdikleri
oğlağı bana vermezlerse, vermediklerinden dolayı onlarla savaşı
rım.” Ömer Radıyallahu Anhu dedi ki: “Allah’a yemin olsun ki, Al
lah’ın Ebu Bekir’in kalbini savaş için açtığını gördüm ve O’nun
hak üzere olduğunu anladım.” 1
Bu deliller karşılaştırıldığında, Ömer Radıyallahu Anhu’nun
Muhaddes (zannında sadık olan) olmasıyla beraber, Ebu Bekir’in
Ömer’den daha üstün olduğu ortaya çıkmaktadır. Sıddîk merte
besi, Muhaddes mertebesinden daha üstündür. Çünkü Sıddîk,
1

Buhari: 1399,1457,6925,7285. Muslim: 20
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masum olan Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem’in yaptığı ve söyle
diğini kabul eder. Ve meselelerini masum olan Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem’in getirdiklerine arz etmeye muhtaçtır.
Bunun içindir ki Ömer Radıyallahu Anhu, işlerini Sahabelerle is
tişare ederdi. Onlarla münakaşa eder ve bazı işlerde onlara mü
racaat ederdi. Meselelerde Kur’an ve Sünnet’den delil getirirler
ve onunla görüşlerini desteklerlerdi. Onların getirdikleri delilleri ka
bul ederdi. Onlara, “ben Muhaddesim, ilhamla muhatabım, sizin
beni kabul edip itiraz etmemeniz gerekir” dememiştir.
Her kim veya onun arkadaşları, onun Allah’ın dostu olduğunu
iddia eder ve kendisine ilham geldiğini, ona ittiba edip, onun her
dediğini kabul etmeleri gerektiğini, buna itiraz etmeyip Kitap ve
Sünnete bakmaksızın kabul etmelerini savunursa, o ve onlar hata
etmektedirler. Bunlar içinde en üstünleri kimse,Ömer Radıyallahu
Anhu ondan daha üstündür. O, mü’minlerin emiri olduğu halde,
Müslümanlar O’nun dediklerini tartışıyorlar, fakat O da, onlar da
Kitap ve Sünnet üzereydiler. Bu ümmetin selefi ve imamları, Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in sözünden başka her sözünün
alınacağında ve terk edileceğinde ittifak etmişlerdir.
Bu, Nebiler ve başkaları arasındaki farktır. Nebilere, (Allah’ın
salat ve selamı onların üzerine olsun) Allah Azze ve Celle’den
haber verdiklerinin hepsine îman etmek ve emrettiklerine itaat
etmek gerekir. Bu ise, evliyanın hilafınadır. Onların her emrettikle
rine itaat etmek ve haber verdiklerinin hepsine îman etmek ge
rekmez. Aksine, onların işleri ve haberleri Kitap ve Sünnete arz edi
lir. Kitap ve Sünnete uyarsa, kabulu gerekir. Kitap ve Sünnete uy
mazsa geçerli değildir. Şayet o, evliyadansa, müctehiddir ve gö
rüşünde mazeretlidir. Ona, ictihadından dolayı ecri vardır. Fakat,
Kitap ve Sünnete muhalefet ederse, hata etmiştir. Sahibi, gücü
yettiği nispette Allah’tan korkarsa onun hatası bağışlanmıştır. Al
lah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﻌﺘﹸﻡ
ﻁ
ﺴ ﹶﺘ ﹶ
 ﺎ ﺍﻪ ﻤ
 ﴿ﻓﹶﺎ ﱠﺘﻘﹸﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ

« Gücünüzün yettiği kadar Allah’tan sakının. »1
Bu ise Allah Teâlâ’nın şu âyetinin açıklamasıdır:
1

Teğabun Sûresi: 16
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﴾ ِﻕ ﹸﺘﻘﹶﺎ ِﺘﻪ
 ﱠ ﺤﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺍ ﱠﺘﻘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﹼﻠﻪ
  ﺁﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ

« Ey îman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının. »1
İbnu Mesud ve başkaları şöyle diyor: “Allah’tan hakkıyla kork
mak; itaat edip âsî gelmemek, unutmayıp hatırlamak, şükredip
inkâr etmemeyi gerektirir.” Yani güç yetirebildikleri derecede. Al
lah Teâlâ hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Allah
Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﺒﺕﹾ ﺴ
 ﻜﺘﹶ
ﺎ ﺍ ﹾﺎ ﻤﻴﻬ ﹶﻠﻋﺒﺕﹾ ﻭ ﺴ
 ﺎ ﻜﹶﺎ ﻤﺎ ﻟﹶﻬﻌﻬ
ﺴ
 ﻪ ﹶﻨﻔﹾﺴﺎﹰ ِﺇﻻﱠ ﻭ
 ﻴﻜﹶﱢﻠﻑﹸ ﺍﻟﻠﹼ ﻻ
﴿ ﹶ

« Allah, hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. (Kişinin) kazan
dığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. »2
ﺎﺏﺤ َﺃﺼﻟﹶـﺌِﻙﺎ ُﺃﻭﻬﺴﻌ
 ﺎﺕِ ﻻﹶ ﻨﹸﻜﹶﱢﻠﻑﹸ ﹶﻨﻔﹾﺴﺎﹰ ِﺇﻻﱠ ﻭﺎﻟِﺤﻤِﻠﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﺼﻭﻋ
 ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ﴿ﻭ
﴾ﻭﻥﺎ ﺨﹶﺎﻟِﺩ ﻓِﻴﻬﻡﺠﱠﻨﺔِ ﻫ
 ﺍﻟﹾ

« Îman edenler ve iyi amelde bulunanlar –ki biz hiç kimseye gücü üstün
de bir şey teklif etmeyiz bunlar da cennet ehlidir ve orada ebedidirler. »3
﴾ﺎﻌﻬ
ﺴ
 ﻑ ﹶﻨﻔﹾﺴﺎﹰ ﺇِﻻﱠ ﻭ
ﻻ ﹸﻨﻜﹶﱢﻠ ﹸ
ﺴﻁِ ﹶ
 ِﻥ ﺒِﺎ ﹾﻟﻘ
 ﺍﺍ ﹾﻟﻤِﻴﺯلَ ﻭﻜﻴ
ﻓﹸﻭﺍﹾ ﺍ ﹾﻟ ﹶَﺃﻭ﴿ﻭ

« Ölçüyü ve tartıyı adaletli yapın. Biz insana, ancak gücünün yetti
ğini teklif ederiz. »4
Allah Subhânehû ve Teâlâ bir çok yerde, Peygamberin getir
diklerine îmanı zikretmiştir. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:

1

Âli İmran Sûresi: 102
Bakara Sûresi: 286
3
A’raf Sûresi: 42
4
En’am Sûresi: 152
2
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ﺎﻕﹶﺤﺇِﺴﺎﻋِﻴلَ ﻭﺴﻤ
 ِﺇ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﻟﹶﻰ ِﺇﺒﻭﻤ
 ﻴﻨﹶﺎ ﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﹶﻟﻤﻤﻨﱠﺎ ﺒِﺎﻟﻠﹼﻪِ ﻭ
 ﴿ﻗﹸﻭﻟﹸﻭﺍﹾ ﺁ
ﻕﹸ ﻻﹶ ﹸﻨﻔﹶﺭﺒﻬِﻡﺭ
  ﻤِﻥﻭﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﺎ ﺃُﻭﺘِﻲﻭﻤ
 ﻰﻭﻋِﻴﺴ
 ﻰﻭﺴ ﻤﺎ ﺃُﻭ ِﺘﻲﻭﻤ
 ِﺎﻁﺴﺒ
 ﺍﻷ ﻭﻌﻘﹸﻭﺏ
 ﻴ ﻭ

﴾ﻭﻥِﻠﻤﺴﻪ ﻤ
  ﻟﹶﺤﻥ
 ﻭﻨﹶ
 ﻡﻤ ﹾﻨﻬ
 ﺩ
ٍ  ﺃَﺤﻴﻥ ﺒ

« (Ey Müslümanlar! Siz de) deyin ki: “Biz, Allah’a, bize indirilene,
İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Mûsâ’ya,
Îsâ’ya ve (bütün) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere îman ettik.
Bunlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz, Allah’a teslim olanla
rız. »1
ِﻴﺏ ﻐ
 ﺒِﺎ ﹾﻟ ﹶﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ

{2}

ﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﻯ ﻟﱢ ﹾﻠﺩ ﻓِﻴﻪِ ﻫﻴﺏ ﺭ
  ﻻﹶﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ  ﺍ ﹾﻟﺫﹶﻟِﻙ

{1}

﴿ﺍﻟﻡ

َﺎ ﺃُﻨﺯِلﻤ ﻭﻙﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﻟﹶﻴ ِﺒﻤﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ { ﻭﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ3} ﻨ ِﻔﻘﹸﻭﻥ ﻴﻡ ﹾﻗﻨﹶﺎﻫﺯﺎ ﺭﻤﻤ
ِﻭ
 ﻼﺓﹶ ﺍﻟﺼﻭﻥﻴﻘِﻴﻤﻭ

ﻡ ﻫﻟﹶـﺌِﻙُﺃﻭ ﻭﺒﻬِﻡﺭ
 ﻥﻯ ﻤﺩﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﻟﹶـﺌِﻙﺃُﻭ

{4}

ﻭ ِﻗﻨﹸﻭﻥ ﻴﻡﺭﺓِ ﻫ
 ِﺒِﺎﻵﺨ ﻭﻠِﻙﻤِﻥ ﹶﻗﺒ
﴾ﻭﻥﻤﻔﹾﻠِﺤ
 ﺍ ﹾﻟ

« Elif. Lâm. Mîm. İşte bu Kitap, kendisinde şüphe (edilecek hiçbir
şey) yoktur; Allah’tan sakınanlar için bir rehberdir. (Bu sakınanlar) gab
ya inanırlar; namazlarını dosdoğru kılarlar ve bizim kendilerine verdiği
miz rızıktan (başkalarına da) infak ederler. Hem sana indirilen (Kitab)’a,
hem de senden önceki (peygamber)lere indirilen (kitap) lere inanırlar; hiç
şüphe etmeden âhirete de inanırlar. İşte bunlar, Rablerinden gelen hida
yet üzerindedirler; kurtuluşa erenler de bunlardır. 2
ﻥ ﺁﻤﻤﻥ
  ﺍ ﹾﻟﺒِﺭﻜﻥ
ِ ﻟﹶـﺭﺏِ ﻭ
ِ ﻤﻐﹾ
 ﺍ ﹾﻟﺭﻕِ ﻭ
ِ ﺸﹾلَ ﺍ ﹾﻟﻤ ِﻗﺒﻫﻜﹸﻡ
 ﻭﺠﻟﱡﻭﺍﹾ ﻭ ﺃَﻥ ﺘﹸﻭ ﺍ ﹾﻟﺒِﺭﻴﺱ ﴿ﱠﻟ
ﻰﺭﺒ
 ﺫﻭِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹸ
ﺒﻪِ ﹶﺤ
 ﻠﹶﻰﺎلَ ﻋﺁﺘﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻤ ﻭﻴﻥﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﻜﺘﹶﺎﺏِ ﻭ
ِ ﺍ ﹾﻟﻜﺔِ ﻭ
ﻶ ِﺌ ﹶﺍ ﹾﻟﻤﻡِ ﺍﻵﺨِﺭِ ﻭﻭﺍ ﹾﻟﻴﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ﻭ
ﺯﻜﹶﺎﺓﹶ
 ﺁﺘﹶﻰ ﺍﻟﻼﺓﹶ ﻭ ﺍﻟﺼﺃَﻗﹶﺎﻡﻗﹶﺎﺏِ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﺭ ﻭﺂﺌِﻠِﻴﻥﺍﻟﺴﺴﺒِﻴلِ ﻭ
  ﺍﻟﻥﺍﺒ ﻭﺎﻜِﻴﻥﺴﺍ ﹾﻟﻤﻰ ﻭﻴﺘﹶﺎﻤ ﺍ ﹾﻟﻭ
ِ ْﺄﺱ ﺍ ﹾﻟﺒﺤِﻴﻥﺍﺀ ﻭﺭﺎﺀ ﻭﺍﻟﻀﺄْﺴ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﺒﺎﺒِﺭِﻴﻥﺍﻟﺼﻭﺍﹾ ﻭﺩﺎﻫ ﺇِﺫﹶﺍ ﻋﺩِﻫِﻡﻌﻬ
  ِﺒﻭﻓﹸﻭﻥﺍ ﹾﻟﻤﻭ
﴾ﻤﱠﺘﻘﹸﻭﻥ
  ﺍ ﹾﻟﻡ ﻫﺃُﻭﻟﹶـﺌِﻙﻗﹸﻭﺍ ﻭﺩ ﺼ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺃُﻭﻟﹶـﺌِﻙ

1
2

Bakara Sûresi: 136
Bakara Sûresi: 15
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« İyilik (hayır), yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.
Fakat iyilik, o kimselerin iyiliğidir ki, Allah’a, âhiret gününe, meleklere,
Kitaba ve peygamberlere îman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen, onu,
yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve kölelerin kurtulu
şuna vermişlerdir. Namazı dosdoğru kılmış, zekâtı vermiş, ahidleştikleri
zaman, ahidlerini yerine getirmişlerdir. Zorda, darda ve savaşta sabırlı
dırlar. İşte, doğruyu söyleyenler onlardır; takvâ sâhibi olanlar da onlar
dır. »1
İşte bu, benim zikrettiklerimdir: Allah dostlarının Kitab ve Sün
nete sarılmaları gerekir. Hiç şüphe yok ki, onların içerisinde, kendi
sine tahammül edilen bir masum veya Kitab ve Sünnete itibar
etmeksizin, kalbine doğana ittiba yoktur. Allah Azze ve Celle’nin
dostları bunun üzerinde ittifak etmişlerdir. Her kim buna muhale
fet ederse, o, Allah’ın onlara uyulmasını emrettiği, Allah’ın dostla
rından değildir. Aksine o, ya kâfir ya da aşırı câhil birisi olur.
Bu şeyhlerin bir çok sözlerinde mevcuttur. Tıpkı Şeyh Ebu Sü
leyman edDârânî Rahimehullah’ın sözünde olduğu gibi: “Mu
hakkak ki benim kalbime kavmin nüketli sözlerinde kalbime
nüketli sözler doğardı. Kitab ve Sünnetin şahitliği olmadığı müd
detçe onu kabul etmem.”
EbulKasım elCuneyd Rahimehullah şöyle diyor: “Bunun Kitab
ve Sünnetle sınırlı olduğunu öğrendik. Her kim Kur’an okumaz ve
hadis yazmazsa, bizim ilmimizde konuşması doğru olmaz. [ veya
şöyle dedi] onu taklit etmesin.
Ebu Osman enNîsâbûrî Rahimehullah şöyle diyor: kim Sünneti
kendi nefsine kavli ve fiili olarak yönetme yetkisi verirse o kişi, hik
met ile konuşur. Her kim de, hevasına kendi nefsine kavli ve fiili
olarak yönetme yetkisi verirse, o kişi bidat ile konuşur. Çünkü Allah
Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ ﻭﺍﻬﺘﹶﺩ
 ﻩ ﹶﺘ ﻭﺇِﻥ ﹸﺘﻁِﻴﻌ﴿ﻭ

« Ona itaat ederseniz hidayete erersiniz.»2
1
2

Bakara Sûresi: 177
Nur Sûresi: 54
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Ebu Ömer Necid şöyle diyor: “Kitab ve Sünnetle delillendiril
meyen her duygu batıldır.”
İnsanlardan bir çoğu bu mevzuda hata içerisindedirler. Bir şa
hıs hakkında, onun Allah’ın dostu olduğunu ve Allah dostunun
her dediğinin kabul edileceğini zannedip, Kitab ve Sünnete mu
halif olsa bile her yaptığına teslim olur. O şahısa, bu işlerinde mu
vafakat gösterir. Allah’ın, yaratılmışların hepsine gönderdiği, onun
haber verdiğinin tasdikine ve emrettiğinin taatine uymayı farz kıl
dığı, Allah dostlarıyla düşmanlarını, cennet ve cehennem ehlini,
mutlulularla sıkıntı içerisindekileri ayırt edici olarak gösterdiği Rasûl
sallallahu aleyhi ve sellem’e muhalefet etmiştir. Her kim O’na tâbi
olursa, Allah’ın muttaki olan, Allah dostlarından, işi rast giden as
kerinden ve Salih olan kullarından olur. Rasûl sallallahu aleyhi ve
sellem’e muhalefet edip, o şahsa muvafakat göstermenin başı
bidat ve delalet, sonu ise küfür ve nifaktır. Onun Allah Teâlâ’nın
şu sözünden nasibi vardır:
ﺎ{ ﻴ27} ﺴﺒِﻴﻼﹰ
 ِﻭلﺴ ﺍﻟﺭﻊﺫﺕﹸ ﻤ
ﻴ ﹶﺘﻨِﻲ ﺍﺘﱠﺨﹶ ﹾ ﺎ ﹶﻟﻴﻘﹸﻭلُ ﻴ ِﻴﻪ ﺩ
 ﻠﹶﻰ ﻴ ﻋ ﺍﻟﻅﱠﺎﻟِﻡﺽﻴﻌ ﻡﻴﻭ ﻭ
﴿
ﻭﻜﹶﺎﻥ
 ﺎﺀﻨِﻲ ﺇِﺫﹾ ﺠﺩﺒﻌ ِﺫﻜﹾﺭ
ﻋﻥِ ﺍﻟ ﱢ
 ﱠﻠﻨِﻲ ﺃَﻀ{ ﹶﻟﻘﹶﺩ28}  َﺃﺘﱠﺨِﺫﹾ ﻓﹸﻠﹶﺎﻨﺎﹰ ﺨﹶﻠِﻴﻼﹰﻴ ﹶﺘﻨِﻲ ﻟﹶﻡ ﹶﻠﺘﹶﻰ ﹶﻟﻭﻴ

﴾ﺎﻥِ ﺨﹶﺫﹸﻭﻻﹰ ﻟِﻠﹾﺈِﻨﺴﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
ﺍﻟ ﱠ

«Zâlim, o gün ellerini ısıracak ve: “Ah ne olurdu. Peygamberle bir yol
edinseydim”; “Yazıklar olsun bana! Ne olurdu falanı dost edinmesey
dim”; “İşte o beni, bana Rabbimden geldikten sonra Kitap’tan uzaklaş
tırdı. Zaten şeytan insanı yalnız bırakır” diyecektir. »1
Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor:
{ 66}

ﻭﻟﹶﺎﺴﻌﻨﹶﺎ ﺍﻟﺭ
ﻁ
َﺃ ﹶ ﻭﻌﻨﹶﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪ
ﻁ
ﻴ ﹶﺘﻨﹶﺎ َﺃ ﹶ ﺎ ﹶﻟ ﻴﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ ِ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﻡﻫﻬ
 ﻭﺠ ﻭ ﹸﺘﻘﹶﱠﻠﺏﻡﻴﻭ ﴿

ﻤﻥ
ِ ِﻴﻥ ﻌ ﹶﻔ
ﻀ
ِ
ﺒﻨﹶﺎ ﺁﺘِﻬِﻡﺭ
 {67} ﺴﺒِﻴﻠﹶﺎ
 ﻠﱡﻭﻨﹶﺎ ﺍﻟﺍﺀﻨﹶﺎ ﻓﹶﺄَﻀﺭﻜﺒ
ﻭﹸ
 ﺩ ﹶﺘﻨﹶﺎ
 ﺎﻌﻨﹶﺎ ﺴ
ﻁ
ﺒﻨﹶﺎ ﺇِﻨﱠﺎ َﺃ ﹶﺭ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﻭ
﴾ﻜﺒِﻴﺭﺍﹰ
ﻨﹰﺎ ﹶ ﹶﻟﻌﻡﻌ ﹾﻨﻬ
 ﺍ ﹾﻟﺫﹶﺍﺏِ ﻭﺍﻟﹾﻌ

1

Furkan Sûresi: 2729
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« Ateşte yüzlerinin çevrildiği o gün, “keşke Allah’a İtaat etseydik ve
keşke Rasûle itaat etseydik” derler. Ve yine derler ki: “Rabbimiz! Biz,
kendi liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik; onlar da bizi doğru yol
dan saptırdılar.”
“Rabbimiz! Onlara iki kat azâb ver ve onlara büyük lânet et.” »1
ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺃَﺸﹶﺩ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭﺤﺏ
 ﻡ ﻜﹶ
 ﻭ ﹶﻨﻬﺤﺒ
ِ ﺍﺩﹰﺍ ﻴﻭﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﺃَﻨﺩﺫ ﻤِﻥ ﺩ
ﻴﺘﱠﺨِ ﹸ ﻥﺱ ﻤ
ِ  ﺍﻟﻨﱠﺎﻤﻥ
ِﻭ
﴿
 ﺸﹶﺩِﻴﺩ ﺍﻟﻠﹼﻪَﺃﻥﺠﻤِﻴﻌﺎﹰ ﻭ
 ِﺓﹶ ﻟِﹼﻠﻪ ﺍﻟﹾﹸﻘﻭ َﺃﻥﺫﹶﺍﺏ ﺍ ﹾﻟﻌﻥﺭﻭ
 ﻭﺍﹾ ﺇِﺫﹾ ﻴ ﻅﹶﹶﻠﻤﻯ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺭ ﻴﻟﹶﻭﺎﹰ ﻟﱢﻠﹼﻪِ ﻭﺤﺒ

ﻌﺕﹾ ِﺒﻬِﻡ
ﻁ
ﻭ ﹶﺘ ﹶﻘ ﱠ
 ﺫﹶﺍﺏﺍﹾ ﺍﻟﹾﻌﺃَﻭﺭﻭﺍﹾ ﻭﺒﻌ  ﺍ ﱠﺘ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻥ
ِ ﻭﺍﹾ ﺍ ﱡﺘ ِﺒﻌﺃَ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺭﺇِﺫﹾ ﹶﺘﺒ

{165}

ِﺫﹶﺍﺏﺍﻟﹾﻌ

ﻤﻨﱠﺎ ﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ
ِ ﺭﺅُﻭﺍﹾ
 ﺎ ﹶﺘﺒﻜﻤ
 ﹶﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِ َﺃﺭﺭﺓﹰ ﹶﻓ ﹶﻨ ﹶﺘﺒ
  ﻟﹶﻨﹶﺎ ﻜﹶ ﺃَﻥﻭﺍﹾ ﻟﹶﻭﺒﻌ  ﺍ ﱠﺘﻗﹶﺎلَ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ{ ﻭ166} ﺎﺏﺴﺒ
 َﺍﻷ
﴾ِﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
 ﻤ
ِ ﻥ
 ﻡ ﺒِﺨﹶﺎﺭِﺠِﻴﺎ ﻫﻭﻤ
 ﻴﻬِﻡ ﹶﻠﺍﺕٍ ﻋﺭﺴ ﺤﻡﺎﻟﹶﻬﻤ َﺃﻋ ﺍﻟﹼﻠﻪﺭِﻴﻬِﻡﻴ

« İnsanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki, Allah’tan başkasını
O’na ortaklar edinip, onları, Allah’ı sever gibi severler; gerçi îman edenle
rin Allah’a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir; fakat o zulmedenler, a
zâbı görürken, bütün kuvvetin Allah’a mahsus ve Allah’ın şiddetli azâb
sâhibi olduğunu bir bilselerdi…
(Yine o zaman) peşlerinden gidilenler, azâbı görüp peşlerinden kaçıp
kurtulmuşlar; kendileriyle aralarındaki münasebetleri kesilmiş…
Ve peşlerinden gidenler, “keşke bizim için dünyaya bir defa daha dö
nüş olsaydı da, onların bizden kaçıp kurtuldukları gibi, biz de onlardan
kurtulsaydık” demektedirler…İşte, Allah onlara amellerini, üzerine yı
ğılmış pişmanlıklar halinde böyle gösterecektir. Fakat onlar ateşten çıka
cak değillerdir.»2
Bunlar,Allah Teâlâ’nın Kur’an’da bahsettiği Hıristiyanlara ben
zemektedirler. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

1
2
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ﻭﺍﹾﺎ ُﺃﻤِﺭﻭﻤ
 ﻡﺭﻴ
  ﻤﺒﻥ  ﺍﺴِﻴﺢﺍ ﹾﻟﻤﻭﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭﻥ ﺩﺎﺒﺎﹰ ﻤﺭﺒ
 َ ﺃﻡﺎ ﹶﻨﻬﺒﺭﻫ
  ﻭﻡﺭﻫ
 ﺎﺤﺒ
 َ﴿ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹸﻭﺍﹾ ﺃ
﴾ﺭﻜﹸﻭﻥ
ِ ﺸﹾﺎ ﻴﻋﻤ
 ﻪ
 ﺎ ﹶﻨﺤﺴﺒ
 ﻫﻭ
  ِﺇﻻﱠﺍﺤِﺩﺍﹰ ﻻﱠ ﺇِﻟﹶـﻪﻭﺍﹾ ﺇِﻟﹶـﻬﺎﹰ ﻭﺩﻌﺒ
 ﻴ ِﺇﻻﱠ ِﻟ

« Onlar, Allah’ı bırakıp hahamlarını, râhiplerini ve Meryem’i oğlu
Mesih’i kendilerine Rab edinmişler. Halbuki onlar da tek bir ilâha ibadet
etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Zira O’ndan başka ilâh
yoktur. O, onların şirk koştuklarından münezzehtir. »1
“Müsned” de geçen ve Tirmizi’nin sahihlediği, Adiy b. Hatim
hadisinde, bu âyetin tefsirinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e
bunu sormuş ve “bizler onlara tapmıyorduk” demiştir. Bunun üze
rine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: “Fakat, haramı sizin için helal

kılmış, sizler de onlara itaat etmiştiniz. Helali de sizin için haram kılmış
tı, sizlerde onlara itaat etmiştiniz. İşte bu sizin onlara tapmanızdır” bu
yurmuştur. 2
Bunun içindir ki bunların misalinde şöyle denilir: Onlar ancak
usûlü yok etmek için vusûlü (ulaşmayı) haram kıldılar. Usûlün aslı
ise; Allah’a ve Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem’e îmanı gerçekleş
tirmektir. Allah’a, Rasûlüne, O’nun getirdiklerine, Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah’ın Rasûlü olduğuna, herkesin;
cinlerin, insanların, arabın, acemin, âlimlerin, ubbadın, kralların ve
bütün halkın buna îman etmesi gerekir. Hiç kimsenin, batinen ve
zahiren O’na uymaktan başka, Allah’a gidecek yolları yoktur.
Hatta, Mûsâ, Îsa ve diğer peygamberleri idrak etmiş olsa bile,
O’na tabi olmak gerekir. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ٌﻭلﺴ ﺭﺎﺀﻜﹸﻡ ﺠﻤﺔٍ ﺜﹸﻡ
ﻜ
ﺤﹾ
ِ ﻜﺘﹶﺎﺏٍ ﻭ
ِ ﻥﻴﹸﺘﻜﹸﻡ ﻤ ﺎ ﺁ ﹶﺘ ﹶﻟﻤﻴﻥ ﻴ ﻤِﻴﺜﹶﺎﻕﹶ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﺇِﺫﹾ ﺃَﺨﹶﺫﹶ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ﻭ
ﺭِﻱ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ِﺇﺼﻠﹶﻰ ﺫﹶِﻟﻜﹸﻡ ﻋﺫﺘﹸﻡ
ﺃَﺨﹶ ﹾ ﻭﺭﺘﹸﻡ
  ﻗﹶﺎلَ ﺃَﺃَﻗﹾﺭﺭﱠﻨﻪ
 ﹶﻟﺘﹶﻨﺼ ِﺒﻪِ ﻭﻤﹸﻨﻥ
ِﺅ
ْ  ﹶﻟﹸﺘﻌﻜﹸﻡ
ﻤ
 ﺎﻕﹲ ﱢﻟﻤﺩﻤﺼ

ﻡ ﻫﻟﹶـﺌِﻙ ﻓﹶُﺄﻭ ﺫﹶﻟِﻙﺩﺒﻌ ﻟﱠﻰﻥ ﹶﺘﻭ{ ﹶﻓﻤ81}  ﺍﻟﺸﱠﺎﻫِﺩِﻴﻥﻤﻥ
 ﻌﻜﹸﻡ
ﻤ
 َﺃﻨﹶﺎﹾﻭﺍﹾ ﻭﺩﺸﻬ
ﺭﻨﹶﺎ ﻗﹶﺎلَ ﻓﹶﺎ ﹾ
 ﺃَﻗﹾﺭ
﴾ﺴﻘﹸﻭﻥ
ِ ﺍ ﹾﻟﻔﹶﺎ

1

Tevbe Sûresi: 31
Tirmizi: 3095 ElElbani (Allah rahmet eylesin) hadisin “Hasen” olduğunu
söylemiştir. “ĞayetulMeram: 6 Numaralı
2

Al lah Do stl arıyla Şey ta nı n Dostları Ar ası ndaki F ark
75

« Allah, (geçmiş) peygamberlerden şöyle söz almıştı: “Size Kitab ve
hikmet verdim. Sonra da yanınızda bulunan (Kitab ve hikmet)ı tasdik
eden bir peygamber geldi. Ona mutlaka îman edecek ve yadımda buluna
caksınız İkrar ettiniz ve bu ağır yükü kabul ettiniz mi?” buyurduğunda
(peygamberler:) “”ikrar ettik” demişler, bunun üzerine Allah’da: “O halde
şâhid olunuz. Ben de sizinle birlikte (buna) şâhidlik edenlerdenim” bu
yurmuştu. Artık bu sözden sonra kimler yüz çevirir, (ve verilen sözden
dönerse), işte asıl fâsıklar onlardır. »1
İbnu Abbas Radıyallahu Anhuma şöyle diyor: Allah Teâlâ
gönderdiği her peygamberden, yaşadıkları halde, şayet Mu
hammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilirse O’na îman edip
yardım edeceklerine dair söz almıştır. Peygamberler de, ümmet
lerinden, onlar hayatta oldukları halde Muhammed sallallahu a
leyhi ve sellem gönderilirse O’na îman edip, yardım etmelerine
dâir söz almışlardır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻠِﻙﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒﻭﻤ
 ﻙﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﹶﻟﻴﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ِﺒﻤ
  ﺁﻡ َﺃﱠﻨﻬﻭﻥﻋﻤ
 ﺯ
  ﻴ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺘﹶﺭ﴿ﺃَﻟﹶﻡ
 ﺃَﻥﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﺭِﻴﺩﻭﻴ
 ِﻭﺍﹾ ِﺒﻪﻜﻔﹸﺭ
ﻴ ﹾ ﻭﺍﹾ ﺃَﻥ ُﺃﻤِﺭﻗﹶﺩﻭﺍﹾ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻁﱠﺎﻏﹸﻭﺕِ ﻭﻜﻤ
ﺎ ﹶﻴﺘﹶﺤ  ﺃَﻥﻭﻥﺭِﻴﺩﻴ
ﻴﺕﹶ َﺃﻭلِ ﺭﺴﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﺭ ﻭلَ ﺍﻟﹼﻠﻪﺎ ﺃَﻨﺯﺍﹾ ﺇِﻟﹶﻰ ﻤﺎﻟﹶﻭ ﺘﹶﻌﻡﺇِﺫﹶﺍ ﻗِﻴلَ ﹶﻟﻬ{ ﻭ60} ﺒﻌِﻴﺩﺍﹰ ﻼﻻﹰ
 ﹶ ﻀﻡﻴﻀِﱠﻠﻬ
 ﺜﹸﻡﺩِﻴﻬِﻡﻤﺕﹾ َﺃﻴ
 ﺎ ﻗﹶﺩﺔﹲ ِﺒﻤﻤﺼِﻴﺒ
 ﻡﺒ ﹾﺘﻬ ﺎﻴﻑﹶ ﺇِﺫﹶﺍ ﺃَﺼ ﻜ
{ ﹶﻓ ﹶ61} ﻭﺩﺍﹰﺩ ﺼﻨﻙ ﻋﻭﻥﺩﻴﺼ ﻤﻨﹶﺎ ِﻓﻘِﻴﻥ
 ﺍ ﹾﻟ
ﺎ ﻤ ﺍﻟﹼﻠﻪﻠﹶﻡﻴﻌ  ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ{ ﺃُﻭﻟﹶـﺌِﻙ62} ﻓِﻴﻘﺎﹰﻭ ﹶﺘﻭ
 ﺎﻨﺎﹰﺴﺩﻨﹶﺎ ِﺇﻻﱠ ﺇِﺤ
  ﺃَﺭ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ِﺇﻥِﻠﻔﹸﻭﻥﺤ ﻴﺂﺅُﻭﻙﺠ
 ﹾﻠﻨﹶﺎﺴﺎ ﺃَﺭﻭﻤ
 {63} ﻠِﻴﻐﺎﹰﻻﹰ ﺒ ﹶﻗﻭﺴﻬِﻡ
ِ  ﻓِﻲ ﺃَﻨﻔﹸﻡﻗﹸل ﱠﻟﻬ ﻭﻡﻋﻅﹾﻬ
ِ ﻭ
 ﻡﻋ ﹾﻨﻬ
 ﺭِﺽ ﻓﹶَﺄﻋﻓِﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ
ﻭﺍﹾ ﺍﻟﹼﻠﻪﻐﻔﹶﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
  ﻓﹶﺎﺂﺅُﻭﻙ ﺠﻡﺴﻬ
 ﻭﺍﹾ ﺃَﻨﻔﹸ ﺇِﺫ ﻅﱠﹶﻠﻤﻡ َﺃﱠﻨﻬﻟﹶﻭ ﺒِﺈِﺫﹾﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭﻁﹶﺎﻉﻭلٍ ﺇِﻻﱠ ِﻟﻴﺴﻤِﻥ ﺭ
ﺤﺘﱠﻰ
 ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ  ﻻﹶﻙﺭﺒ
 ﻓﹶﻼﹶ ﻭ

{64}

ﺤِﻴﻤﺎﹰﺍﺒﺎﹰ ﺭ ﺘﹶﻭﻭﺍﹾ ﺍﻟﻠﹼﻪﺩﺠﻭلُ ﹶﻟﻭﺴ ﺍﻟﺭﻡ ﹶﻟﻬﻐﻔﹶﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 ﺍﻭ

ﻭﺍﹾﱢﻠﻤﺴﻭﻴ
 ﻴﺕﹶ ﻀ
 ﺎ ﹶﻗﻤﻤ
 ﺠﺎﹰﺭ ﺤﺴﻬِﻡ
ِ ﻭﺍﹾ ﻓِﻲ ﺃَﻨﻔﹸﺠِﺩ ﻻﹶ ﻴ ﺜﹸﻡﻡﻴ ﹶﻨﻬ ﺒ ﺭﺎ ﺸﹶﺠ ﻓِﻴﻤﻭﻙﻜﻤ
ﺤﱢ
 ﻴ
﴾ﻠِﻴﻤﺎﹰﺘﹶﺴ

« Sana indirilen (Kur’an)’e ve senden önce indirilen (kitap)lere inan
dıklarını iddia eden (şu münafık) kimseleri görmüyor musun? Aslında
(fesad ve dalâlet kaynağı olan) tâğûtu inkâr etmekle emrolundukları hal
de, yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları,
1
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(dönüşü olmayan) uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara “Allah’ın
indirdiği (Kur’an)’ne ve Peygambere gelin” denildiği zaman, o münafıkla
rın, senden yüz çevirip kaçtıklarını da görüyorsun. Fakat kendilerine,
kendi ellerinin sebep olduğu bir musîbet gelip çattığı zaman, nasıl da “iyi
likten ve ara bulmaktan başka bir şey istemedik” diye Allah’a yemin ede
rek sana geliyorlar. İşte böylelerinin kalplerinde ne olduğunu Allah (çok
iyi) bilir! Bu sebeple onlardan uzak dur onlara nasihat et ve kendileri
hakkında onlara tesirli söz söyle. Biz, gönderdiğimiz her bir peygamberi,
ancak Allah’ın izniyle itaat olunması için gönderdik. Halbuki onlar, ken
dilerine zulmettiklerinde, sana gelip Allah’tan mağfiret dileselerdi ve
Peygamber de onlar için (Allah’tan) mağfiret dileseydi, herhalde Allah’ı,
tövbeleri çok kabul edici ve çok bağışlayıcı olarak bulurlardı. Fakat ha
yır; Rabbine yeminler olsun ki,onlar, aralarında çekiştikleri şeyler hak
kında seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiç
bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe îman etmiş olmaz
lar. »1
Her kim velidost zannettiği birini taklit ederek Rasûl sallallahu
aleyhi ve sellem’in getirdiklerinden bir şeye muhalefet ederse,
işini onun Allah’ın dostu olduğuna bina etmiştir. Allah dostu, bir
şeyde muhalefet etmez. Bu şahıs, Allah dostlarının en büyüklerin
den, sahabenin ve tabiînin büyükleri gibi bile olsa, Kitab ve Sün
nete muhalif ise kabul edilmez. Durum böyle olmazsa, acaba na
sıl olur!? Bunlardan bir çoklarını, Allah dostu olmadaki itikatlarında
ki temel hususu, ondan bazı işlerde, bazı gizli işleri ortaya çıkarabi
lir veya olağanüstü olaylar sâdır olabilir. Bir şahsa işaret ettiğinde
onun ölmesi, Mekke’ye veya başka bir yere uçması, bazen su üs
tünde yürümesi, çaydanlığı havadan doldurması, bazı vakitlerde
ğaybdan haber vermesi, insanların gözleri önünde kaybolması,
bazı insanların onun ölü veya orada olmadığı halde ondan yar
dım dilemesi, onun gelip hacetini giderdiğini görmesi, insanların
çalınanlarını, olmadıkları veya hasta oldukları hallerini haber ver
mesi gibi olaylar ve benzeri şeyler, sahibinin Allah dostu olduğuna
işaret etmez. Aksine, Allah dostları ittifak etmişlerdir ki; bir şahıs
havada uçsa, su üstünde yürüse de ona aldırılmaz. Tâki Rasûl
sallallahu aleyhi ve sellem’e uyması, O’nun emrine ve nehyine
muvafakatine bakılır.

1
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Allah dostlarının kerametleri, bu işlerden daha üstündür. Bu
olağanüstü olayların sahibi, Allah dostu olsa bile, o, Allah’ın düş
manı olur. Bu olağanüstü olaylar, kâfirlerin, müşriklerin, ehli Kitabın
ve münafıkların bir çokları için olabilir. Bidat ehli için de olabilir ve
o şeytandandır. Bu gibi olaylardan biri onda olursa onun Allah
dostu olduğunu zannetmesi câiz değildir. Bilakis, Allah dostu ola
rak itibar edilebilmesi için, fiillerinin ve sıfatlarının Kur’an ve Sünne
te uygun olması, îman ve Kur’ân’ı bilmeleri, batınî îmanın hakikati
ve zâhiri İslam’ın kanunlarını yaşamaları gerekir.
Bunun misali, zikredilen bu işler ve benzerleri, abdest almayan,
farz namazları kılmayan, elbiseleri necaset içerisinde, köpeklerle
birlikte yaşayan, hamamlarda, çöplüklerde ve kabirlerde gece
leyen, pis kokular içerisinde, İslam’ın emrettiği taharetle temiz
lenmeyen ve kirden arınmayan birisi olabilir. Nebi sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyuruyor:

« İçerisinde köpek ve cenabet bulunan eve melekler girmezler. »1
Tuvaletler hakkında da şöyle buyuruyor:

« Bu tuvaletler, cinleri ve şeytanları getirir. »2
« Kim şu iki pis ağaçtan (soğansarımsak) yerse, bizim mescidimize
yaklaşmasın. Âdemoğlunun ezâ gördüklerinden melekler de ezâ görür. »3
« Allah güzeldir, güzelden başkasını kabul etmez. »4
« Allah temizdir, temizliği sever. »5
« Beş şey fasıklardandır. Haramda ve helalde öldürülür: Yılan, fare,
karga, çaylak ve azgın köpek. » Başka bir rivayette: « Yılan ve akrep»6
gelmektedir.1

1

Ebu Davud: 227, Nesai: 1/141 Sahih bir hadistir. Yalnız hadisin “Cena
bet” lafzı zayıftır.
2
Ebu Davud: 6, İbnu Mace: 296, Sahih bir hadistir. ElElbani: “Sahihul
Cami’: 2259
3
Buhari: 854 ve 855, Muslim: 564
4
Muslim: 1015, Tirmizi: 2992.
5
Tirmizi: 2800, ElElbani: ElEhadîsusSahiha: 236.
6
Buhari: 1829, Muslim: 1198.
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[ Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem köpeklerin öldürülme
sini emretti.2 Şöyle buyurur:

« Kim kendisine ziraatında fayda vermediği ve kendisinden zararı def
etmediği halde köpek beslerse her gün amelinden bir kîrât eksilir. »3
«Melekler, yanlarında köpek olan bir topluluğa arkadaşlık etmezler. »4
« İçinizden birisinin kabını, bir köpek yalarsa, birincisi toprak olmak
üzere yedi defa yıkasın. »5 ]
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻡ ﻫﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺯﻜﹶـﺎﺓﹶ ﻭ
  ﺍﻟﺅﺘﹸﻭﻥ
ْ ﻴﻭ
 ﻴﱠﺘﻘﹸﻭﻥ ﺎ ﻟِﻠﱠﺫِﻴﻥﺒﻬﻜﹸﺘ
 َﺄ ﹾﻲﺀٍ ﻓﹶﺴ
 ﺸ
ﻌﺕﹾ ﻜﹸلﱠ ﹶ
ﺴ
ِ ﻤﺘِﻲ ﻭ
ﺤ
 ﺭ﴿ ﻭ
ﻡﻫﻜﺘﹸﻭﺒﺎﹰ ﻋِﻨﺩ
ﻤﹾ
 ﻭ ﹶﻨﻪﺠِﺩ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﻴﻲﻷﻤ
ُ  ﺍﻭلَ ﺍﻟ ﱠﻨﺒِﻲﺴ ﺍﻟﺭﻭﻥﻴﱠﺘ ِﺒﻌ { ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ156} ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ ﺎ ِﺘﻨﹶﺎﺒِﺂﻴ
ِﺎﺕﻴﺒﻁ
 ﺍﻟ ﱠﻡﺤِلﱡ ﹶﻟﻬﻭﻴ
 ِﻨﻜﹶﺭﻥِ ﺍ ﹾﻟﻤ ﻋﻡﺎﻫﻴ ﹾﻨﻬ ﻭ
 ِﻭﻑﺭﻤﻌ
 ﻡ ﺒِﺎ ﹾﻟﻫﺭ ْﺄﻤﻹﻨﹾﺠِﻴلِ ﻴ
ِ ﺍﺍﺓِ ﻭﺭﻓِﻲ ﺍﻟﱠﺘﻭ
 ﻓﹶﺎﻟﱠﺫِﻴﻥﻴﻬِﻡ ﹶﻠﺍﻷَﻏﹾﻼﹶلَ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻜﹶﺎ ﹶﻨﺕﹾ ﻋ ﻭﻡﺭﻫ
  ِﺇﺼﻡﻋ ﹾﻨﻬ
 ﻀﻊ
 ﻭﻴ
 ﺂ ِﺌﺙﹶﺨﺒ
 ﺍﻟﹾ ﹶﻴﻬِﻡ ﹶﻠ ﻋﻡﺭﺤﻭﻴ

﴾ﻭﻥﻤﻔﹾﻠِﺤ
  ﺍﹾﻟﻡ ﻫﻟﹶـﺌِﻙ ُﺃﻭﻌﻪ
ﻤ
 ل
َ ِ ﺃُﻨﺯ ﺍﻟﱠﺫِﻱﻭﺍﹾ ﺍﻟﻨﱡﻭﺭﺒﻌ ﺍ ﱠﺘ ﻭﻭﻩﺭﻭﹶﻨﺼ
 ﻭﻩﺭﺯﻭﻋ
 ِﻤﻨﹸﻭ ﹾﺍ ِﺒﻪ
ﺁ

« “Rahmetim ise, her şeyi kuşatmıştır. İyiliği, (benden) sakınanlara,
zekâtı verenlere ve bir de âyetlerimize îman edenlere yazacağım.”
İşte bunlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı olarak buldukları
ümmî Nebiyy’e, Rasûl’e tâbi olanlardır. O Rasûl (Peygamber), onlara iyi
liği emreder, onları kötülükten nehyeder; onlara, iyi ve teniz olan şeyleri
helâl, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıklarını
ve zincirleri onlardan kaldırıp atar. Ona îman edenler, onu yücelterek hi

1

Bu hayvanlara fâsık denilmesinin sebebi şudur: İnsanlara eziyet ettikleri,
ifsat ettikleri ve fayda vermedikleri için diğer hayvanlardan ayrılmışlardır.
“Haramda ve helalde” ibaresi ise; Haram bölgede iken veya ihramlı iken
bu hayvanların öldürülmesinde hiçbir beis yoktur, demektir. FethulBari:
1829 nolu hadisin şerhinden. (Mütercim).
2
Muslim: 280, Ebu Davud: 74, Nesai: 1/177.
3
Buhari: 2113, Muslim: 1576.
4
Muslim: 2113, Ebu Davud: 2555, Tirmizi: 1703.
5
Buhari: 172, Muslim: 279.
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maye edenler, ona yardım edenler ve onun vâsıtasıyla indirilen nûra tâbi
olanlar, işte kurtuluşa erenler bunlardır. »1
Bir şahıs, şeytanların sevdiği necaset ve pislik içerisinde yaşar,
şeytanları getiren hamam ve tuvaletlerde geceler, yılanlar, ak
repler ve büyük eşek arısı, fasıklardan ve pisliklerden olan köpek
lerin kulaklarını yer, şeytanların sevdiği necasetlerden olan sidik
ve benzerlerini içer, Allah’tan başkasından yardım çağırmaya
davet eder, ona yönelir veya dini, âlemlerin Rabbi olan Allah’a
hâlis kılmayıp şeyhinin kabrine doğru secde ederse, köpeklerle
veya ateşlerle yakın ilişkisi bulunur, çöplüklerde ve necis yerlerde
geceler veya kabirlerde özellikle de yahudi, hıristiyan ve müşrik
lerden olan kâfirlerin kabirlerinde geceler, Kur’an dinlemeyi kerih
görüp ondan kaçar, onun yerine müzik ve şiirler dinlemeyi tercih
eder, Rahman’ın kelamını işitmesi değil de, şeytanın düdüklerini
işitmesinden etkilenirse, bunlar, Rahman’ın dostlarının alâmetleri
değil, şeytanın dostlarının alâmetleridir.
İbnu Mesud Radıyallahu Anhu şöyle diyor: Sizden biriniz kendi
nefsinde Kur’an’dan başkasını istemesin. Şayet Kur’an’ı seviyorsa,
o, Allah’ı seviyor demektir. Şayet Kur’an’ı sevmiyorsa, o, Allah’ı ve
Rasûlü’nü sevmiyor demektir.
Osman b. Affan Radıyallahu Anhu şöyle diyor: Şayet kalpleri
miz temiz olsaydı, Allah Azze ve Celle’nin kelamından doymazdı.
İbnu Mesud Radıyallahu Anhu şöyle diyor: Zikir, tıpkı suyun
baklayı yeşerttiği gibi, kalpteki imanı da öylece yeşertir. Müzikte,
tıpkı suyun baklayı yeşerttiği gibi, kalpteki nifağı yeşertir.
Şayet bir şahıs, batinî îmanın hakikatlerinden haberdar ve
Rahmânî olaylar ile şeytânî olayları birbirinden ayırt edebiliyorsa,
Allah, onun kalbine nurundan atmış demektir. Allah Teâlâ’nın bu
yurduğu gibi:
لﺠﻌ
 ﻭﻴ
 ِﻤِﺘﻪ
ﺤ
 ﻴﻥِ ﻤِﻥ ﺭ ﻜﻔﹾﹶﻠ
ِ ﺅ ِﺘﻜﹸﻡ
ْ ﻴ ِﻭِﻟﻪﺴﻤﻨﹸﻭﺍ ﺒِﺭ
ِ ﺁ ﻭﻤﻨﹸﻭﺍ ﺍ ﱠﺘﻘﹸﻭﺍ ﺍﻟﱠﻠﻪ
  ﺁﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ
﴾ﺤِﻴﻡ ﺭﻪ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭ
 ﺍﻟﱠﻠ ﻭ ﹶﻟﻜﹸﻡﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻭ
 ِﻥ ِﺒﻪ
 ﺸﹸﻭﻡ ﻨﹸﻭﺭﹰﺍ ﹶﺘﻤ
 ﱠﻟﻜﹸ

1

A’râf Sûresi: 156157.
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« Ey îman edenler! Allah’tan korkun ve Peygamberine îman edin ki,
size rahmetinden iki kat versin; sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nûr
yaratsın ve günâhlarınızı bağışlasın. »1
ﺎﻥﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﺈِﻴﻤ ﻭﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ ﺎ ﺍ ﹾﻟﺭِﻱ ﻤﺎ ﻜﹸﻨﺕﹶ ﺘﹶﺩﺭﻨﹶﺎ ﻤ
ِ  َﺃﻤﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﹰ ﺭﻙﻴﻨﹶﺎ ﺇِﻟﹶﻴ ﺤ
  َﺃﻭﻭﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ
﴿
﴾ٍﺴ ﹶﺘﻘِﻴﻡ
 ﻁ ﻤ
ٍ ﺍﺩِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺼِﺭ ﹶﻟ ﹶﺘﻬﺇِﻨﱠﻙﺩﻨﹶﺎ ﻭ
ِ ﺎﻋﺒ
ِ ﻥ
 ﻤ
ِ ﻥ ﻨﱠﺸﹶﺎﺀ
 ﻤ
 ﻪ
ِ ﺩِﻱ ِﺒﻩ ﻨﹸﻭﺭﹰﺍ ﻨﱠﻬ  ﹾﻠﻨﹶﺎﺠﻌ
 ﹶﻟﻜِﻥﻭ

« İşte sana da (ey Muhammed!) emrimizden bir ruh (Kur’an)u böyle
vahyettik. Önceden sen, Kitab nedir, îman nedir, bilmiyordun. Fakat biz,
o Kitabı, kullarımızdan, dilediğimizi kendisiyle hidayet edeceğimiz bir
nûr kıldık. Şüphesiz sen de bu Kitab vasıtasıyla insanları dosdoğru yola
iletiyorsun. »2
İşte bu, hakkında hadisin geldiği, Tirmizi’nin Ebu Said elHudri
Radıyallahu Anhu’dan rivayet ettiği rivayetinde bahsettiği
mü’minlerdir. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyu
ruyor:

« Mü’minin ferasetinden (ince görüş) sakının. Şüphesiz ki o, Allah’ın
nuruyla bakar. »3
Buhari’nin, Sahihi’nde rivayet etmiş olduğu ve daha önce
geçen hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu
yurur:

« Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Tâki ben de onu se
verim. Onu sevdiğim zaman, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli,
yürüyen ayağı olurum. (Benimle işitir, benimle görür. Benimle tutar ve
benimle yürür) 4 Şayet benden isterse muhakkak ona veririm. Benden sı
ğınma isterse muhakkak onu korurum. Mü’min bir kulumun nefsini kab
zetmede tereddüt ettiğim gibi, hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O ölümü
kerih görür, ben de onun sevmediğini sevmem. [ Fakat ölümden kaçış yok
tur.]»
1

Hadid Sûresi: 28.
Şûrâ Sûresi: 52
3
Tirmizi: 3125. Hadisin senedi zayıftır. ElElbani: “DaîfulCami’ : 127.
4
Parantez içindeki Buhari’nin rivayetinden değildir.
2
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Şayet bir kul, bunlardan ise, Rahman’ın dostlarının durumu ile
şeytanın dostlarının durumunu birbirinden ayırt etmiştir. Tıpkı sarra
fın dirhemin sahtesini gerçeğinden ayırt etmesi, atlardan anlayan
birinin iyisini kötüsünden ayırt etmesi, biniciliği bilen birinin korkağı
ve cesuru birbirinden ayırt etmesi gibi. Bunun gibi, sadık olan bir
peygamberle yalancının arasını ayırmak gerekir. Âlemlerin Rab
binin Peygamberi SâdıkulEmîn Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem ile, Mûsâ, Mesih ve MuseylemetulKezzab’ın, yalancılardan
olan elEsvadulAnesi, TuleyhetulEsedî, elHarisudDımeşkî, Bâbâh
erRûmî ve benzerlerinin arasını ayırmak gerekir. Yine muttaki olan
Allah dostlarıyla, zâlim olan şeytan dostlarını birbirinden ayırmak
gerekir.
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FASIL

Hakikat, Nebilerin Ve Rasûllerin, farklı şeriatları ve yolları da ol
sa, üzerinde ittifak ettikleri, âlemlerin Rabbinin din gerçeğidir. “Eş
Şir’atu” kelimesi “şeriat” manasına gelmektedir. Allah Teâlâ şöyle
buyuruyor:
﴾ﺎﺠﺎﹰﻤ ﹾﻨﻬ
ِﻭ
 ﻋﺔﹰ
 ﺭ
 ِ ﺸ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤِﻨﻜﹸﻡﺠﻌ
 ﴿ِﻟﻜﹸلﱟ

« Sizin her biriniz için bir şeriat ve bir yol vazettik. »1
{ 18 }

ﻭﻥﻠﹶﻤﻌ ﻟﹶﺎ ﻴﺍﺀ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻫﻭ
  َﺃﻟﹶﺎ ﹶﺘﱠﺘ ِﺒﻊﺎ ﻭﻌﻬ
 ﺭِ ﻓﹶﺎ ﱠﺘ ِﺒ ﺍﻟﹾ َﺄﻤﻤﻥ
 ﺔ
ٍﻌ
 ﻠﹶﻰ ﺸﹶﺭِﻴ ﻋ ﹾﻠﻨﹶﺎﻙﺠﻌ
 ﴿ﺜﹸﻡ

ﻟِﻲ ﻭﺍﻟﱠﻠﻪﺽٍ ﻭﺒﻌ ﺎﺀِﻟﻴ ﺃَﻭﻡﻬﻌﻀ
 ﺒ  ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ ﻭِﺇﻥ ﻤِﻥﻨﻙﻐﻨﹸﻭﺍ ﻋ
ﻴ ﹾ  ﻟﹶﻥﻡِﺇﱠﻨﻬ
﴾ﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﺍ ﹾﻟ

« (Ey Muhammed!) Sonra sana dinden yeni bir şeriat verdik. Ona uy.
Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Zira onlar, Allah’tan gelecek bir şeyi
senden asla savamazlar. Zâlimler birbirlerinin dostudurlar; Allah ise sa
kınanların dostudur. »2
“Minhâc” kelimesi “yol” manasına gelmektedir. Allah Teâlâ
şöyle buyuruyor:
ﺭِﺽﻴﻌ ﻥﻭﻤ
 ِ ﻓِﻴﻪﻡ{ ِﻟ ﹶﻨ ﹾﻔ ِﺘ ﹶﻨﻬ16} ﻗﺎﹰﺎﺀ ﻏﹶﺩﻡ ﻤﻴﻨﹶﺎﻫ ﺴ ﹶﻘ
 َﻠﹶﻰ ﺍﻟﻁﱠﺭِﻴ ﹶﻘﺔِ ﻟﹶﺄﻭﺍ ﻋﺴ ﹶﺘﻘﹶﺎﻤ
 ﺃَﻟﱠﻭِ ﺍ﴿ﻭ
﴾ﺩﺍﹰﺼﻌ
 ﺫﹶﺍﺒﺎﹰﻪ ﻋ
ﻜ
ﹸﻠ ﹾﺴﻪ ﻴ
ِ ﺒﺭ
 ِﺫﻜﹾﺭ
ِ ﻥﻋ

1
2

Mâide Sûresi: 48
Câsiye Sûresi: 1819
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« Halbuki onlar, İslam’ın yoluna yönelmiş olsalardı, denemek için on
lara bol bol su içirirdik. Kim de Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah
da onu çok ağır bir azâba sokar. »1
“EşŞir’atu” nehrin şeriati mesabesindedir. “Minhac” ise, izle
nen yol demektir. Maksat ise, dinin hakikatidir. İslam dininin haki
kati ise, hiçbir ortak edinmeksizin yalnızca Allah’Azze ve Celle kul
luk etmektir. İslam, bir kulun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim
olmasıdır, başkasına değil. Her kim Allah’tan başkasına teslim
olursa, müşrik olur. Allah « Kendisine şirk koşulmasını aslâ affetmez. »2
Her kim Allah’a teslim olmayıp, O’na kullukta kibirlenirse, Allah
Teâlâ’nın şu âyetinde buyurduğu kimselerden olur:
﴾ﺍﺨِﺭِﻴﻥ ﺩﻬﻨﱠﻡ
ﺠ
 ﺨﹸﻠﹸﻭﻥﺩﺴﻴ
 ﺩﺘِﻲ
 ﺎﻋﺒ
ِ ﻥ
 ﻋ
 ﻥ
 ﻭﻜﺒِﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 ﻥ ﻴ
  ﺍﻟﱠﺫِﻴ﴿ ِﺇﻥ

« Bana ibadet etmekten kibirlenenler, zelil olarak cehenneme girecek
lerdir. »3
İslam dini, önceki ve sonraki Nebi Ve Resullerin dinidir. Allah
Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ ﺍﻟﹾﺨﹶﺎﺴِﺭِﻴﻥﺭ ِﺓ ﻤِﻥ
 ِ ﻓِﻲ ﺍﻵﺨﻭﻭﻫ
 ﻤ ﹾﻨﻪ
ِ ل
َ ﻴ ﹾﻘﺒ ﻼﹶﻡِ ﺩِﻴﻨﺎﹰ ﻓﹶﻠﹶﻥ ﺍﻹِﺴﺭﻏﻴ
ﻎ ﹶ
ِ ﺒﺘﹶ ﻴ ﻥﻭﻤ
﴿

« Her kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bu din) kendisinden aslâ
kabul edilmeyecektir. »4
Bu, her zaman ve mekana geneldir.
Nûh, İbrahim, Yakub, torunları, Mûsâ, Îsâ, havarileri, hepsinin
dinleri, hiçbir ortağı olmayan Allah’a ibadet etmek olan İslam’dır.
Nûh Aleyhisselam hakkında Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

1

Cin Sûresi: 1617
Nisa Sûresi: 48
3
ĞafirMü’min Sûresi: 60
4
Âli İmran Sûresi: 85
2
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ﻭﻜﱠ ﹾﻠﺕﹸ
 ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﹶﺘﺎﺕِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﹶﻓﻌﺫﻜِﻴﺭِﻱ ﺒِﺂﻴ
ﻭﺘﹶ ﹾ
 ﻘﹶﺎﻤِﻲﻴﻜﹸﻡ ﻤ ﹶﻠ ﻋﺭﻜﺒ
 ﹶﻡِ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻥﺎ ﹶﻗﻭ﴿ِ ﻴ
ِﻭﻥﻻ ﺘﹸﻨﻅِﺭ
ﻭ ﹶ
 ﻭﺍﹾ ﺇِﹶﻟﻲ ﺍ ﹾﻗﻀﻤﺔﹰ ﺜﹸﻡ
ﻏ
ﻡ ﹸ
 ﻜﹸﹶﻠﻴﻡ ﻋ
 ﺭﻜﹸ
  َﺃﻤﻜﻥ
ﻴ ﹸ ﻻ
 ﹶﻡ ﺜﹸﻡ
 ﺭﻜﹶﺎﺀﻜﹸ
 ﺸﹸ ﻭﺭﻜﹸﻡ
 ﻭﺍﹾ َﺃﻤﻤﻌ
ِﺠ
 َﻓﹶﺄ
ﻤﻥ
ِ  َﺃﻜﹸﻭﻥﺭﺕﹸ َﺃﻥ
 ُِﺃﻤﻠﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭ ِﺇﻻﱠ ﻋﺭِﻱ ﺃَﺠﺭٍ ِﺇﻥ ﺃَﺠﻤﻥ
 ﺄَ ﹾﻟﺘﹸﻜﹸﻡﺎ ﺴ ﹶﻓﻤﻴﺘﹸﻡ ﱠﻟ{ ﻓﹶﺈِﻥ ﺘﹶﻭ71}
﴾ِﻠﻤِﻴﻥﺴﺍ ﹾﻟﻤ

« “Ey kavmim! İçinizde bulunmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam
eğer size ağır geliyorsa – ben, Allah’a zaten tevekkül etmişimdir ortakla
rınızla birlikte işinizi kararlaştırın da, sonra işiniz size dert olmasın.
Sonra da hükmü bana tatbik edin, hiç mühlet de vermeyin.”
“Eğer yüz çevirirseniz, (ben, yaptığım işe karşılık) sizden herhangi bir
ücret istemiyorum; benim ecrim sadece Allah’a âittir. Ben Müslüman ol
makla emrolundum. » 1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﺇﱠﻨﻪﺎ ﻭﺩ ﹾﻨﻴ
  ﻓِﻲ ﺍﻟﻴﻨﹶﺎﻩ ﻁ ﹶﻔ
ﺼ ﹶ
 ﹶﻟﻘﹶﺩِ ﺍ ﻭﺴﻪ
  ﹶﻨﻔﹾﺴ ِﻔﻪ
 ﻥ ِﺇﻻﱠ ﻤﺍﻫِﻴﻡﺭﱠﻠﺔِ ِﺇﺒﻥ ﻤ ﻋﻏﺏ
ﺭ ﹶ
 ﻥ ﻴﻭﻤ
﴿
ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍ ﹾﻟﻌﺭﺏ
 ِﻤﺕﹸ ﻟ
 ﻠﹶ ﻗﹶﺎلَ ﺃَﺴﻠِﻡ ﺃَﺴﺒﻪﺭ
 ﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎلَ ﹶﻟﻪ

{130}

ﺎﻟِﺤِﻴﻥ ﺍﻟﺼﻤﻥ
ِ ﺭﺓِ ﹶﻟ
 ِﻓِﻲ ﺍﻵﺨ

 ﻓﹶﻼﹶﻴﻥ ﺍﻟﺩﻁﻔﹶﻰ ﻟﹶﻜﹸﻡ
ﺼ ﹶ
  ﺍ ﺍﻟﹼﻠﻪ ِﺇﻥﺒِﻨﻲ ﺎ ﻴﻌﻘﹸﻭﺏ
 ﻴ ﻭ
 ِﺒﻨِﻴﻪ ﺍﻫِﻴﻡﺭﺎ ِﺇﺒﻰ ِﺒﻬﻭﺼ
 ﻭ

{131}

﴾ﻭﻥِﻠﻤﺴﺃَﻨﺘﹸﻡ ﻤ َﺇﻻﱠ ﻭﻭﹸﺘﻥﹶﺘﻤ

« İbrahim’in dininden, kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir?
Biz, dünyada onu seçtik; âhirette de o, şüphesiz, Sâlih kullardandır.
Rabbı ona “teslim ol” buyurduğunda, o, “âlemlerin Rabbine teslim oldum”
demişti. İbrahim bunu oğullarına vasiyet etmiş, Yakûb da (aynı şeyi
yapmış ve): “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Onun için, ancak
Müslüman olarak ölün”(demişlerdi). »2
﴾ِﻠﻤِﻴﻥﺴﻭﻜﱠﻠﹸﻭﺍﹾ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﻤ
 ﻪ ﹶﺘ
ِ ﻴ ﹶﻠﻨﺘﹸﻡ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ﻓﹶﻌ ﺁﻤﻡِ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡﺎ ﻗﹶﻭﻰ ﻴﻭﺴل ﻤ
َ ﻗﹶﺎ﴿ﻭ

1
2

Yunus Sûresi: 7172
Bakara Sûresi: 130132
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« Mûsâ demişti ki: “Ey kavmim! Eğer Allah’a îman etmişseniz ve
müslüman da olmuşsanız, O’na tevekkül ediniz. »1
Sihirbazlar şöyle demişlerdi:
﴾ِﻠﻤِﻴﻥﺴ ﱠﻓﻨﹶﺎ ﻤﻭ ﹶﺘﻭ
 ﺭﺍﹰﺼﺒ
 ﻴﻨﹶﺎ ﹶﻠﻍ ﻋ
ﺭ ﹾ
ِ ﺒﻨﹶﺎ ﺃَﻓﹾﺭ
 ﴿

« Rabbimiz! Bize bol sabır yağdır ve bizi Müslümanlar olarak öldür. »2
Yusuf Aleyhisselam şöyle diyor:
﴾ﺎﻟِﺤِﻴﻥﺤ ﹾﻘﻨِﻲ ﺒِﺎﻟﺼ
ِ ﺃَﻟﹾﻠِﻤﺎﹰ ﻭﺴ ﱠﻓﻨِﻲ ﻤ﴿ ﹶﺘﻭ

«Beni Müslüman olarak öldür ve sâlih kullarının arasına kat. »3
Belkıs şöyle diyor:
﴾ ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻌﺭﺏ
 ِ ﻟِﱠﻠﻪﺎﻥﻴﻤ ﹶﻠ ﺴﻤﻊ
 ﻤﺕﹸ
 ﹶﻠﺃَﺴ﴿ﻭ

« Süleyman’ın eliyle âlemlerin Rabbine teslim oldum.»4
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺎ ِﺒﻤﺎﺭﺒﺍﻷَﺤ ﻭﻭﻥﺎ ِﻨﻴﺭﺒ
 ﺍﻟﻭﺍﹾ ﻭﺎﺩ ﻫﻭﺍﹾ ﻟِﻠﱠﺫِﻴﻥﻠﹶﻤ ﺃَﺴ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻭﻥﺎ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴ ِﺒﻬﺤﻜﹸﻡ
 ﴿ ﻴ
﴾ ِﺤ ِﻔﻅﹸﻭ ﹾﺍ ﻤِﻥ ﻜِﺘﹶﺎﺏِ ﺍﻟﹼﻠﻪ
 ﺴﺘﹸ
 ﺍ

« Kendilerini (Allah’a) vermiş peygamberler onunla, yahudilere hük
mederlerdi. Allah’ın Kitabı’nı korumaları kendilerinden istendiği için
Rablerine teslim olmuş zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi.) »5
Havariler şöyle diyor:

1

Yunus Sûresi: 84
A’raf Sûresi: 126
3
Yusuf Sûresi: 101
4
Neml Sûresi: 44
5
Mâide Sûresi: 44
2
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﴾ﻭﻥﻠِﻤﺴ ﺒِ َﺄﻨﱠﺎ ﻤﺩﺸﻬ
ﺍ ﹾﻤﻨﱠﺎ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪِ ﻭ
﴿ ﺁ

« Allah’a îman ettik; şahid ol ki, biz, müslümanlarız. »1
Şeriatları farklı da olsa peygamberlerin dini birdir. Buhari ve
Muslim de gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve
sellem’in buyurduğu gibi:

« Biz peygamberler topluluğu, dinimiz birdir. »2
ِﻴﻨﹶﺎ ِﺒﻪ ﺼ
 ﻭ
 ﺎﻤ ﻭﻙﻴﻨﹶﺎ ﺇِﹶﻟﻴ ﺤ
 ﺍﻟﱠﺫِﻱ َﺃﻭﻰ ِﺒﻪِ ﻨﹸﻭﺤﺎﹰ ﻭﻭﺼ
 ﺎﻴﻥِ ﻤ ﺍﻟﺩﻤﻥ
  ﹶﻟﻜﹸﻡﺭﻉ
 ﴿ﺸﹶ
ﺎ ﻤﺭﻜِﻴﻥ
ِ ﺸﹾﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﻋﺭﻜﺒ
ﻗﹸﻭﺍ ﻓِﻴﻪِ ﹶﻟﹶﺎ ﹶﺘ ﹶﺘﻔﹶﺭ ﻭﻴﻥﻭﺍ ﺍﻟﺩ ﺃَﻗِﻴﻤﻰ َﺃﻥﻭﻋِﻴﺴ
 ﻰﻭﺴﻤ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭِﺇﺒ
﴾ﻴﻨِﻴﺏ ﻥﻪ ﻤ
ِ ﻴ ﺩِﻱ ﺇِﹶﻟﻬﻭﻴ
 ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴﻪ ﻤ
ِ ﻴ ﺠ ﹶﺘﺒِﻲ ﺇِﹶﻟ
 ﻪ ﻴ
 ﻴﻪِ ﺍﻟﻠﱠ  ﺇِﹶﻟﻡﻭﻫﺩﻋ
 ﺘﹶ

« “Dini dosdoğru tutun ve onda tefrikaya düşmeyin” diye Allah’ın
Nûh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimiz, İbrahim’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya
tavsiye ettiğini, size dinden şeriat olarak koymuştur. Fakat müşrikleri
kendisine davet ettiğin bu din, onlara zor gelmiştir. Allah, dilediğini ken
dine seçer. Kendine yöneleni de hidayet eder. »3
{51}

ﻠِﻴﻡ ﻋﻠﹸﻭﻥﻌﻤ
 ﺎ ﹶﺘﺎﻟِﺤﺎﹰ ِﺇﻨﱢﻲ ِﺒﻤﻠﹸﻭﺍ ﺼﻋﻤ
 ﺍﺎﺕِ ﻭﻴﺒﻁ
 ﺍﻟ ﱠلُ ﻜﹸﻠﹸﻭﺍ ﻤِﻥﺴﺎ ﺍﻟﺭﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ

ﺭﺍﹰ ﻜﹸلﱡﺯﺒ
 ﻡﻴ ﹶﻨﻬ ﺒ ﻡﻫﺭﻭﺍ َﺃﻤﻁﻌ
{ ﹶﻓ ﹶﺘ ﹶﻘ ﱠ52} ِ ﻓﹶﺎ ﱠﺘﻘﹸﻭﻥﺒﻜﹸﻡﺭ
 ﺃَﻨﹶﺎﺓﹰ ﻭﺍﺤِﺩﺔﹰ ﻭ ُﺃﻤﻤﹸﺘﻜﹸﻡ
 ﺫِﻩِ ُﺃ ﻫِﺇﻥﻭ
﴾ﻭﻥ ﻓﹶﺭِﺤﻬِﻡﺩﻴ
 ﺎ ﻟﹶﺏ ِﺒﻤ
ٍ ﺯ
 ِﺤ

« Ey Peygamber! Temiz yiyeceklerden yiyin; iyi iş işleyin; zira ben, si
zin ne yaptığınızı hakkiyle bilirim. Gerçek şu ki, sizin dininiz tek bir
dindir; ben de sizin Rabbinizim; bu itibarla benden sakının. Ne var ki

1

Âli İmran Sûresi: 52
Musannif bunu mana olarak rivayet etmiştir. Buhari de 3442 nolu hadisin
bir parçasıdır. Muslim: 2365
3
Şûrâ Sûresi: 13
2
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peygamberlerin tâbileri, dinlerini aralarında bölük pörçük etmişlerdir. Bu
sebeple her gurup kendi yanındakiyle ferahlanmaktadır. »1
ِﺩِﻴلَ ﻟِﺨﹶ ﹾﻠﻕِ ﺍﻟﱠﻠﻪﺎ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺒﻴﻬ ﹶﻠ ﻋ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﺭﺓﹶ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻓﻁﹶﺭ
 ﺤﻨِﻴﻔﺎﹰ ِﻓﻁﹾ
 ِﻴﻥ ﻟِﻠﺩﻙﺠﻬ
  ﻭ﴿ﻓﹶﺄَﻗِﻡ
ﻠﹶﺎﺓﹶﻭﺍ ﺍﻟﺼﺃَﻗِﻴﻤ ﻭﺍ ﱠﺘﻘﹸﻭﻩﻴﻪِ ﻭ  ﺇِﹶﻟﻤﻨِﻴﺒِﻴﻥ
 {30} ﻭﻥﻠﹶﻤﻴﻌ  ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﻟﹶﺎﻜﺜﹶﺭ
 َﺃ ﹾﻜﻥ
ِ ﹶﻟ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺫﹶﻟِﻙ
ﺎﺯﺏٍ ِﺒﻤ
 ِﻌﺎﹰ ﻜﹸلﱡ ﺤﺸﻴ
ِ ﻭﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ
 ﻡﻗﹸﻭﺍ ﺩِﻴ ﹶﻨﻬ ﻓﹶﺭ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻥ
ِ {31} ﺭﻜِﻴﻥ
ِ ﺸﹾ ﺍ ﹾﻟﻤﻤﻥ
ِ ﻟﹶﺎ ﹶﺘﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍﻭ
﴾ﻭﻥ ﻓﹶﺭِﺤﻴﻬِﻡ ﺩ
 ﻟﹶ

« (Ey Muhammed!) Dosdoğru olarak yüzünü dine, Allah’ın insanları
ona göre yarattığı fıtratına çevir. Allah’ın yaratışında hiçbir değişme
yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmez. O’na ihlâs
ile yönelin, O’ndan korkun ve namazınızı dosdoğru kılın. Sakın dinlerini
parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası, kendi elindekiyle sevinen müş
rikler gibi olmayın. »2

1
2

Mu’minûn Sûresi: 5153
Rûm Sûresi: 3032
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FASIL

Bu ümmetin selefi, imamları ve Allah dostları, peygamberlerin,
peygamber olmayan evliyadan daha üstün olduğu konusunda
ittifak etmişlerdir. Allah, nimetlendirilmiş saadet içerisindeki kulları
nı dört mertebe de tertip etmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻴﻥ ﺍﻟﻨﱠ ِﺒﻴﻥﻴﻬِﻡ ﻤ ﹶﻠ ﻋ ﺍﻟﹼﻠﻪﻡ َﺃ ﹾﻨﻌ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻊ
 ﻟﹶـﺌِﻙﻭلَ ﻓﹶُﺄﻭﺴﺍﻟﺭ ﻭﻴﻁِﻊِ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻥﻭﻤ
﴿
﴾ﻓِﻴﻘﺎﹰ ﺭ ﺃُﻭﻟﹶـﺌِﻙﺴﻥ
 ﺤ ﻭﺎﻟِﺤِﻴﻥﺍﻟﺼﺍﺀ ﻭﺩﺸﻬ
ﺍﻟ ﱡ ﻭﻴﻘِﻴﻥﺩﺍﻟﺼﻭ

« Her kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte böyleleri, (kıyamet
gününde), Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddîkler,
şehidler ve sâlihlerle beraberdirler. Onlar en iyi arkadaştırlar. »1
Hadiste de Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyu
ruyor:

« Peygamber ve nebilerden sonra, Ebu Bekir’den daha üstün birinin
üzerine güneş ne doğmuş ne de batmıştır. »2
Ümmetlerin en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in ümmetidir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
1
2

Nisa Sûresi: 69
Heysemi “MecmuuzZevaid”: 9/44
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﴾ ِﺠﺕﹾ ﻟِﻠﻨﱠﺎﺱ
 ِﻤﺔٍ ﺃُﺨﹾﺭ
  ُﺃﺭﺨﻴ
 ﹶ﴿ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ

« Siz, insanların (iyiliği) için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.» 1
﴾ﺩﻨﹶﺎ
ِ ﺎﻋﺒ
ِ ﻤﻥ
ِ ﻴﻨﹶﺎ ﻁ ﹶﻔ
ﺼ ﹶ
  ﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺭ ﹾﺜﻨﹶﺎ ﺍ ﹾﻟﻜِﺘﹶﺎﺏ
  َﺃﻭ﴿ﺜﹸﻡ

« Sonra bu Kitab’ı, kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak
bıraktık. »2
“Musned” de gelen bir rivayette Allah Rasûlü sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyuruyor:

« Sizler yetmiş ümmeti tamamlarsınız. Onların, Allah’a en hayırlı ve
en değerli olanları sizlersiniz. »3
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en üs
tünü de, kendi zamanında yaşayan sahabelerdir. Başka bir ha
diste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Asırların en hayırlısı, benim gönderildiğim asırdır. Sonra, ondan
sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenlerdir. »4
Yine Buhari ve Muslim’de gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Ashabıma sövmeyin. Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki,
sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, onun yarısına bile ula
şamazsınız. »5
Muhacir ve Ensar’dan SabikûnEvvelûn (öne geçen ilkler) di
ğer sahabelerden daha üstündürler. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

1

Âli İmran Sûresi: 110
Fâtır Sûresi: 32
3
Ahmed Musned’inde: 5/3 ve 5, İbnu Mace: 4288, Tirmizi: 3004, Hasen bir
hadistir. ElElbani: “TahriculMişkat”: 6285
4
Buhari: 2651, Muslim: 2535.
5
Buhari: 3673, Muslim: 2541.
2
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 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻥ
 ﺠﺔﹰ
 ﺭ ﺩﻅﹶﻡ َﺃﻋﹶﻟﺌِﻙﻗﹶﺎﺘﹶلَ ُﺃﻭلِ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﺘﺢِ ﻭ ﺃَﻨﻔﹶﻕﹶ ﻤِﻥ ﻗﹶﺒﻥﺴ ﹶﺘﻭِﻱ ﻤِﻨﻜﹸﻡ ﻤ
 ﴿ ﻟﹶﺎ ﻴ
﴾ ﺴﻨﹶﻰ
  ﺍﻟﹾﺤ ﺍﻟﱠﻠﻪﺩﻋﻭﻜﹸﻠﹼﺎﹰ ﻭ
 ﻗﹶﺎﺘﹶﻠﹸﻭﺍ ﻭﺩﺒﻌ ﺃَﻨ ﹶﻔﻘﹸﻭﺍ ﻤِﻥ

« İçinizden Mekke’nin fethinden önce sarfeden ve savaşan kimseler
elbette diğerleriyle bir olmazlar. Bunlar, fetihten sonra sarfedip savaşan
lardan daha yüksek derecededirler. Allah, hepsine de en güzel mükâfat
vaat etmiştir. »1
ﺭﻀِﻲ
 ٍﺎﻥﺴﻡ ﺒِﺈِﺤﻭﻫﺒﻌ  ﺍ ﱠﺘﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺎﺭِ ﻭﺍﻷَﻨﺼ ﻭﺎﺠِﺭِﻴﻥﻤﻬ
  ﺍ ﹾﻟﻤﻥ
ِ ﻥ
 ﻟﹸﻭ ﺍﻷَﻭﺎ ِﺒﻘﹸﻭﻥﺍﻟﺴ﴿ ﻭ
﴾ ﻋ ﹾﻨﻪ
 ﻭﹾﺍﺭﻀ
  ﻭﻡﻋ ﹾﻨﻬ
 ﻪ
 ﺍﻟﹼﻠ

« Muhacirlerden ve Ensar’dan (İslam yolunda) yarışanların öncüleriy
le, onlara güzellikle tâbi olanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da Al
lah’tan hoşnut olmuşlardır. »2
İslam yolunda yarışanların öncüleri, fetihten önce infak eden
ve savaşanlardır. Fetihten murat ise, Mekke’nin fethinin başındaki
Hudeybiye anlaşmasıdır. Allah Teâlâ orada şu âyeti indirdi:
﴾ ﺎ ﺘﹶﺄَﺨﱠﺭﻭﻤ
 ﻡ ﻤِﻥ ﺫﹶﻨﺒِﻙ
 ﺎ ﹶﺘﻘﹶﺩ ﻤ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻟﹶﻙﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ { ِﻟ1} ﻤﺒِﻴﻨﺎﹰ
  ﹶﻓﺘﹾﺤﹰﺎﺤﻨﹶﺎ ﻟﹶﻙ
 ﴿ِﺇﻨﱠﺎ ﹶﻓﺘﹶ

« (Ey Muhammed!) Allah’ın, senin geçmiş ve gelecek bütün günâhla
rını bağışlaması için sana apaçık bir fetih verdik. »3
Dediler ki: Ey Allah’ın Rasûlü! O bir fetih değil midir? Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem: “Evet” dedi. 4
İslam yolunda savaşanların öncülerinin en üstünü ise, dört hali
fedir. Onların en üstünü Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, son
ra da Ali’dir. (Allah onlardan razı olsun) Sahabeden, tabiînden,
bu ümmetin imamlarından ve çoğunluğun tarafından bilinen
1

Hadid Sûresi: 10
Tevbe Sûresi: 100
3
Fetih Sûresi: 12.
4
Ebu Davud: 2736.
2
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budur. Buna bazı deliller işaret etmektedir. Bu meseleyi “Minhâcu
EhlisSünnetinNebeviyye fî Nagdi Kelâmi EhlişŞîa velKaderiyye”
isimli kitabımızda daha geniş olarak ele aldık.
Sünnet ve şîa gurupları, bu ümmetin en üstününün peygam
berlerden sonra halifelerden biri olduğu ve sahabeden sonra, on
lardan daha üstünü olmayacağı konusunda hep birden ittifak
etmişlerdir. Allah Teâlâ’nın dostlarının en üstünü, Rasûl sallallahu
aleyhi ve sellem’in getirdiklerine tâbi olan ve onu en iyi bilendir.
Tıpkı, O’nun dinini bilen ve ittiba eden bu ümmetin en olgunları
olan sahabe gibi. Ebu Bekir esSıddîk Radıyallahu Anhu, Rasûlün
getirdiklerine en iyi uyan ve onunla en iyi amel edendir. O, Allah
dostlarının en üstünüdür. Ümmetlerin en üstünü, Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmeti, onların en üstünü , Mu
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı, onların en üstünü
de Ebu Bekir Radıyallahu Anhu’dur.
Hata eden ve yanılan bir fırka, peygamberlerin sonuncusunu
kıyaslayarak, evliyanın sonuncusunun, onların en üstünü olduğu
nu zannetmişlerdir. Muhammed b. Ali elHakim etTirmizi’den baş
ka önceki şeyhlerden hiçbiri, evliyanın sonuncusu hakkında ko
nuşmamıştır. Bu konuda bir eser yazmış ve bir çok yerinde hata
etmiştir.1 Sonra, sonrakilerden bir tâife meydana geldi ve onlar
dan her biri, kendisinin, evliyanın sonuncusu olduğunu iddia etti.
Onlardan kimi, evliyanın sonuncusunun Allah’ı bilme yönünden
peygamberlerin sonuncusundan daha üstün olduğunu ve pey
gamberlerin Allah’ı bilmede, onun sayesinde istifade edeceklerini
iddia etmiştir. Aynen “ElFutuhâtulMekkiyye” ve ElFusûs” kitapla
rının sahibi İbnu A’râbî’nin iddia ettiği gibi. Böylelikle, şeriata, akla,
Allah Teâlâ’nın bütün peygamberlerine ve dostlarına (evliyasına)
muhalefet etmiştir. Tıpkı: “Tavan altlarından üzerlerine düştü” di
yene: “Bunu ne akıl, ne de Kur’an kabul eder” denildiği gibi.
Bunun içindir ki, peygamberler, bu ümmetin evliyasından za
man olarak çok daha öncedir. Peygamberler en üstün salat ve
selam onların üzerine olsun evliyadan daha üstündür. Acaba
peygamberlerin hepsi nasıl olurdu!? Evliyâ, Allah’ı tanımada,
kendilerinden sonra gelenlerden istifade ederler. Ve o, kendisinin
sonuncusu olduğunu iddia ediyor. Peygamberlerin sonuncusu
nun onların en üstünü olduğu gibi, evliyanın sonuncusu onların en
1

Fransa Enstitüsü, Dımeşk’te basıp dağıtımını yapmıştır.
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üstünü değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in diğer
peygamberlere üstünlüğü delillerle ispatlanmıştır. Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisinde buyurduğu gibi:

« Ben Âdemoğlunun efendisiyim. Bunda övünç yoktur. »1
Yine Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Cennetin kapısına gelirim ve açılmasını talep ederim. Bekçisi der ki:
Sen kimsin? Bunun üzerine ben derim ki: “Muhammed” Cennet bekçisi
şöyle der: Bu kapıyı senden önce hiç kimseye açmamakla emrolundum. »
Mi’rac gecesinde ise, Allah, Peygamber efendimiz sallallahu
aleyhi ve sellem’in derecesini, bütün peygamberlerin üstünde
yükseltmiştir. Onların daha fazla hak edenleri Allah Teâlâ’nın şu
âyetinde buyurduğu gibidir:
ﻡﻀﻬ
 ﻌ
  ﺒ ﹶﻓﻊﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﹼﻪﻥ ﻜﹶﻠﱠﻡﻡ ﻤﻤ ﹾﻨﻬ
 ٍﺽﻌﻠﹶﻰ ﺒ ﻋﻡﻀﻬ
 ﻌ
 ﺒ  ﹾﻠﻨﹶﺎلُ ﻓﹶﻀﺴ ﺍﻟﺭ﴿ﺘِﻠﹾﻙ
﴾ٍﺎﺕﺠﺭﺩ

« İşte bu peygamberler…Onlardan bazılarına üstün kılmışızdır. Al
lah’ın konuştuğu ve bazılarının da derecelerini yükselttiği kimseler onlar
dandır. »2
Bunlardan başka deliller de vardır. Peygamberlerin her birine
vahiy gelmekte idi, özellikle de Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’e. Peygamberliğinde, başkasına ihtiyaç duymadığı gibi,
şeriatında de ne geçmiştekilere ve ne de sonrakilere, O’ndan
başkasının tersine, ihtiyaç duymamıştır. Mesih Aleyhisselam ise,
şeriatının bir çoğunda Tevrat’a müracaat edilir. Mesih gelmiş ve
Tevrat’ın şeriatını tamamlamıştır. Bunun içindir ki, Hıristiyanlar, Me
sih’ten önceki peygamberlere, Tevrat ve Zebur’a ve tamamı yir
mi dört tane olan peygamberlere ihtiyaç duymaktaydılar. Bizden
önceki ümmetler, kendilerine ilham gelen kişilere muhtaçtılar. Bu,
Muhammed ümmetinin hilafınadır. Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem ile birlikte, ne bir peygambere ne de kendisine ilham
gelen birisine muhtaç değillerdir. Bilakis, kendisini diğer peygam
1
2

Buhari: 3340, Muslim: 194.
Bakara Sûresi: 253
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berlerden ayıran faziletleri, bilgileri ve salih amelleri onda topla
mıştır. Allah, insan vasıtası olmaksızın, O’na gönderdiği ve indirdi
ğiyle üstün kılmıştır.
Bu ise evliyanın tersinedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in risaletinin kendisine ulaştıktan sonra, Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem’e uymasından başka bir yolla Allah’ın
dostu olamaz. Kendisine hidayetten ve hak dinden bir şeyler ulaş
tığında, bu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in aracılığıy
ladır. Yine, bir Rasûlün risaleti kime ulaşırsa, kendisine gönderilen o
Rasûle uymadığı müddetçe Allah dostu olamaz.
Her kim, kendisine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in
risaletinin ulaştığı Allah dostlarından olduğunu, Allah’a giden yol
da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ihtiyaç olmadığını
iddia ederse kâfir mülhiddir. Kendisinin Muhammed sallallahu a
leyhi ve sellem’e batinî ilimde değilde, zahiri ilimde veya hakikat
ilmi olmaksızın şeriat ilmine muhtaç olduğunu söylerse, Muham
med sallallahu aleyhi ve sellem ehli Kitaba değil de ümmîlere
gönderilmiş bir peygamberdir, diyen Yahudi ve Hıristiyanlardan
daha şerlidirler. Bunlar, bazısına inanıp, bazısını inkâr ettiler. Bunun
için onlar kâfir oldular. Yine, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem, bâtınî ilmi olmaksızın zâhirî ilimle gönderilmiştir, diyen, ge
tirdiklerinin bazısına inanıp, bazısını inkâr edende kâfirdir. O, bun
lardan daha inkârcıdır. Çünkü, kalplerin imanının, ilimlerinin ve
ehvalinin ilmi olan batınî ilmi, batınî îmanın hakikatinin ilmidir. Bu
ise, mücerred zahiri İslam amellerinin ilminden daha şereflidir.
Birisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in, imanın hakika
ti olmaksızın ancak bu zahiri ilimleri bildiğini, bu hakikatlerin Kitab
ve Sünnetten alınmayacağını iddia eder ve Rasûlün getirdikleri
nin bir kısmını bırakıp, diğer kısmına îman ederse, bu; bazısına i
nanır, bazısını inkâr ederim, diyen birinden daha şerlidir. İman et
tiği bu bazısının, iki kısımdan daha aşağı olduğunu ise iddia et
mez.
Bu mülhidler (inkârcılar),velayetin (dostluğun), nübüvvetten
daha üstün olduğunu iddia ederler. İnsanları aldatarak, Mu
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in velayeti (dostluğu), nü
büvvetinden daha üstündür derler ve:
“Berzahtaki nübüvvetin makamı
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Velinin altında, Rasûlün üstündedir”
şiirini söylerler.
“O’nun risaletinden daha üstün olan velayetinde bizler ortak
lık ettik”, derler. Bu ise, onların en büyük sapıklıklarıdır. Bu
mülhidlerin (inkârcılar) O’na benzemesini bir tarafa bırakın hatta
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in velayeti ne İbrahim ne
de Mûsâ Aleyhisselam’a benzer.
Her Resul nebi, her nebi de velidir. Rasûl ise nebi ve velidir.
O’nun risaleti nübüvvetini ve nübüvveti de velayeti (dostluğu)
içerir. Acaba O’nun velayeti nasıl olur? Allah’a dostluğu olmaksı
zın, Allah’ın sadece O’na haber vermesini uygun görmeleri, ettik
leri bu takdir imkansızdır. Allah’ın O’na haber verme hali, sadece
Allah dostu için olması da imkansızdır. Nübüvvet, sadece velayet
ten olamaz. Şayet sadece bu şekilde takdir edilse, hiçbir kimse
Allah’ın dostluğunda Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem’e benze
mez.
Bunlar, “elFusûs” kitabının sahibi İbnu Arabi’nin dediği gibi,
şöyle derler: Onlar, Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem’e vahiy geti
ren meleğin aldığı madenden alırlar. Böylelikle onlar filozof inkârcı
akidesine itikat ettiler. Sonra mükâşefe (gizli şeyleri ortaya çıkar
ma) kalıbından onu dışarı çıkardılar. Yıldızlar eski ve ezelidir, onun
ona benzeyen illetleri vardır. Aristo ve ona tâbi olanların dedikleri
gibi: Onun evveli zatında zorunludur. Tıpkı İbnu Sîna ve benzerleri
olan sonrakilerin dedikleri gibi. Onlar, onun gökyüzünü ve yeri ve
ikisi arasındakini altı günde yaratan Rabbin olduğunu söylemez
ler. Mevcut olan her şeyi kudretiyle ve dilemesiyle yaratmadığını
ve detayları bilmediğini söylerler. Aksine Aristo’nun dediği gibi ya
O’nun ilmini mutlak olarak inkâr ederler veya da ancak bütünüy
le değişken işleri bilmektedir, derler. Aynen İbnu Sîna’nın dediği
gibi. Bu sözün hakikati ise, Allah’ın onunla alakalı ilmini inkârdır.
Dışarıda olan her varlık eflakın belirli bir cüzüdür. Eflak ise hepsin
den belirli bir cüzdür. Yine, nefislerin hepsi, onun sıfatı ve fiilleri de
böyledir. Bütününden başka bir şey bilmeyen, mevcudattan bir
şey bilemez. Bütün, nefislerde değil, zihinlerde var olan bütündür.
Bunlar hakkında “Akıl ve Nakil Tezatlığına Reddiye” adlı kita
bımızda ve başkasında geniş olarak ele aldık. Bunların küfürleri
Yahudi ve Hıristiyanların, bilakis, Arap müşriklerin küfründen bile
daha üstündür. Bunların hepsi; Allah, gökleri ve yeri yarattı ve
kudreti ve dilemesiyle bütün mahlukları yaratandır, derler.
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Yunan filozoflarından olan Aristo ve benzerleri, melekler ve
nebileri tanıdıkları halde, yıldız ve putlara tapıyorlardı. Aristo’nun
kitaplarında bundan hiç bahsedilmemiştir. O topluluğun ilimlerinin
çoğunluğu, doğa ilimleriydi.
İlâhi işlerde ise, onun hakkındaki sözleri, oldukça az ve hatalar
la doludur. Yahudi ve Hıristiyanlar, bozma ve değiştirmelerinden
sonra ilâhi işleri onlardan çok daha iyi bilirler. Fakat İbnu Sina ve
başkaları gibi sonradan gelenler, Rasûlün getirdikleri ile bunların
sözleri arasını birleştirmek istediler. Bu şeyleri de mu’tezile ve
cehmiyyenin usûlünden aldılar. EhlülMilel filozofların dayandıkları,
onların ve bunların sözlerini mezheb olarak takip ettiler. Başka yer
lerde bazısına dikkat çektiğimiz gibi onda fesat ve zıtlık vardır.
Bunlar Mûsâ, Îsâ ve Muhammed (Allah’ın salat ve selamı hep
sinin üzerine olsun) gibi, Rasûlün emrini gördüklerinde, âlemlere
ışık saçmış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e gönderilen
Nâmus’un (Cibril), âlemin içine aldığı en üstün Namus olduğunu
itiraf etmişlerdir. Melekler ve cinleri zikreden peygamberler bul
muşlar, onlarla Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve Âhiret
gününün marifetinden en uzak selefleri olan yunanlıların sözlerini
birleştirmeyi istemişlerdir. Bunlar “Ukûlu Aşara” yı ispata çalışmışlar
ve onu da “mucerredat”1 ve “muferakat” diye isimlendirmişlerdir.
Bunun aslı ise, nefsin beden ayrılmasından alınmıştır. Onu da,
onun maddeden ayrılmasından dolayı muferakat, ondan kendini
soyutlamasından dolayı da mucerredat diye isimlendirdiler. Ve
bunu da eflak için ve her felek’in nefsi olduğunu ispat etmeye
çalıştılar. Onların çoğu bunu aslı olmayan olarak, bazıları da onun
aksine âit olduğunu ifade ettiler.
İspat ettikleri bu mucerredat, tam olarak nefislerdeki değil, zi
hinlerdeki mevcut olan işlerde döner.
Tıpkı Fîsağurs ve ashabının soyutlanmış adetleri ispatlamaya
çalıştıkları gibi. Yine Eflatun ashabının mücerred Eflatun örneğini
ispat ettikleri gibi. Onların anlayışlıları bunun nefislerde değilde
ancak zihinlerde gerçekleştiğini itiraf etmiştir.
1

Mucerredat: Algılama olmaksızın zihinle idrak edilen, demektir. (Müter
cim)
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Bunlar, onlardan olan İbnu Sina gibi sonradan gelenler fasit
olan usulleri üzere nübüvvet emrini ispat etmek istediler.
Nübüvvetin üç özelliği olduğunu, kim bununla vasıflanırsa nebi
olduğunu iddia ettiler:
1
2

3

İlmî kuvveti olması. Onu da “Kudsî Kuvvet” olarak isim
lendirdiler. Onunla ilmi öğrenmeksizin ulaşırlar.
Hayal gücünün kuvvetli olması. Nefsinde idrak ettiğini
tahayyül eder. Örneğin; tıpkı uyuyanın duyması ve gör
mesi gibi kendisi resimler görür ve sesler işitir. Onun için
dışarıdan bir varlık olmaz. Bu resimlerin de Allah’ın me
lekleri, o seslerin de Allah Teâlâ’nın kelâmı olduğunu id
dia ettiler.
Faal kuvveti olması. Onunla âlemin her maddesine tesir
ederler. Peygamberlerin mucizeleri, evliyanın keramet
leri ve olağanüstü sihirleri nefislerin kuvvetindendir. Kendi
usullerine uyanları kabul ederler. Âsâ’nın yılana dönüş
mesi, ayın ikiye yarılması ve benzeri olayları ise, bunların
varlığını inkâr ederler.

Bunlarla alakalı kelamı bir çok yerde geniş olarak ele almış ve
kelamlarının, kelamların en bozuğu olduğunu beyan ettik. Nebi
nin özelliklerinden kıldıkları bunlar ele geçmiştir. Peygamberlere
uymanın en azı ve genelin herhangi biri ondan ne kadar da üs
tündür.
Muhakkak ki peygamberlerin haber verdikleri melekler diridir
ler, konuşurlar, Allah’ın yarattıklarının en üstünleridir ve sayıları da
pek çoktur. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
﴾ﻫﻭ
  ﺇِﻟﱠﺎﻙﺭﺒ
 ﺠﻨﹸﻭﺩ
 ﻠﹶﻡﻴﻌ ﺎﻭﻤ
﴿

« Rabbinin askerlerini O’ndan başka kimse bilemez. »1
Sayıları da onla sınırlı olmadığı gibi az da değildir. Özellikle de
bunlar, birinci çıkanın akıl olduğunu ve ondan başka her şeyin
ondan kaynaklandığını iddia ederler. O, onların katında Allah dı

1

Muddessir Sûresi: 31
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şında her şeyin Rabbidir. Yine her akılda ondan başkasının Rab
bidir. Akıl onuncu faaldir. Ay yıldızın altında hepsinin Rabbidir.
Bu ise Rasûl’ün dininden, zorunluluk hali ile onun fesadı bilin
mektedir. Allah’tan başka, meleklerden hiç biri yaratıcı değildir.
Ve bunlar birinci aklın, hadise zikredilen akıl olduğunu iddia ede
ler. Rivayette: Allah’ın ilk yarattığı akıldır. Ona şöyle dedi: Kabul
et, o da kabul etti. Ona şöyle dedi: Sırtını dön, o da sırtını döndü.
Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu: “İzzetime andolsun ki, ben,
bana senden daha değerli bir mahluk yaratmadım. Seninle ala
cağım ve seninle vereceğim. Sevap senin içindir ve ceza da sa
nadır.” Başka bir rivayette kalemi şu şekilde isimlendirirler: “Al
lah’ın ilk yarattığı kalemdir.” [ Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. ]1
Akıl hakkında zikredilen hadisler, Ebu Hatim elBustî, Ebu Hasen
edDârakutnî, İbnulCevzî ve başka hadis âlimleri katında yalan
ve uydurmadır. O ise, üzerine itimat edilen hadisin toplanılmasın
dan bir şey değildir. Bununla birlikte, şayet hadisin lafzı: “Allah
Teâlâ’nın ilk yarattığı akıldır. Ona şöyle dedi” şeklinde sabit olsay
dı, onların lehine hüccet olurdu. Fakat hadis, “Allah aklı yarattı
ğında ona şöyle dedi…” şeklinde rivayet olunmuştur. Allah Teâlâ
ona, yarattığının ilk vakitlerinde hitab etmiş, onun manası ise ya
rattıklarının ilkidir, değildir. Hadisin tamamı ise; “Bana senden da
ha değerli bir varlık yaratmadım” şeklindedir. Bu ise, Allah
Teâlâ’nın ondan önce, ondan başkasını yarattığını gerektirir. Son
ra şöyle buyurur: “Seninle alır ve seninle veririm. Sevap senin için
dir ve ceza da sanadır.” Bundan sonra, özelliklerden dört çeşit
zikretmiştir. Ve onların katında, yukarı ve alt âlemin temelinin hep
si akıldan sâdır olmuştur. Bu ise, bunun neresindedir?!
Onların hatalarının sebebi ise; Müslümanların lügatlerindeki
akıl lafzı, bu yunanlıların lügatindeki akıl lafzı değildir. Müslümanla
rın lügatindeki aklın masdarı ise “akıl etmek” manasına gelen
“akale – ye’kilu – aklen” fiilidir. Kur’an’da geldiği gibi:
﴾ِﺴﻌِﻴﺭ
 ﺎﺏِ ﺍﻟﺤﻜﻨﱠﺎ ﻓِﻲ َﺃﺼ
ﺎ ﹸل ﻤ
ُ ِﻌﻘ
 ﻭ ﹶﻨ
  َﺃﻤﻊ
ﺴ
 ﻜﻨﱠﺎ ﻨﹶ
ﻭ ﹸ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻟﹶ﴿ﻭ

1

Ebu Davud: 4700, Tirmizi: 2156, Sahih bir hadistir. ElElbani: “ElEhadisus
Sahiha”: 133.
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« Ve yine derler ki: “Eğer dinleseydik, yahut akıl etseydik, cehennem
ehlinden olmazdık. »1
﴾ﻘِﻠﹸﻭﻥﻴﻌ ﻡ
ٍ ﺎﺕٍ ﱢﻟﻘﹶﻭ ﻟﹶﺂﻴ ﻓِﻲ ﺫﹶﻟِﻙ﴿ِﺇﻥ

« İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için deliller vardır. »2
﴾ ﺎﻥ ِﺒﻬ
 ﻭﻤﻌ
ﺴ
  ﻴ ﺁﺫﹶﺍﻥﺎ َﺃﻭﻥ ﺒِﻬ
 ﻌﻘِﻠﹸﻭ
 ﻴ ﺏ
  ﻗﹸﻠﹸﻭﻡ ﻟﹶﻬﺽِ ﹶﻓ ﹶﺘﻜﹸﻭﻥﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭﺴِﻴﺭﻡ ﻴ
 ﴿ﺃَﻓﹶﻠﹶ

« Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki, orada onların akıl edecekleri
kalpleri, işitecek kulakları olsun. »3
Akıldan istenilen ise, Allah Teâlâ’nın insanda kıldığı ve onunla
aklettiği iç güdüdür.
Bunlara gelince ise, onların katında akıl, tıpkı akleden gibi ken
di nefsinde kâim olan bir cevherdir. Bu ise Rasûlün lügatine mu
tabık değildir. Ebu Hasen elGazali’nin zikrettiği gibi onların katın
da yaratılmış âlem, cisimler âlemidir. Akıllar ve nefisler ise, onu
“âlemulemr” diye isimlendirirler. Aklı “âlemulceberût”, nefisleri
“âlemulmelekût”, cisimleri “âlemulmulk”, diye isimlendirdiler.
Rasûlün lügatini ve Kitab ve Sünnetin manasını bilmeyenler, zikre
dilen mülk, malakût ve ceberûtun Kur’an ve Sünnete muvafık ol
duğunu zannederler. Durum ise hiç de öyle değildir.
Bunlar, onların katında eski olmalarına rağmen, felekin sonra
dan yaratıldığı genelleştirmesi gibi, Müslümanları büyük bir al
datmayla aldattılar. Sonradan olan ise, ancak kendisini geçen
bir yokluk olur. Ne arabın lügatinde ne de bir başkasının lügatin
de ezeli kadim “muhdes” (sonradan olan) diye isimlendirilmemiş
tir. Allah Teâlâ her şeyi kendisinin yarattığını haber vermiştir. Her
mahluk, muhdestir ( sonradan yaratılmıştır), her muhdeste olma
dan sonra varolmuştur. Fakat mu’tezile ve cehmiyyeden olan ke
lam ehlinin bakışları, Rasûlün haber verdiklerini onunla bilemedik
leri gibi ne de akıllarındaki sorunlarını onunla kuvvetlendiler. Yine
onlar ne İslam’a yardım ettiler ne de İslam düşmanlarını yok etti
ler. Bunlar, onların bozuk sorunlarında onlarla ortaklık ettiler. Ve
onlarla, bazı akla uygun doğru meselelerde onlarla çekiştiler. Tıpkı
1

Mülk Sûresi: 10
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3
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başka bir yerde ele alındığı gibi, bunların aklî ve vahye dayanan
ilimlerdeki yetersizlikleri, onların sapıklıklarını kuvvetlendirici sebep
lerdendir.
Bu filozoflar, Cibril Aleyhisselam’ı Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem’in kendi nefsinde şekillendirdiği bir hayalci yapmışlardır.
Hayal ise akla tâbîdir. Onlarla aynı görüşü savunan bazı inkârcılar
gelmiş ve bu filozof inançsızlarının Allah’ın dostu (velisi) olduklarını,
velinin Nebi’den daha üstün olduğunu ve onların Allah’tan vası
tasız aldıklarını iddia etmişlerdir. “Futuhat” ve “Fusus” kitaplarının
sahibi İbnu Arabi gibi. O şöyle demiştir: “Veli, Rasûle vahiy getiren
meleğin aldığı madenden alır. Maden ise, onun katında, akıldır.
Melek ise bir hayaldir. [ Hayal ise akla tâbidir. Onun iddiasına gö
re, o, (yani peygamber) aslı hayal olandan almaktadır. ] Rasûl,
hayalden almaktadır. Bunun içindir ki, o, kendi nefsinde nebinin
üstünde olmuştur. Velev ki onu zikrettikleri nebinin özeli olsa bile.
Onun üstünde olmasını bir tarafa bırakın hatta onun cinsinden
(sınıfından) bile olamaz. Ve nasıl olur da onların onu zikrettiklerini,
mü’minlerin birisi için vuku bulur? Nübüvvet ise, bundan öte bir
emirdir. İbnu Arabi ve benzerleri, filozof inkârcı sofilerden olmala
rına rağmen, kendilerinin sofilerden olduklarını iddia ettiler.
Fudayl b. İyâd, İbrahim b. Ethem, Ebu Sülayman edDârânî
(Kerhi olarak bilinir), elCüneyd b. Muhammed, Sehl b. Abdullah
etTesteri ve benzerleri gibi (Allah onların hepsinden razı olsun)
Ehli Kitap ve Sünnet şeyhlerinden olmalarını bir tarafa bırakın, hat
ta Ehli İslam sofilerinden bile değillerdir. Allah Subhânehû ve
Teâlâ, melekleri, bunların sözlerinden farklı olarak vasfetmiştir. Al
lah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ِل ﺒِﺎﻟﹾ ﹶﻘﻭﺴ ِﺒﻘﹸﻭ ﹶﻨﻪ
 { ﻟﹶﺎ ﻴ26} ﻭﻥﺭﻤ
 ﻤﻜﹾ
 ﺎﺩﻋﺒ
ِ ْل ﺒﺎ ﹶﻨﻪﺤﺴﺒ
 ﻟﹶﺩﺍﹰ ﻭﻤﻥ
ﺤ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹶ ﺍﻟﺭ﴿ﻭ
ِﻤﻥ
  ﺇِﻟﱠﺎ ِﻟﻭﻥﺸ ﹶﻔﻌ
 ﹾﻟﹶﺎ ﻴ ﻭﻡﺎ ﺨﹶ ﹾﻠﻔﹶﻬﻤ ﻭﺩِﻴﻬِﻡ ﺃَﻴﻴﻥ ﺒ ﺎ ﻤﻠﹶﻡﻴﻌ {27} ﻠﹸﻭﻥﻌﻤ
 ﻴ ِﺭﻩ
ِ ﻡ ﺒِ َﺄﻤﻭﻫ

ِﺯِﻴﻪﻙ ﻨﹶﺠ
 ِﻭ ِﻨﻪِ ﻓﹶﺫﹶﻟﻥ ﺩﻪ ﻤ
  ِﺇﻨﱢﻲ ﺇِﹶﻟﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ل
ْ ﻴﻘﹸ ﻥﻭﻤ
 {28}ﺸ ِﻔﻘﹸﻭﻥ
 ﹾﻪ ﻤ
ِ ﻴِﺘ ﺸ
 ﺨﹶ ﹾﻤﻥ
 ﻡﻫﻰ ﻭﺭﹶﺘﻀ
 ﺍ
﴾ﺯِﻱ ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥﻙ ﻨﹶﺠ
 ِﻡ ﻜﹶﺫﹶﻟ
 ﻬﻨﱠ
ﺠ


« Müşrikler: “Rahman bir çocuk edindi” demektedirler. Hâşâ. Onlar,
ikram edilmiş kullardır.
Sözleriyle O’nun önüne geçmezler ve yalnız O’nun emriyle amel eder
ler. Allah, onların önlerindekini de bilir, arkalarındakini de. Rıza göster
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diği kimselerden başkasına şefaat edemezler; O’nun korkusundan titrer
ler.
Onlardan herhangi biri Allah’ı bırakıp da “ben ilâhım” derse, bu yüz
den onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zâlimleri böyle cezalandırı
rız.»1
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺫﻥ
ﺄْ ﹶﺩِ ﺃَﻥ ﻴﺒﻌ ﺌﺎﹰ ﺇِﻟﱠﺎ ﻤِﻥﺸﻴ
 ﹶﻡﻋﹸﺘﻬ
 ﺸﻔﹶﺎ
ﻐﻨِﻲ ﹶ
ﺍﺕِ ﻟﹶﺎ ﹸﺘ ﹾﺎﻭﺴﻤ
 ﻠﹶﻙٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﻥ ﻤﻭﻜﹶﻡ ﻤ


﴿

﴾ﻰﺭﻀ
 ﻭﻴ
 ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴِﻟﻤ

«Nitekim göklerde nice melekler vardır ki, ancak Allah’ın dilediği ve hoş
nut olduğu kimse için izin vermesinden sonra şefâatleri bir işe yarar. »2
ﻟﹶﺎﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
 ﺭﺓٍ ﻓِﻲ ﺍﻟ
 ﻤ ﹾﺜﻘﹶﺎلَ ﺫﹶ
ِ ﻠِﻜﹸﻭﻥﻴﻤ ﻭﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻟﹶﺎﻥ ﺩﻤﺘﹸﻡ ﻤ
ﻋ
 ﺯ
 ﻭﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺩﻋ
 ﴿ﻗﹸلِ ﺍ
ﻋﺔﹸ
 ﺸﻔﹶﺎ
 ﺍﻟ ﱠﻟﹶﺎ ﺘﹶﻨﻔﹶﻊ{ ﻭ22} ٍﻅﻬِﻴﺭ
ﻥ ﹶﻡ ﻤﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺎ ﻟﹶﻪﻭﻤ
 ٍﻙﺎ ﻤِﻥ ﺸِﺭﻬﻤ
ِ  ﻓِﻴﻡﺎ ﹶﻟﻬﻤﺽِ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭ
ﻫﻭ
 ﻕﱠ ﻭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﺤﺒﻜﹸﻡﺭ
 َﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎل ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ ﻋﺯﻉ
 ﺤﺘﱠﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﻓﹸ
  ﹶﻟﻪ ﺃَﺫِﻥﻤﻥ
  ﺇِﻟﱠﺎ ِﻟﺩﻩ
 ﻋِﻨ
﴾ﻜﺒِﻴﺭ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶِﻠﻲﺍ ﹾﻟﻌ

« (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı bırakıp da, ne göklerde ve ne de
yerde zerre kadar bir şeye sâhip olmadıkları, bunlardan hiçbir ortaklıkları
bulunmadığı ve onlardan hiçbiri Allah’ın yardımcısı olmadığı halde, ilâh
diye ileri sürdüklerinizi haydi çağırın.” Allah katında, şefâat etmesine
izin verdiği kimseden başkasının şefâati fayda vermez. »3
ﻟﹶﺎﺩِﺘﻪِ ﻭ
 ﺎﻋﺒ
ِ ﻋﻥ
 ﻭﻥﻜﺒِﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
  ﻟﹶﺎ ﻴﻩ ﻋِﻨﺩﻤﻥ
ﻭ
 ِﺽﺍﻟﹾﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
 ﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻤﹶﻟﻪ﴿ﻭ
﴾ﻭﻥﻴ ﹾﻔﺘﹸﺭ  ﻟﹶﺎﺎﺭﺍﻟﻨﱠﻬلَ ﻭ ﺍﻟﱠﻠﻴﻭﻥﺤﺴﺒ
 { ﻴ19} ﻭﻥﺴِﺭﺴﺘﹶﺤ
 ﻴ

« Göklerde ve yerde kim varsa Allah’ındır. O’nun katındakiler O’na
ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz usan
madan (O’nu) tesbih ederler. »4
1
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Allah Teâlâ, meleklerin İbrahim Aleyhisselam’a bir insan sûre
tinde geldiğini, Meryem Aleyhisselam’a gelen meleğin insan şek
linde olduğunu, Cibril Aleyhisselam’ın Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem’e (sahabeden) DıhyetulKelbî kılığında ve Arabi sûretinde
geldiğini ve insanlarında onu gördüklerini haber vermiştir.
Allah Teâlâ Cibril Aleyhisselam’ı, âyetinde buyurduğu gibi şu
şekilde vasıflamıştır:
﴾ٍَﺃﻤِﻴﻥ

ﻤﻁﹶﺎﻉٍ ﺜﹶﻡ
 {20} ٍﻤﻜِﻴﻥ
 ﺵ
ِ ﺭ ﺫِﻱ ﺍ ﹾﻟﻌﻭ ٍﺓ ﻋِﻨﺩ
 ﴿ﺫِﻱ ﹸﻗ

« Arş’ın sâhibi katında çok itibarlı, güçlü ve güvenilir. »1
﴾ِﻤﺒِﻴﻥ
 ﻩ ﺒِﺎﻟﹾﺄُﻓﹸﻕِ ﺍ ﹾﻟ ﺁ ﺭﹶﻟﻘﹶﺩ﴿ﻭ

« O (Muhammed), Cebrâil’i apaçık ufukta görmüştür. »2
Yine O’nu şu vasıflarla vasıflamıştır:
ﺩﻨﹶﺎ
 ﺜﹸﻡ

{7}

ﻠﹶﻰ ﺒِﺎﻟﹾﺄُﻓﹸﻕِ ﺍﻟﹾﺄَﻋﻭﻫﻭ

{6}

ﻯﺴ ﹶﺘﻭ
 ﺭﺓٍ ﻓﹶﺎ
 ِﺫﹸﻭ ﻤ

{5}

ﻯ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻘﻭ ﺸﹶﺩِﻴﺩﻤﻪ
 ﱠﻠ﴿ﻋ

ﺫﺏ
ﺎ ﻜﹶ ﹶ{ ﻤ10} ﻰﺤﺎ َﺃﻭﺩِﻩِ ﻤﻋﺒ
 ﻰ ﺇِﻟﹶﻰﺤ{ ﻓﹶ َﺄﻭ9} ﺩﻨﹶﻰ
 َ ﺃﻴﻥِ ﺃَﻭ ﺴ
  ﹶﻗﻭ ﻗﹶﺎﺏ{ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥ8} ﻟﱠﻰﹶﻓﺘﹶﺩ
{ ﻋِﻨ ﺩ13} ﻯﹶﻟﺔﹰ ﺃُﺨﹾﺭ ﻨﹶﺯﺁﻩ ﺭﹶﻟﻘﹶﺩ{ ﻭ12} ﻯﺭﺎ ﻴﻠﹶﻰ ﻤ ﻋﻭ ﹶﻨﻪﺎﺭ{ ﺃَ ﹶﻓﹸﺘﻤ11} ﺃَﻯﺎ ﺭ ﻤﺍ ﹾﻟﻔﹸﺅَﺍﺩ
﴾ﻴﻐﹾﺸﹶﻰ ﺎﺭ ﹶﺓ ﻤ
 ﺩﻴﻐﹾﺸﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﺫ
{ ﺇِ ﹾ15} ﻯ ْﺄﻭﺠﱠﻨﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤ
 ﺎﻫ{ ﻋِﻨﺩ14} ﻰﻤ ﹾﻨ ﹶﺘﻬ
 ﺭﺓِ ﺍ ﹾﻟ
 ﺴِﺩ

« Çetin kuvvetleri olan üstün akıl sâhibi. En yüksek ufukta iken doğ
rulmuş, sonra da yaklaşıp inmiştir.
İşte o zaman araları, iki yay arası kadar, belki daha da yakın olmuş, o
sırada da Allah, kuluna vahyedeceğini etmiştir. Muhammed’in kalbi, gö
zünün gördüğünü asla yalanlamamıştır.
Ey kâfirler! Şimdi siz, onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele
mi ediyordunuz?
Muhammed, Cebrâil’i, başka bir inişinde Sidrei Müntehâ da yine
görmüştü.
1
2
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Sidre’nin yanında da varılacak cennet vardı. Sidre’yi ise, kaplayan
şey kaplamıştı.
Muhammed’in gözü, görülecek şeyden ne sapmış, ne de onu aşmıştır;
fakat Rabbinin varlığının en büyük delilini görmüştür. »1
Buhari ve Muslim’de, Aişe Radıyallahu Anha’dan gelen riva
yette, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in Cibril Aleyhisselam’ı Al
lah’ın yarattığı sûrette iki defadan başka görmediği bildirilmiştir.
Yani, birinci sefer “elUfukulA’la” da (en yüksek ufukta), ikinci iniş
te ise “SidretulMunteha” yanında. Başka bir yerde Cibril
Aleyhisselam’ı “RûhulEmin” ve “RûhulKuds” olarak vasfetmiştir.
Ve bundan başka, Allah Teâlâ’nın yaratmış olduğu yaşayan ve
akleden canlılardan, Cibril Aleyhisselam daha üstün sıfatlara sa
hiptir. O, kendi nefsinde kâim bir cevherdir. Bu inançsız filozofların
iddia ettikleri gibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in kendi nefsin
de canlandırdığı bir hayal değildir. Ve yine, durum, Allah velileri,
peygamberlerden daha üstündür, diye iddia edenlerin ki gibi de
değildir.
Bunların hakikatte gayeleri, îman usulleri olan Allah’a, Melek
lerine, Kitaplarına, Resullerine ve Âhiret Günü’ne îmanı inkârdır.
İşlerin hakikati ise yaratanı inkârdır. Onlar, yaratanın mevcûdiyeti
ni yaratılanın mevcûdiyeti yerine koyuyorlar ve mevcut olan,
tekdir, diyorlar. Tek olanın kendisiyle, yine tek olanın çeşidini birbi
rinden ayırt etmiyorlar. Mevcûdât, vücut müsemmasında ortaktır.
Tıpkı, insan müsemmasının “ünâs” (insanlarÂdem oğulları) keli
mesinde, hayvan müsemmasının da “hayavânât” (hayvanlar)
kelimesinde ortak olması gibi. Fakat bu toplu ortaklık, ancak zihin
lerde oluşan bir toplu ortaklıktan başka bir şey değildir. İnsan ya
pısı, bir atın yapısı gibi değildir. Göklerin vâr oluşu, insanın vâr olu
şu gibi değildir. Yine Allah Celle Celâluhû’nun varlığı da yarattık
larının varlığı gibi değildir.
Onların sözlerinin hakikâti, yaratıcıyı hiçe sayan Firavun’un sö
züdür. O, var olanı ve tanıklar önünde meydana geleni inkâr et
miyordu. Fakat o, bu vâr oluşun kendi nefsinde, kendiliğinden ol
duğunu ve bir yaratıcısının olmadığını iddia etmiştir. Bunlar, bu
meselede ona muvafakat etmişlerdir. Fakat onun Allah olduğunu
iddia etmişlerdir.

1

Necm Sûresi: 516
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Firavun’un bu sözü, onların bozulmalarından daha açık olsa
bile, bunlar, bununla ondan daha çok sapıktırlar. Bunun içindir ki,
putlara tapanların Allah’tan başkasına tapmadığını söylemişler
dir. Ve şöyle dediler: “Firavun, hüküm ve güç sahibi olduğunda –
velev ki kendi örflerinde müsamahakâr davransa da onun içindir
ki: Ben sizin en büyük Rabbinizim, demiştir. Yani, her şey bir Rabbe
nispet edilse de, zahirde size verdiğim ve size hükmetmem bakı
mından ben sizden daha üstünüm, demiştir.
Yine onlar şöyle dediler: Sihirbazlar, Firavun’un dediklerinin
doğruluğunu öğrendiklerinde, onu ikrar ettiler ve ona şöyle dedi
ler: « Ne hüküm verirsen ver; ancak bu dünya hayatında hüküm verebilir
sin. »1 Firavun’un « “Ben sizin en büyük Rabbinizim” demişti. »2 sözü
doğru çıkmıştır, demişlerdir.
Firavun, hakkın kaynağı olmuştur. Sonra âhiret gününün haki
katini (gerçeğini) inkâr ettiler. Cehennem ehlinin tıpkı cennet ehli
gibi nimetlendirildiklerini söylemişlerdir. Kendilerinin, Allah dostları
ehlinden, çok özel seçilmiş kişiler olduklarını, peygamberlerden
daha üstün olduklarını ve peygamberlerin Allah’ı ancak onların
kandillerinden bildiklerini iddia etmeleriyle beraber onlar, Allah’ı,
Âhiret Günü’nü, Meleklerini, Kitaplarını ve Resullerini inkâr ettiler.
Burası, bunların inançsızlıklarını izah etme yeridir. Fakat, söz, Al
lah dostları ve Rahman’ın dostları ile şeytanın dostları arasındaki
fark olduğu için bunları anlattık.
Onlar, insanların çoğunluğu içerisinde, şeytanın dostları olduk
ları halde, bunlar, Allah dostluğunuveliliğini iddia eden kimseler
dir. [ Buna dikkatleri çekmiştir ] Bunun içindir ki, onların sözlerinin
geneli, ancak şeytânî hayallerden ibarettir. “elFutuhât” kitabının
sahibinin dediği gibi onlar, hakiki (gerçek) yeryüzüne, hayal yer
yüzü (hayal dünyası) diyorlar.
Kendilerinin, hakkında konuştukları hakikatin hayal olduğu iti
raf edilmiştir. Hayal ise, şeytanın tasarrufunun merkezidir. Şeytan,
insana gerçekleri onun zıttına göstermektedir.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

1
2
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ﻡِﺇﱠﻨﻬﻭ

{36 }

 ﻗﹶﺭِﻴﻥ ﹶﻟﻪﻭﻁﹶﺎﻨﺎﹰ ﹶﻓﻬﺸﻴ
 ﹶ ﹶﻟﻪﺽﻤﻥِ ﹸﻨ ﹶﻘﻴ
ﺤ
 ﺫﻜﹾﺭِ ﺍﻟﺭ
ِ ﻥﻌﺵﹸ ﻋ
 ﻴ ﻥﻤ﴿ﻭ

ﻴﻨِﻲ ﺒ ﻴﺕﹶ ﺎ ﹶﻟل ﻴ
َ ﺎﺀﻨﹶﺎ ﻗﹶﺎﺤﺘﱠﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﺠ
 {37} ﻭﻥﻬﺘﹶﺩ
ﻤ
 ﻡ َﺃﻨﱠﻬﻭﻥﺴﺒ
 ﺤﻭﻴ
 ِﺴﺒِﻴل
 ﻥِ ﺍﻟ ﻋﻡﻭﻨﹶﻬﺩﻴﺼﹶﻟ
ِﺫﹶﺍﺏ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﻌ َﺃﱠﻨﻜﹸﻡﺘﹸﻡ ﺇِﺫ ﻅﱠﹶﻠﻤﻡﻴﻭ  ﺍ ﹾﻟﻌﻜﹸﻡ
 ﻨ ﹶﻔﻟﹶﻥ ﻴ{ ﻭ38}  ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺭِﻴﻥﻴﻥِ ﹶﻓﺒِ ْﺌﺱ ﺸﹾﺭِ ﹶﻗ ﺍ ﹾﻟﻤﺩﺒﻌ ﻴﻨﹶﻙ ﺒ ﻭ

﴾ﺭﻜﹸﻭﻥ
ِ ﺸﺘﹶ
 ﹾﻤ

« Allah’ın zikrini kim umursamazsa, ona bir şeytan musallat ederiz de,
artık o, ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur. O şeytanlar, onları doğru
yoldan ayırırlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zanneder
ler.
Nihayet bize geldiği zaman, arkadaşı şeytana der ki: “Keşke benimle
senin aranda doğu ile batı uzaklığı (kadar bir uzaklık ) olsaydı. Ne kötü
bir arkadaş!...
Fakat bu pişmanlığınız, bugün size asla fayda sağlamayacaktır; çün
kü zulmettiniz. Artık azâbta şeytan kardeşinizle müştereksiniz. »1
ِ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪﺸﹾﺭِﻙﻥ ﻴﻭﻤ
 ﺸﹶﺎﺀﻥ ﻴ ِﻟﻤ ﺫﹶﻟِﻙﻭﻥﺎ ﺩ ﻤﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻭ
 ِ ِﺒﻪﻙﺸﹾﺭ ﺃَﻥ ﻴﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ  ﻻﹶ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ِﺇﻥ
ﻁﹶﺎﻨﺎﹰﺸﻴ
 ِﺇﻻﱠ ﹶﻭﻥﺩﻋ
 ﺇِﻥ ﻴﻭ ِﻨﻪِ ﺇِﻻﱠ ِﺇﻨﹶﺎﺜﺎﹰ ﻭ ﻤِﻥ ﺩﻭﻥﺩﻋ
 { ﺇِﻥ ﻴ116}ﺒﻌِﻴﺩﺍﹰ ﻼﻻﹰ
 ﹶلﱠ ﻀ ﻀﹶﻓﻘﹶﺩ
ﻡﻷﻀِﱠﻠﱠﻨﻬ
ُ ﻭ
 {118} ﻭﻀﺎﹰﻤﻔﹾﺭ
  ﹶﻨﺼِﻴﺒﺎﹰﺎﺩِﻙﻋﺒ
ِ ﻤﻥ
ِ ﺫﻥ
ﻗﹶﺎلَ ﻟﹶ َﺄﺘﱠﺨِ ﹶ ﻭ ﺍﻟﹼﻠﻪﻌ ﹶﻨﻪ
 ﱠﻟ

{117}

ﺭِﻴﺩﺍﹰﻤ

ِﻴﺘﱠﺨِﺫ ﻥﻭﻤ
 ِ ﺨﹶ ﹾﻠﻕﹶ ﺍﻟﻠﹼﻪﺭﻥ
 ﻐﻴ
ﻴ ﹶ ﻓﹶﹶﻠﻡﺭﱠﻨﻬ
 ﻵﻤﺎﻡِ ﻭﻷﻨﹾﻌ
َ  ﺍ ﺁﺫﹶﺍﻥﻜﻥ
ﺒﱢﺘ ﹸ ﻴ ﻓﹶﹶﻠﻡﺭﱠﻨﻬ
 ﻵﻤ ﻭﻡﻴﱠﻨﻬ ﻤﱢﻨ
ﻷ
ُ ﻭ

ﻡﻫﻴﻌِﺩ ﺎﻭﻤ
 ﻤﻨﱢﻴﻬِﻡ
 ﻴﻭ
 ﻡﻫﻴﻌِﺩ {119} ﻤﺒِﻴﻨﺎﹰ
 ﺍﻨﺎﹰﺭ ﺨﹸﺴ ﺨﹶﺴِﺭﻭﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻓﹶﻘﹶﺩﻥ ﺩﺎﹰ ﻤِﻟﻴ ﻭﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
ﺍﻟ ﱠ
﴾ﻭﺭﺍﹰﻻ ﻏﹸﺭ
 ﺇِ ﱠﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
ﺍﻟ ﱠ

« Allah, kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki
(günâh) leri ise, dilediği kimse için affeder. Her kim Allah’a şirk koşarsa,
son derece büyük bir dalâlete düşmüş olur.
(Müşrikler) Allah’tan başka, yalnız dişi (lerin isimlerini verdikleri put)
lere duâ edip yalvarırlar. İnatçı şeytandan başkasına da duâ etmezler.
Nitekim Allah, o şeytanı lânetlemiş, şeytan ise şöyle demişti: “Senin
kullarından, mutlaka belirli bir nasîb edineceğim.
Ve onları, mutlaka (doğru yoldan) saptıracağım ve boş umutlarla
oyalayacağım. Onlara emredeceğim ki: (Putlar için) hayvanların kulakları
1
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nı yarsınlar; ve yine emredeceğim ki, Allah’ın yarattığını değiştirip boz
sunlar.” İşte kim, Allah’ı bırakıp da (bu inatçı ) şeytanı dost edinirse, apa
çık bir hüsrana uğramış olur.
« Şeytan onlara va’deder ve onlar boş umutlarla oyalar. Oysa şeytan,
aldatmacadan başka bir şey va’detmez. »1

 ﻓﹶﺄَﺨﹾﹶﻠ ﹾﻔﹸﺘﻜﹸﻡﺩﱡﺘﻜﹸﻡﻋﻭﻭ
 ﺤﻕﱢ
  ﺍﻟﹾﺩﻋ ﻭﻜﹸﻡﺩﻭﻋ
  ﺍﻟﹼﻠﻪ ِﺇﻥﺭﻷﻤ
َ  ﺍﻀﻲ
ِ ﺎ ﹸﻗ ﹶﻟﻤﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
ﻗﹶﺎلَ ﺍﻟ ﱠ﴿ﻭ
ﻭﺍﹾﻟﹸﻭﻤﻭﻨِﻲ ﻭ ﻟِﻲ ﻓﹶﻼﹶ ﺘﹶﻠﹸﻭﻤﺒﺘﹸﻡ ﺠ
 ﺴﺘﹶ
  ﻓﹶﺎﻭﹸﺘﻜﹸﻡ
ﻋ
 ﺩ
 ﹾﻠﻁﹶﺎﻥٍ ِﺇﻻﱠ ﺃَﻥﻥ ﺴﻴﻜﹸﻡ ﻤ ﹶﻠ ﻋ ِﻟﻲﺎ ﻜﹶﺎﻥﻭﻤ

لُ ِﺇﻥﻭﻥِ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒﻜﹸﺘﻤ
ﺭﹾ
 ﺎ ﺃَﺸﹾﺕﹸ ِﺒﻤﻜﻔﹶﺭ
 ِﺇﻨﱢﻲ ﹶﺨﻲ
ِ ِﺭﻤﺼ
  ِﺒﺎ ﺃَﻨﺘﹸﻡﻤ ﻭﺨﻜﹸﻡ
ِ ِﺭﻤﺼ
 ﺎ َﺃﻨﹶﺎﹾ ِﺒﺴﻜﹸﻡ ﻤ
 ﺃَﻨﻔﹸ
﴾ ﺃَﻟِﻴﻡﺫﹶﺍﺏﻡ ﻋ
  ﹶﻟﻬﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥ

« İş bitirilince, şeytan da der ki: “Allah size hak olan bir va’dde bu
lunmuştu. Ben de size va’detmiştim, fakat sonra sözümden döndüm. Be
nim, sizin üzerinizde herhangi bir kuvvetim yoktu; ancak ben sizi davet
ettim; siz de bana icabet ettiniz. Bu itibarla beni değil kendinizi kötüle
yin. Ben sizi kurtaramam; siz de beni kurtaramazsınız. Daha önce (dün
yada iken) sizin beni şirk koşmanızı bugün inkâr etmiş bulunuyorum.
Muhakkak ki zâlimler için çok acı bir azâb vardır. »2
ﺎﺭﺇِﻨﱢﻲ ﺠ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﻭ ﻤِﻥﻡﻴﻭ  ﺍ ﹾﻟ ﻟﹶﻜﹸﻡﻗﹶﺎلَ ﻻﹶ ﻏﹶﺎﻟِﺏ ﻭﻡﺎﻟﹶﻬﻋﻤ
  َﺃﻴﻁﹶﺎﻥ ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﻡ ﻟﹶﻬﻴﻥﺯ
 ﺇِﺫﹾ﴿ﻭ
ﺎ ﻻﹶﻯ ﻤ ِﺇﻨﱢﻲ ﺃَﺭﻨﻜﹸﻡ ﻤﺭِﻱﺀﻗﹶﺎلَ ِﺇﻨﱢﻲ ﺒﻴﻪِ ﻭ ﺒ ﻋ ِﻘ
 ﻠﹶﻰ ﻋﺍﺀﺕِ ﺍ ﹾﻟ ِﻔ َﺌﺘﹶﺎﻥِ ﹶﻨﻜﹶﺹﺎ ﺘﹶﺭ ﻓﹶﹶﻠﻤﱠﻟﻜﹸﻡ
﴾ِﻌﻘﹶﺎﺏ
ِ  ﺍ ﹾﻟ ﺸﹶﺩِﻴﺩﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭ ﺃَﺨﹶﺎﻑﹸ ﺍﻟﻠﹼﻪ ِﺇﱢﻨﻲﻭﻥ
ﺭ
 ﺘﹶ

« Şeytan, onlara amellerini süslemiş ve “bugün, insanlardan size gâlip
gelecek yok! Ben sizinle beraberim” demişti. Fakat iki topluluk birbirini
görünce de, topukları üzerinde dönmüş ve “ben sizden uzağım. Ben sizin
görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah’tan korkarım. Allah’ın azâbı çok
şiddetlidir” demişti. »3

1
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Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den, Cibril Aleyhisselam’ın
melekleri tuttuğu, şeytanların ise, kullarını onunla güçlendirdiği
Allah’ın meleklerini gördüklerinde, onlardan kaçtıkları, Allah’ın da
mü’min kullarını melekleriyle güçlendirdiği (sahih bir hadiste) riva
yet edilmiştir. 1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ
  ﺁﺒﺘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﹶﻓ ﹶﺜﻜﹸﻡﻤﻌ
 ﻜﺔِ َﺃﻨﱢﻲ
ﻶ ِﺌ ﹶ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻙﺭﺒ
 ﻭﺤِﻲﺫ ﻴ
﴿ﺇِ ﹾ

« Rabbin meleklere şöyle vahyetmişti: “Şüphesiz ben sizinle berabe
rim; mü’minlerin kalplerini pekiştiririm. »2
ﻴﻬِﻡ ﹶﻠﻠﹾﻨﹶﺎ ﻋﺴ ﻓﹶﺄَﺭﺠﻨﹸﻭﺩ
 ﺎﺀ ﹾﺘﻜﹸﻡ ﺇِﺫﹾ ﺠﻜﹸﻡﹶﻠﻴﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻋﻌﻤ
 ﻭﺍ ِﻨﺫﻜﹸﺭ
ﻤﻨﹸﻭﺍ ﺍ ﹾ
  ﺁﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ
﴾ﺒﺼِﻴﺭﺍﹰ

ﻥ
 ﻠﹸﻭﻤﺎ ﹶﺘﻌﻪ ِﺒﻤ
  ﺍﻟﻠﱠﻜﹶﺎﻥﺎ ﻭﻭﻫ
 ﺭ
 ﻡ ﺘﹶ
 ﺠﻨﹸﻭﺩﺍﹰ ﻟﱠ
 ﺭِﻴﺤﺎﹰ ﻭ

« Ey îman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani
üstünüze (müşrik kabilelerden müşekkil) ordular gelmişti de biz de onla
rın üzerine bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular sevk etmiştik. »3
﴾

ﺎﻭﻫ
 ﻡ ﺘﹶﺭ
 ﺠﻨﹸﻭﺩﺍﹰ ﻟﱠ
 َلﺃَﻨﺯ ﻭﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْ ﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻤﻭﻋ
 ِﻭِﻟﻪﺴﻠﹶﻰ ﺭﻪ ﻋ
 ﺴﻜِﻴ ﹶﻨ ﹶﺘ
  َﺃﻨﹶﺯلَ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ﺜﹸﻡ

« Sonra Allah, Rasûlüne ve mü’minlere sekîneti indirmiş, görmediği
niz askerler göndermiştir. »4
ﺎ ﻓِﻲﻫﻤ
 ﻴﻥِ ﺇِﺫﹾ  ﺍ ﹾﺜ ﹶﻨﻭﺍﹾ ﺜﹶﺎ ِﻨﻲﻜﻔﹶﺭ
 ﹶ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺠﻪ
  ﺇِﺫﹾ ﺃَﺨﹾﺭ ﺍﻟﻠﹼﻪﻩﺭ ﹶﻨﺼ ﹶﻓﻘﹶﺩﻭﻩﺭ﴿ِﺇﻻﱠ ﺘﹶﻨﺼ
ٍﺠﻨﹸﻭﺩ
 ِ ﺒﺩﻩ
 َﺃﻴﻴﻪِ ﻭ ﹶﻠ ﻋﺴﻜِﻴ ﹶﻨ ﹶﺘﻪ
 لَ ﺍﻟﻠﹼﻪﻌﻨﹶﺎ ﻓﹶﺄَﻨﺯ
ﻤ
  ﺍﻟﹼﻠﻪ ِﺇﻥﺯﻥ
 ﺤِﺒﻪِ ﻻﹶ ﺘﹶﺤ
ِ ﺎﻴﻘﹸﻭلُ ﻟِﺼ ﺍ ﹾﻟﻐﹶﺎﺭِ ﺇِﺫﹾ
﴾ﺤﻜِﻴﻡ
 ﺯِﻴﺯ ﻋﺍﻟﹼﻠﻪﺎ ﻭﻠﹾﻴ ﺍ ﹾﻟﻌﻤﺔﹸ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻫِﻲ
 ﻜﹶِﻠﺴﻔﹾﻠﹶﻰ ﻭ
 ﻭﺍﹾ ﺍﻟﻜﻔﹶﺭ
ﻥ ﹶ
 ﻤﺔﹶ ﺍﻟﱠﺫِﻴ
 ل ﻜﹶِﻠ
َ ﺠﻌ
 ﺎ ﻭﻫﺭﻭ
 ﻡ ﺘﹶ
 ﻟﱠ

1
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« Her ikisi de mağarada iken arkadaşına: “Üzülme, Allah bizimle be
raberdir” demişti. İşte Allah o zaman, ona sekînetini indirmiş ve görme
diğiniz askerlerle onu desteklemişti. »1
ﻟِﻴﻥﻨﺯﺔ ﻤ
ِ ﻶ ِﺌﻜﹶ ﺍ ﹾﻟﻤﻤﻥ
 ﻑ
ٍ ﻻ
ﻼ ﹶﺜﺔِ ﺁ ﹶ
ﺒﻜﹸﻡ ِﺒﺜﹶ ﹶﺭ
 ﺩﻜﹸﻡ
 ِﻤ ﺃَﻥ ﻴﻜﻔِﻴﻜﹸﻡ
ﻴ ﹾ  ﺃَﻟﹶﻥﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺫ ﹶﺘﻘﹸﻭلُ ﻟِ ﹾﻠ
﴿ﺇِ ﹾ
ٍﺴﺔِ ﺁﻻﻑ
 ﺨﻤ
ﺒﻜﹸﻡ ﺒِ ﹶﺭ
 ﺩﻜﹸﻡ
 ِﺩﻴﻤ ـﺫﹶﺍ ﻫﺭِﻫِﻡﻥ ﹶﻓﻭ ْﺄﺘﹸﻭﻜﹸﻡ ﻤﻭﻴ
 ﻭ ﹶﺘﱠﺘﻘﹸﻭﺍﹾ
 ﻭﺍﹾﺼﺒِﺭ
 ﻠﹶﻰ ﺇِﻥ ﹶﺘ{ ﺒ124}
﴾ﻭﻤِﻴﻥ
ﺴ
 ﺔ ﻤ
ِﻜ
ﻶ ِﺌ ﹶ ﺍﻟﹾﻤﻤﻥ


« Mü’minlere, “Rabbinizin, indirilen üç bin melekle size yadım elini
uzatması, size kâfi gelmeyecek mi?” demiştin. Evet. Eğer sabreder ve sa
kınırsanız, bu (düşman) da size âniden gelirse, Rabbiniz yine, işaretlen
miş beş bin melekle yardım elini size uzatır. »2
Bunlara ise, insan kılığında ruhlar gelir ve onlarla konuşur. Bun
lar ise, cin ve şeytanlardan başka bir şey değildir. Onlar ise bunla
rı melekler zannederler. Tıpkı yıldızlara ve putlara gelen ruhlar gibi.
İslam’da bunlardan ilk ortaya çıkan ise, Muslim’in Sahihi’nde
geçen bir hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in ha
ber verdiği Muhtar b. Ebi Ubeyd esSekafi’dir. Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Sekif kabilesinden yalancı ve helâk edici biri olacak. »3
Yalancı, Muhtar b. Ebi Ubeyd, helâk edici ise, Haccac b. Yu
suf’tur.
İbnu Ömer ve İbnu Abbas’a (Allah hepsinden razı olsun):
“Muhtar kendisine vahyedildiğini iddia ediyor, dediler. O ikisi ise
şöyle buyurdular: “ Doğru söylemiş. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ٍﻠﹶﻰ ﻜﹸلﱢ ﺃَﻓﱠﺎﻙٍ َﺃﺜِﻴﻡل ﻋ
ُ { ﹶﺘﻨﹶﺯ221} ﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
لُ ﺍﻟ ﱠﻥ ﹶﺘﻨﹶﺯﻠﹶﻰ ﻤﻡ ﻋ
 ﺒُﺌﻜﹸلْ ُﺃ ﹶﻨ﴿ﻫ

1
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« Size, şeytanların kimlere indiğini haber vereyim mi? Onlar, çok günâh
işleyen yalancıya inerler. »1
Bir başkası ise şöyle dedi: Ona şöyle denildi: “Muhtar kendisine
vahyedildiğini iddia ediyor.” O da şöyle dedi: “Allah Teâlâ şöyle
buyuruyor:
 ﻓِﻲﻤﺜﹶﹸﻠﻪ
 ﻥﻜﻤ
ﺸِﻲ ﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﹶﻴﻤ  ﻨﹸﻭﺭﺍﹰﻠﹾﻨﹶﺎ ﻟﹶﻪﺠﻌ
  ﻭﻴﻨﹶﺎﻩ ﻴ ﺤ
 َﺘﺎﹰ ﻓﹶﺄﻤﻴ
 ﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻤ﴿َﺃﻭ
﴾ﻠﹸﻭﻥﻌﻤ
 ﻴ ﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭ ﹾﺍﻥ ﻤ
  ﻟِ ﹾﻠﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻴﻥﺯ
 ﺎ ﻜﹶﺫﹶﻟِﻙﻤﻨﹾﻬ
 ﺝ
ٍ ﺭ
ِ ﺱ ﺒِﺨﹶﺎ
 ﻴ ﺎﺕِ ﹶﻟﺍﻟﻅﱡﹸﻠﻤ

« Muhakkak ki şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmelerini tel
kin edeceklerdir. »2
Bu şeytânî ruhlardan bazıları da “Futuhat” kitabının sahibinin,
kendisine bu kitabı yazdırdığını iddia ettiği ruhtur. Bunun içindir ki,
halvetin çeşitlerinden, özel yemek ve özel hallerden bahseder. Bu
ise, kendi ashabına cin ve şeytanlarla haberleşme yolunu açar.
Ve bunu da evliyanın kerametlerinden zannederler. O ise, ancak
şeytânî hallerden bir tanesidir. Ben, bunlardan bir çoklarını tanıyo
rum. Onlardan kimi, havada taşınarak uzak diyarlara gider ve
geri dönerler. Onlardan kimi de, insanların çalınmış mallarının ye
rini gösterirler ve onların çalıntı mallarını geri iâde ederler. Ve bu
na benzer şeyler.
Bunların bu halleri, şeytânî olduğu için, Rasûl sallallahu aleyhi
ve sellem’le zıtlık içerisindedirler. Tıpkı “elFutuhâtulMekkiyye” ve
“Fusus” kitaplarının sahibinin ve benzerlerinin kâfirleri övmesi
methetmesi, Nûh, Hûd, Firavun ve başkalarının misali gibi. [ Nûh,
İbrahim, Mûsâ ve Harun gibi peygamberler de ise eksiklikkusur
bulur. ]
Cüneyd b. Muhammed, Sehl b. Abdullah ve benzerleri gibi
Müslümanlar katındaki saygı değer hocaları kötüler ama Haccac
ve benzeri gibi, Müslümanlar katında kötülenmiş olanları da över.
Tıpkı onun şeytânî hayallerin tezahüründe zikrettiği gibi. Cüneyd
(Allah onun ruhunu kutsasın) İslam’ın imamlarından birisidir. Ken
disine tevhidden sorulduğunda: “Tevhid, önce gelenle sonra ge
1
2

Şuarâ Sûresi: 221222
En’âm Sûresi: 121
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leni ayırmaktır, demiştir. [ Tevhidin, yeni ile eskinin ve yaratan ile
yaratılanın arasını ayırt etmek olduğunu beyan etmiştir. ]
“elFusus” kitabının sahibi bunu inkâr etmiş ve şeytânî ve hayâ
lî kitabında ona şöyle der: « Ey Cüneyd! Eski ile yeniyi o ikisinden
başkası ayırt edebilir mi? O yüzden Cüneyd “eski olanla yeniyi
ayırt etmektir” sözünde hata etmiştir. Çünkü onun sözü şudur:
Sonradan olanın vâr oluşu, eskinin vâr oluşunun ta kendisidir. Tıpkı
“fusus” kitabında dediği gibi: Allah’ın en güzel isimlerinden biri de
“elAliy” (Yüce)’dir. Kime yüceliktir bu? Orada O’ndan başkası
yoktur ki! Ve neden yüceliktir? Ondan başkası yoktur ki! O’nun
yüceliği kendi nefsinedir ve O, mevcûdâtın ta kendisidir.
Muhsedât (sonradan olan) diye isimlendirdiğimiz, kendi zâtı için
yücedir. Bu âlemde olan her şey O’ndan başkası değildir…»
Sözlerine şöyle devam eder: « O, bâtın ve zâhir olanın ta ken
disidir. Orada, O’nu gören, O’ndan başkası değildir. Ebu Said
Harraz ve sonradan çıkan isimlerden isimlendirilen yine O’dur. »
Bu inançsız için şöyle denilir: Bu ikisinden başka, üçüncüsünün
olması, ilim ve sözle iki şeyin arasını ayırt etmenin şartından değil
dir. İnsanlardan her biri, kendisiyle bir başkasının arasını ayırt ede
bilir. O, üçüncüsü değildir. Kul, kendisinin kul olduğunu bilir ve
kendisiyle yaratıcısının arasını ayırt edebilir. Yaratan da Celle
Celâluhû kendisiyle, yarattıklarının arasını ayırt eder ve kendisinin
onların Rabbi, onların da O’nun kulları olduğunu bilir. Kur’an’ın bir
çok yerinde bundan bahsedilmiştir. Mü’minlerin zâhiren ve
bâtinen ikrarlarına Kur’an şâhitlik eder.
Bu mülhitler (inançsızlar) ise, onlardan biri olan Tilmîsânî’nin id
dia ettiği gibi, iddiada bulunurlar. Bu adam ise, mülhitlerin en usta
olanıdır. Ona “fusus” kitabı okunmuş ve: “Kur’an, sizin bu sözlerini
ze muhalefet ediyor” denildiğinde, o: Kur’an’ın hepsi şirktir, tevhid
ise ancak bizim sözlerimizdir, demiştir. Ona: “Madem ki varlık tek
tir, o halde neden insanın hanımı kendisine helal oluyor da kız
kardeşi haram oluyor?” denildiğinde ise o şu cevabı verdi: bizim
katımızda hepsi helaldir. Fakat, kalp gözleri kapalı olanlar “ha
ramdır” derler. Biz ise “sizin üzerinize haramdır” dedik.
Bu büyük küfürleriyle beraber, sözlerinde zâhiren zıtlık vardır.
Şayet vücut birse, perdelenen kim, perdeleyen kimdir? Bunun
içindir ki, onların bazı şeyhleri müridine: Her kim sana kâinatta Al
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lah’tan başka varlık vardır, derse muhakkak yalan söylemiştir,
demiştir. Müridi ona şöyle der: Öyleyse yalan söyleyen kimdir? İr
başkasına şöyle derler: Bunlar dış görünüştür. Onlara şöyle dedi:
Görünmeyen bir dış görünüş, yoksa dış görünüş bir görünen mi
dir? Şayet ondan başkası ise, nispet etmekle konuşmuş olursunuz,
şayet kendisi ise, fark yoktur.
Biz, bunların gizli düşüncelerini ortaya çıkarıcı sözlerini başka
bir yerde geniş olarak ele aldık. Ve onların sözlerinin hepsinin ha
kikatinigerçeğini açıkladık. “Fusus” kitabının sahibi şöyle diyor:
Vâr olmayan bir şeydir, hakkın varlığı ise onun üzerine boştur. Böy
lelikle o, var olanla sabit olanı birbirinden ayırır.
Vâr olmayan (ma’dûm) dışarıda sabit bir şeydir, diyen mutezi
lenin bu sapıklıklarına rağmen ondan (İbnu Arabi) daha hayırlıdır.
Bunlar şöyle derler: Rab, yokluktaki bu sabit şeyler için bir var oluş
yarattı. O ise Rab için var oluştur. Bu ise, (İbnu Arabi) Rabbin ver
oluşunun ta kendisi onun üzerine boştur. Onun katında yaratılanın
varlığı, yaratanın varlığı ile ayrı değildir. İbnu Arabi’nin arkadaşı
esSadrulKûnûvî ise mutlakla muayyenin arasını ayırır. Çünkü o,
felsefeye daha yakındır. Vâr olmayanın bir şey olduğunu ikrar
etmez. 1 Fakat hakkı ise, “mutlak vücut” olduğunu söylemiştir. Bu
konuda da “Miftâhu ĞaybilCemi’ velVücût” adlı kitabını yazmış
tır.
Bu söz ise yaratanın tüm sıfatlarını inkâr etme ve O’nun yoklu
ğunu söylemektir. Muhakkak ki mutlak, ıtlak şartının sayesindedir.
O ise bütüncül bir akıldır. Gözlerde değilde ancak zihinlerde olu
şur. Mutlak’ın ise bir şartı yoktur. O ise tabiî bir bütündür. Şayet
şöyle denirse: O, dışarıda (hariçte) mevcuttur. Dışarıda ise, muay
yenden başkası yoktur. O ise, dışarıda onun sabitliğini söyleyenin
yanında muayyen bir cüzdür. Bu takdirde Rabbin var olması ya
dışarıda yok olması, ya mahlukatın var oluşundan (vücüdundan)
bir cüz olması ya da mahlukatın vücudunun ta kendisi olması ge
rekir. Bir şeyin parçası bir bütünü mü, yoksa bir şey kendi nefsini mi
yaratır? Veya bir şeyin bazısı (bir parçası) cemisini (hepsini) yara
bilir mi?
Bunlar “hulul” lafzını kullanmaktan kaçınırlar. Çünkü o, hulul
eden ve edilen gerektirir. Onlar ittihat (tek olma) lafzından da
1

“Şey” kelimesi sözlükte; mevcût (var olan) ve tasavvur edilen (gözünde
canlandırılan) ve kendisinden haber verilen, manalarına gelir. (Mütercim)
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kaçınırlar. Çünkü o, iki şeyden birinin diğerine birleşmesini gerekti
rir.
Onlara göre vücut tektir. Onlar şöyle derler: Hıristiyanlar İsa
Aleyhisselam’ı tahsis edip o Allah’tır dedikleri için kâfir olmuşlardır.
Şayet bunu genelleştirseydiler kâfir olmazlardı.
Aynı şekilde putlara tapanlara da şöyle diyorlar: Bazılarını bı
rakıp gözüken bazılarına taptıklarından dolayı hata ettiler. Şayet
hepsine tapsalardı onların katında hata etmeyeceklerdi. [ Yine
onlara göre tanınmış bir ârifin putlara tapması da ona zarar ver
mez. ]
Bu ise onda onunla birlikte büyük küfürdür. Ve onlar da dâima
zıtlılar vardır. Onlara şöyle denir: Hata eden kimdir? Fakat onlar
şöyle derler: Muhakkak ki Rab, mahlukun vasıflandırıldığı bütün
noksan sıfatlarla sıfatlandırılır. Mahlukat ise yaratanın vasıflandırıl
dığı bütün kemal sıfatlarla sıfatlandırılırlar. Ve “fusus” kitabının sa
hibi İbnu Arabi’nin dediği gibi derler: Vücûdiyet sıfatlarının ve
yokluğa nisbet edilenin hepsini içine alanla kemal, zatı yüce o
landır. Bu ise ister şer’an, alken ve örfen övülmüş olsun, isterse de
şer’an ve örfen yerilmiş olsun. O, özel Allah müsammasından baş
ka bir şey değildir.
Onlar bu küfürleriyle beraber bir türlü tenakuzdan (zıtlıktan)
kurtulamazlar. Çünkü bunun öyle olmadığı akılla ve hisle bilinen
bir şeydir. Bunlar Tilmîsânî’nin demediğini derler: Bizim yanımızda
sarih aklın zıt düştüğü keşifte sabit olmuştur. Ve şöyle derler: Kim
hakikati isterse –yani onların hakikati aklı ve şeriati terk etsin.
Onlardan birisiyle konuşurken şöyle dedim: “Peygamberlerin
keşfi (gizliliklere ulaşma) başkalarının keşfinden daha yüce ve
daha kâmil olduğu bilinen bir şeydir. Ve onların haberleri başka
larının haberlerinden daha doğrudur. Peygamberler (Allah’ın sa
lat ve selamı onların üzerine olsun) insanoğlunun akıllarının kabul
etmez olarak bildiklerinin değil, insan aklının onun marifesinden
aciz olduklarını haber verirler. Ve fasit (bozuk) akıllara değil, safi
ve selim akıllara haber verirler. [ Rasûl’ün getirdikleri haberlerin
sarih akla zıt olması kabul edilmeyen bir şeydir. ] İki katî (kesin)
delilin, ister aklî olsun, isterse semî (duyuma dayalı) olsun, veya bir
aklî diğeri de semî olsun birbirine tezat düşmesi de kabul edile
mez. Durum böyleyken sarih şeriate ve akla tezat düşen iddiacı
nın keşfinin hali nicedir!?
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Bunlar, belki bilerekkasten yalan söylemiyorlar. Ancak, onların
kendi nefislerinde bazı şeyler gerçekmiş gibi görünüyor ve onlar
da bunu dışarıda zannediyorlar. Bunları dışarıda mevcut olarak
görüyorlar ve onu salihlerin kerametlerinden zannediyorlar. O da
şeytanın aldatmacasından biri oluyor.
Vahdeti Vücut’u savunanlar, evliyaları peygamberlerin özü
ne geçiriyorlar veya nübüvvetin kesilmediğini iddia ediyorlar. Tıpkı
İbnu Sebî’n ve onun benzerlerine dedikleri gibi. Bunu da iç mer
tebeye ayırırlar ve şöyle derler: Kul öncelikle itaate ve isyana şâ
hitlik eder. Sonra ma’siyet olmaksızın itaate şâhitlik eder. Birinci
şâhitlik sahih olan bir şâhitliktir. O, itaat ile ma’siyet arasındaki
farktır. İkinci şâhitliğe gelince, onunla kader şâhitliğini murat edi
yorlar. Onlardan bazılarının dedikleri gibi: Ben kendisine isyan edi
len bir Rabbi inkâr ediyorum. Bu ma’siyetin (günah işlemenin)
meşiet olan iradeye muhalif olduğunu iddia ediyor. Yaratılmışların
hepsi meşiet hükmünün altına girerler. Onların bir şâiri şöyle der:
“Senin seçtiklerinden alınarak sabahladım
Benim amelimin hepsi itaattir. “
Bu ise Allah’ın Allah’ın Resulleriyle gönderdiklerine ve Kitapla
rında indirdiklerine indirdiklerine muhalif olduğu malumdur. Sahi
binin cezalandırılmayı ve zemmetmeyi (eleştirmek azarlamak)
hak ettiği ma’siyet, Allah ve Rasûlünün emrine muhalefet etmek
tir. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ﺎﺭﻷ ﹾﻨﻬ
َ ﺎ ﺍﺤ ِﺘﻬ
 ﺭِﻱ ﻤِﻥ ﺘﹶﺠﻨﱠﺎﺕٍ ﺘﹶﺠ
 ﺨِ ﹾﻠﻪﺩ ﻴﻭﹶﻟﻪﺴﺭ ﻭﻴﻁِﻊِ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﻥﻭﻤ
 ِ ﺍﻟﹼﻠﻪﻭﺩﺩ ﺤ﴿ﺘِﻠﹾﻙ
ﺨِ ﹾﻠﻪﺩ ﻴﺩﻩ
 ﻭﺩ ﺤﺩﻴ ﹶﺘﻌ ﻭ
 ﻭﹶﻟﻪﺴﺭ ﻭﺹِ ﺍﻟﹼﻠﻪﻴﻌ ﻥﻭﻤ
 {13} ﻌﻅِﻴﻡ
  ﺍ ﹾﻟﺯ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻭﺫﹶﻟِﻙﺎ ﻭ ﻓِﻴﻬﺨﹶﺎﻟِﺩِﻴﻥ
﴾ﻤﻬِﻴﻥ
 ﺏ
 ﺫﹶﺍﻪ ﻋ
 ﻟﹶﺎ ﻭﻨﹶﺎﺭﺍﹰ ﺨﹶﺎﻟِﺩﺍﹰ ﻓِﻴﻬ

« Bunlar, Allah’ın (kulları için koyduğu) hudutlardır. Kim Allah’a ve
Peygamberine itaat ederse, O da onu, içinde dâimî kalacağı, (ağaçları) al
tından ırmaklar akan cennetlere sokar; bu da en büyük kurtuluştur. Kim
de Allah’a ve Peygamberine isyan ve O’nun kanunlarını tecavüz ederse,
O da onu, içinde dâimî kalacağı ateşe sokar. Onun için zelîl edici bir azâb
vardır. »1

1

Nisa Sûresi: 1314
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Daha sonra “iradetulkevni” ve dînî ile “emrulkevnî” ve dînî
arasındaki farkını zikredeceğiz.
Bu mesele, sofilerin bir meselesine benzemiştir. Cüneyd (Allah
ona rahmet etsin) onlara bunu açıklamıştır. Her kim, onda
Cüneyd’e uyarsaisabet üzeredir. Kim de ona muhalefet ederse
yanılmıştır. Onlar bütün işlerin Allah’ın dilemesi ve kudretiyle olma
sı ve tevhide tanıklık etme meselesi hakkında konuştular. Bunu da
“elCemu’lEvvel” (birinci toplam) olarak isimlendiriyorlar.
Cüneyd, ikinci farkın şâhitliğinin olması gerektiğini onlara açıkla
mıştır. Eşyanın olmasının şâhitliğiyle birlikte, hepsi Allah’ın dileme
sinde, kudretinde ve yaratmasında müşterektir. Onun emrettiği
nin, sevdiğinin ve razı olduğu ile yasakladığı, kerih gördüğü ve
kızması arasında fark olması gerekir. Ve Allah dostlarıyla düşman
larının arasını ayırır. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
﴾ﻭﻥﻜﻤ
ﺤﹸ
 ﺘﹶ

ﻑ
ﻴ ﹶ ﻜ
ﻡ ﹶ
 ﺎ ﹶﻟﻜﹸ{ ﻤ35} ﺭﻤِﻴﻥ
ِ ﺠﻥ ﻜﹶﺎ ﹾﻟﻤ
 ِﻠﻤِﻴﺴلُ ﺍ ﹾﻟﻤﺠﻌ
 ﴿ﺃَ ﹶﻓﻨﹶ

« Müslümanları o günahkârlarla bir mi tutacağız? Hem size ne oldu
ki, nasıl hükmediyorsunuz? »1
ُلﺠﻌ
  ﻨﹶﺽِ ﺃَﻡ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭﻤﻔﹾﺴِﺩِﻴﻥ
 ﺎﺕِ ﻜﹶﺎ ﹾﻟﺎﻟِﺤﻋﻤِﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼ
 ﻭ
 ﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﺁلُ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺠﻌ
  ﻨﹶ﴿ﺃَﻡ
﴾ِﺎﺭ ﻜﹶﺎ ﹾﻟﻔﹸﺠﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﺍ ﹾﻟ

« Yoksa, îman edenleri ve sâlih amel işleyenleri, yeryüzünde fesad çı
karanlar gibi mi tutacağız? Yahutta Allah’tan korkanları, kötülük işle
yenler gibi mi tutacağız? »2
ِﺎﺕﺎﻟِﺤﻤِﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﻭﻋ
 ﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﺁ ﻜﹶﺎﻟﱠﺫِﻴﻥﻡﻠﹶﻬﺠﻌ
 ﻴﺌَﺎﺕِ ﺃّﻥ ﻨﱠﺴ
 ﻭﺍ ﺍﻟﺤﺠﺘﹶﺭ
  ﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺴﺏ
ِ  ﺤ﴿ﺃًﻡ
﴾ﻭﻥﻜﻤ
ﺤﹸ
 ﺎ ﻴﺎﺀ ﻤ ﺴﻡﺎ ﹸﺘﻬﻤﻭﻤ
 ﻡﺎﻫﺤﻴ
 ﺍﺀ ﻤﺴﻭ


« Yoksa kötülükleri işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde, kendileri
ni, îman edenler ve sâlih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zan
nediyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. »3

1

Kalem Sûresi: 3536
Sâ’d Sûresi: 28
3
Câsiye Sûresi: 21
2
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ﺴِﻲﺀﻟﹶﺎ ﺍ ﹾﻟﻤﺎﺕِ ﻭﺎﻟِﺤﻋﻤِﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼ
 ﻭ
 ﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﺒﺼِﻴﺭﺍ ﹾﻟﻰ ﻭﻋﻤ
 ﺴ ﹶﺘﻭِﻱ ﺍﻟﹾَﺄ
 ﺎ ﻴﻭﻤ
﴿
﴾ﻭﻥﺫﻜﱠﺭ
ﺎ ﹶﺘﺘﹶ ﹶﻼ ﻤ
ﻗﹶﻠِﻴ ﹰ

« Kör ile gören, îman edip sâlih amel işleyenlerle kötülük eden bir ol
maz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. »1
Bunun içindir ki ümmetin selefinin ve imamlarının mezhebi; Al
lah her şeyi yaratan, Rabbi ve sahibidir. Dilediği olan, dilemediği
ise olmayandır. O’ndan başka Rab yoktur. O, bununla birlikte i
taati emretmiş ve masiyettende nehyetmiştir. O, fesadı sevmez.
Kulları için küfre razı olmaz. Kötülüğüfuhşuyatı emretmez. Şayet
bu O’nun dilemesiyle vuku bulduysa da, O, bunu sevmez. Bilakis,
bu kendisini kızdırır, ehlini zemmeder ve onları cezalandırır.
Üçüncü Mertebe: Ne itaate ne de ma’siyete şahitlik etmez. O,
vücudun (varlığın) tek olduğunu görür (Vahdeti vücut). Onların
yanında bu, Allah için dostluk ve hakikatin en son noktasıdır.
Gerçekte ise o, Allah’ın isim ve sıfatlarındaki ilhadın (inançsızlığın)
en son noktasıdır. Bu görüşün sahibi, Yahudileri, Hıristiyanları ve
başka kâfirleri dost edinir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﻡﻤﻨﹾﻬ
ِ ﻪ
  ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻨﻜﹸﻡﻡ ﻤﱠﻟﻬﻴ ﹶﺘﻭ ﻥﻭﻤ
﴿

« İçinizden her kim onları dost edinirse, o onlardandır. »2
Şirkten ve putlara tapmaktan kurtulamamışlar ve İbrahim el
Halil’in (Allah’ın salat ve selamı O’nun üzerine olsun) milletinden
(dininden) dışarı çıkmışlardır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺍﺀﺭ ِﺇﻨﱠﺎ ﺒﻤﻬِﻡ
ِﻭ
  ﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ِﻟ ﹶﻘﻌﻪ
ﻤ
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭﺴ ﹶﻨﺔﹲ ﻓِﻲ ِﺇﺒ
 ﻭﺓﹲ ﺤ
ﺴ
 ُ ﺃ ﻜﹶﺎ ﹶﻨﺕﹾ ﹶﻟﻜﹸﻡ﴿ﻗﹶﺩ
ﺩﺍﹰﺎﺀ َﺃﺒﻐﻀ
ﺒ ﹾ ﺍﹾﻟﺓﹸ ﻭﺍﻭﺩ ﺍ ﹾﻟﻌﻴ ﹶﻨﻜﹸﻡ ﺒ ﻭ
 ﻴ ﹶﻨﻨﹶﺎ ﺒ ﺍﺩﻭﺒ
 ﺭﻨﹶﺎ ِﺒﻜﹸﻡ
 ﻜﻔﹶ
ﻭﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﹶ ﻤِﻥ ﺩﻭﻥﺩﻌﺒ
 ﺎ ﹶﺘﻤﻤ
ِﻭ
 ﻤِﻨﻜﹸﻡ
ِ ﺍﻟﱠﻠﻪﻤﻥ
ِ  ﻟﹶﻙﻠِﻙﺎ َﺃﻤﻤ ﻭ ﻟﹶﻙﺭﻥ
 ِﻐﻔ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 َ ﻟِ َﺄﺒِﻴﻪِ ﻟﹶﺄﺍﻫِﻴﻡﺭلَ ِﺇﺒ ﺇِﻟﱠﺎ ﹶﻗﻭﺩﻩ
 ﺤﻤﻨﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪِ ﻭ
ِﺅ
ْ ﺤﺘﱠﻰ ﹸﺘ

﴾ﻤﺼِﻴﺭ
  ﺍ ﹾﻟﻙﺇِﹶﻟﻴﺒﻨﹶﺎ ﻭ  َﺃ ﹶﻨﻙﺇِﻟﹶﻴﻭﻜﱠﻠﹾﻨﹶﺎ ﻭ
 ﻙ ﹶﺘ
 ﹶﻠﻴﺒﻨﹶﺎ ﻋﺭ
 ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻤِﻥ ﹶ

1
2

Ğafir (Mü’min) Sûresi: 58
Mâide Sûresi: 51
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« İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için uyulacak güzel
bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki: “Ben sizden ve
sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Biz, sizin putla
rınızı inkâr ediyoruz. Siz, tek bir Allah’a îman etmedikçe, bizimle sizin
aranızda ebedî olarak kin ve düşmanlık belirmiştir. »1
İbrahim Aleyhisselam’da müşrik olan kavmi için şunları söylü
yor:
 ﻟﱢﻲ ﺇِﻟﱠﺎﺩﻭ
  ﻋﻡ{ ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻬ76} ﻭﻥﺩﻤ
  ﺍﻟﹾﺄَﻗﹾﺎﺅُﻜﹸﻡﺁﺒ ﻭ{ ﺃَﻨﺘﹸﻡ75} ﻭﻥﺩﻌﺒ
  ﹶﺘﺎ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡﺘﹸﻡ ﻤَﺃﻴ﴿ﻗﹶﺎلَ ﺃَﻓﹶﺭ
﴾ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻌﺭﺏ


« İbrahim’de demişti ki: “Şimdi, gerek sizin ve gerekse daha evvelki
atalarınızın nelere ibadet ettiğinizi görüyor musunuz? Onların hepsi be
nim düşmanımdır; yalnız âlemlerin Rabbi hariç. »2
ﹶﻟﻭ ﻭﻭﹶﻟﻪﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺩ ﺤﻤﻥ
 ﻭﻥﺍﺩﻴﻭ ِﻡِ ﺍﻟﹾﺂﺨِﺭﻴﻭ ﺍ ﹾﻟ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪِ ﻭﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ ﻤﺎﹰ ﹶﻗﻭ﴿ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺠِﺩ
ﺎﻥ ﺍﻟﹾﺈِﻴﻤ ﻓِﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭ ِﺒﻬِﻡﻜ ﹶﺘﺏ
 ﹶﹶﻟﺌِﻙ ُﺃﻭﻡﺭ ﹶﺘﻬ
 ﺸِﻴ ﻋ َﺃﻭﻡﺍ ﹶﻨﻬﺨﻭ
 ﺇِ ﹾ َﺃﻭﻡﻨﹶﺎﺀﻫ َﺃﺒ َﺃﻭﻡﺎﺀﻫﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﺁﺒ
﴾ ﻤ ﹾﻨﻪ
 ﺡ
ٍ ﻭﻡ ﺒِﺭﻫﺩَﺃﻴﻭ

« Allah’a ve âhiret gününe îman eden bir kavmin, babaları, yahut
oğulları, yahut kardeşleri, yahutta akrabaları bile olsalar, Allah’a ve
Rasûlüne karşı gelen kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte bun
lar, Allah’ın kalplerine îmanı yazdığı ve kendinden bir rûh ile kuvvetlen
dirdiği kimselerdir. »3
Onlardan bazıları, mezhepleri üzerine kasîdeler ve kitaplar
yazmışlardır. Tıpkı İbnulFâriz’in “NazmusSulûk” diye isimlendirdiği
kasidesi gibi. Orada şunlar söylüyor:
“Makamda kıldığım namazım ve duam onundur
Orada şehadet ederim ki o benim için namaz kıldı
Namaz kılan ve secde eden ikimizde biziz
1

Mumtehine Sûresi: 4
Şuarâ Sûresi: 7577
3
Mücadele Sûresi: 22
2
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Onun hakikatinde her secde de bir araya geliriz.
Bana benden başka namaz kılan olmadı
Benim namazım benden başkası için, her rekatta edadır
Ben ve o buna devam etmekteyiz
(Ben ona, o bana ibadet etmekteyiz)
Bunda fark yoktur. Bilakis benim zatım, zatıma namaz kılmakta
Benden bana gönderilmiş bir Resul idim
Benim âyetlerim benim üzerimezatıma delalet eder
Dua edildiğinde icabet eden ben idim
Şayet seslenen ben isem, beni çağıran icabet eder. “
Bu sözlerin misalleri devam eder gider. Bunun için bu sözlerin
sahibi ölüm anında şunları söyler:
“Sizin katınızda şayet ben sevgiliysem
Yüz yüze geldiğim günlerimi ziyan ettim ben
Bir zamanlar nefsimin onunla başarılı olduğu temennimdi
Bugün ise, karmakarışık rüyalar olarak hesap ediyorum şimdi “
O, kendisinin Allah olduğunu zannediyordu. Allah’ın melekleri
onun ruhunu almaya geldiklerinde, zannettiğinin batıl olduğu or
taya çıkmış oldu. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﺤﻜِﻴﻡ
 ﺍﻟﹾ

ﺯِﻴﺯ ﺍ ﹾﻟﻌﻫﻭ
 ﺽِ ﻭﺍﻟﹾﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻪ ﻤ
ِ  ﻟِﱠﻠﺒﺢﺴ
 ﴿

« Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih eder. O dâimî galiptir;
hikmet sahibidir. »1
Göklerde ve yerde olan Allah’ı tesbih ederler. Onlar (hâşâ) Al
lah değildir. Sonra Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ﻭ{ ﻫ2} ﺀٍ ﻗﹶﺩِﻴﺭﺸﻲ
ﻠﹶﻰ ﻜﹸلﱢ ﹶ ﻋﻭﻭﻫ
 ﻴﻤِﻴﺕﹸﻭ
 ﺤﻴِﻲ
 ﺽِ ﻴﺍﻟﹾﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﻠﹾﻙ ﻤ﴿ﹶﻟﻪ
﴾ﻠِﻴﻡﻋ

ﺀ
ٍ ﺸﻲ
ﻭ ِﺒﻜﹸلﱢ ﹶ
ﻫ
  ﻭﻁﻥ
ِ ﺎﺍ ﹾﻟﺒ ﻭﺍﻟﻅﱠﺎﻫِﺭ ﻭﺍﻟﹾﺂﺨِﺭلُ ﻭﺍﻟﹾ َﺄﻭ

« Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur; diriltir ve öldürür. O, her
şeye kâdirdir. O, ilktir; sondur; zâhirdir; bâtındır. O, her şeyi hakkıyla
bilendir. »1
1

Hadid Sûresi: 1
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Sahihi Muslim’de gelen bir rivayette, Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem’in duasında şöyle dediği rivayet olunmuştur:

« Büyük arşın ve yedi göğün Rabbi olan Allahım! Sen, bizim ve her
şeyin Rabbisin. Meyve çekirdeğini ne tohumu yaran, Kur’an’ı, İncil’i ve
Tevrat’ı indirensin. Sıkıca kavradığın hayvanların şerrinden sana sığını
rım. Allahım! Sen evvelsin, Senden önce bir şey yoktur. Ve sen sonsun.
Senden başka bir şey yok. Sen zahirsin. Senin üstünde bir şey yok. Sen
batınsın. Senden başka bir şey yok. Borcumu gider ve beni fakirlikten
kurtar. »2
Sonra Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻠﹶﻡﻌﺭﺵِ ﻴ
 ﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻌﻯ ﻋﺴ ﹶﺘﻭ
  ﺍﺎﻡٍ ﺜﹸﻡﺴﺘﱠﺔِ َﺃﻴ
ِ  ﻓِﻲﺽﺍﻟﹾﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﻫﻭ
﴿
ﻜﹸﻡﻤﻌ
 ﻭ
ﻫ
 ﺎ ﻭ ﻓِﻴﻬﺭﺝ
 ﻴﻌ ﺎﻭﻤ
 ﺎﺀﺴﻤ
  ﺍﻟﻤﻥ
ِ ل
ُ ِﻨﺯﺎ ﻴﻭﻤ
 ﺎﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺝ
 ﺭ
 ﺨﹾﺎ ﻴﻭﻤ
 ِﺽ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭِﻠﺞﺎ ﻴﻤ
﴾ﺒﺼِﻴﺭ ﻥ
 ﻠﹸﻭﻌﻤ
 ﺎ ﹶﺘﻪ ِﺒﻤ
 ﺍﻟﱠﻠ ﻭﺎ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡﻥ ﻤ
 ﻴ َﺃ

« Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş üzerine istiva eden ,
yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilen O’dur. Ne
rede olursanız, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla gören
dir. »3
Göklerin ve yerin, başka bir âyette (ikisi arasındaki) mahlukun
Allah’ı zikrettiğini söylemiştir. Allah, kendisinin her şeyi bildiğini ha
ber vermiştir.
(O sizinle beraberdir) sözüne gelince; (birlikte) sözü, Arap di
linde, iki şeyden birinin diğerine karışmasını içine almaz. Allah
Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
﴾ﺎﺩِﻗِﻴﻥ ﺍﻟﺼﻊﻭﻜﹸﻭﻨﹸﻭ ﹾﺍ ﻤ
 ﴿ﺍ ﱠﺘﻘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﹼﻠﻪ

1

Hadid Sûresi: 23
Sahihi Muslim: 2713, Ebu Davud: 5051.
3
Hadid Sûresi: 4
2
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« Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.»1
﴾ِﻜﻔﱠﺎﺭ
ﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹸﺍﺀ ﻋ ﺃَﺸِﺩﻌﻪ
ﻤ
 ﻥ
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻭلُ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺴ ﺭﺩﺤﻤ
 ﴿ﻤ

« Muhammed Allah’ın Rasûlüdür. O’nun beraberinde bulunanlar kâ
firlere karşı serttirler. »2
﴾ﻙ ﻤِﻨﻜﹸﻡ
 ِﻟﹶـﺌ ﻓﹶﺄُﻭﻌﻜﹸﻡ
ﻤ
 ﻭ ﹾﺍﺩﺎﻫﺠﻭﺍﹾ ﻭﺭﺎﺠﻭﻫ
 ﺩﻌﻤﻨﹸﻭ ﹾﺍ ﻤِﻥ ﺒ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ﴿ﻭ

« Sonradan îman edenler, hicret edenler ve sizinle birlikte cihad eden
ler, işte bunlar da sizdendir. »3
“Birlikte” lafzı Kur’ân’da genel ve özel olarak gelmiştir. Genel
manada bu âyetlerde ve Mücadele Sûresi’nde gelmiştir.
ﻯﺠﻭ
  ﻤِﻥ ﻨﱠﻴﻜﹸﻭﻥ ﺎﺽِ ﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭﻤﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻤﻠﹶﻡﻴﻌ  ﺍﻟﱠﻠﻪ َﺃﻥ ﺘﹶﺭ﴿ﺃَﻟﹶﻡ
ﻭ ﺇِﻟﱠﺎ ﻫﻜﺜﹶﺭ
ﻟﹶﺎ َﺃ ﹾ ﻭﺩﻨﹶﻰ ﻤِﻥ ﺫﹶﻟِﻙ
 َﻟﹶﺎ ﺃ ﻭﻡﻬﺎﺩِﺴ ﺴﻫﻭ
 ﺴﺔٍ ﺇِﻟﱠﺎ
 ﺨﻤ
ﻟﹶﺎ ﹶ ﻭﻡﻌﻬ
 ﺍ ِﺒ ﺭﻫﻭ
 ﺜﹶﻠﹶﺎ ﹶﺜﺔٍ ﺇِﻟﱠﺎ
﴾ﻠِﻴﻡﻲﺀٍ ﻋ
 ﺸ
ﻪ ِﺒﻜﹸلﱢ ﹶ
  ﺍﻟﱠﻠﻤﺔِ ِﺇﻥ
 ﺎ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴﻡﻴﻭ ﻤِﻠﹸﻭﺍﺎ ﻋﻡ ِﺒﻤﺒُﺌﻬﻴ ﹶﻨ ﻡ
 ﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﺜﹸ ﻤﻴﻥ  َﺃﻡﻌﻬ
ﻤ


« Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyini bildiğini bilmez misin? Üç
kişinin hiçbir gizlisi yoktur ki, O, dördüncüleri olmasın; beş kişinin hiçbir
gizliliği yoktur ki, O, altıncıları olmasın. İster bundan daha az, ister da
ha çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O, onlarla beraber
dir; sonra da kıyamet günü, kendilerine yaptıklarını haber verecektir.
Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. »4
Allah Teâlâ âyetini, ilimle açmış ve yine ilimle kapatmıştır. Bu
nun içindir ki, İbnu Abbas, Dihak, SufyanusSevri ve Ahmed b.
Hanbel: O, onlarla ilmiyle beraberdir, demişlerdir.
Özel birliktelik ise; Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibidir:

1

Tevbe Sûresi: 119
Fetih Sûresi: 29
3
Enfal Sûresi: 75
4
Mücadele Sûresi: 7
2

Al lah Do stl arıyla Şey ta nı n Dostları Ar ası ndaki F ark
119

﴾ ﺴﻨﹸﻭﻥ
ِ ﺤﻡ ﻤ ﻫﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺍ ﱠﺘﻘﹶﻭﺍﹾ ﻭ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻊ
  ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ِﺇﻥ

« Allah, şüphesiz, sakınanlarla ve kulluk görevini iyi yapanlarla be
raberdir. »1
Allah Teâlâ’nın Mûsâ Aleyhisselam’a olan sözü:
﴾ﻯﺃَﺭ ﻭﻊﺴﻤ
 َﺎ ﺃﻜﻤ
ﻌﹸ
ﻤ
 ﴿ﻗﹶﺎلَ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺨﹶﺎﻓﹶﺎ ِﺇﱠﻨﻨِﻲ

« Ben sizinle beraberim; işitir ve görürüm. »2
﴾ﻌﻨﹶﺎ
ﻤ
  ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺇِﻥﺯﻥ
 ﻻ ﺘﹶﺤ
ﺤِﺒﻪِ ﹶ
ِ ﺎﻴﻘﹸﻭلُ ِﻟﺼ ﺫ
ﺎ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﻐﹶﺎﺭِ ﺇِ ﹾﻤ﴿ﺇِﺫﹾ ﻫ

« Her ikisi de mağarada iken arkadaşına: “Üzülme, Allah bizimle be
raberdir” demişti. »3
Yani, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir esSıddîk
(Allah O’ndan razı olsun). Allah, Firavunla değil, Mûsâ ve Harun’la
beraberdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve O’nun ar
kadaşıyla beraberdir, Ebu Cehil ve diğer düşmanlarıyla değil. Al
lah, sakınanlarla ve kulluk görevini iyi yapanlarla beraberdir,
haddi aşan zalimlerle değil.
Şayet beraber olmanın manası, “zatıyla her yerdedir” olsaydı,
özel haber ve genel habere zıt olurdu. Bilakis manası, onlar ol
maksızın güçlendirmesiyle ve yardımıyla bunlarla beraberdir. Al
lah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﺽِ ﺇِﹶﻟﻪﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭ ﻭﺎﺀ ﺇِﹶﻟﻪﺴﻤ
  ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﻓِﻲ ﺍﻟﻫﻭ
ﻭ
﴿

« Gökte de yerde de ilâh O’dur. »4

1

Nahl Sûresi: 128
Tâhâ Sûresi: 46
3
Tevbe Sûresi: 40
4
Zuhruf Sûresi: 84
2
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Yani, göklerde ve yerde olanın ilahıdır. Allah Teâlâ’nın buyur
duğu gibi:
﴾ﺤﻜِﻴﻡ
 ﺍﻟﹾ

ﺯِﻴﺯ ﺍ ﹾﻟﻌﻭﻫﺽِ ﻭﺍﻟﹾﺄَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
 ﻠﹶﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟﻤﺜﹶلُ ﺍﻟﹾﺄَﻋ
  ﺍ ﹾﻟﹶﻟﻪ﴿ﻭ

« Göklerde ve yerde en yüksek sıfatlar O’nundur. O, dâimâ gâliptir;
hikmet sâhibidir. »1
﴾ ِﺽﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
  ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﻠﹼﻪﻭﻭﻫ
﴿

« O, göklerde ve yerde olan tek Allah’tır. »2
İlim imamlarından Ahmed b. Hanbel ve başkaları bunu; O,
göklerde ve yerdeki ibadet edilendir, şeklinde açıklamışlardır.
Bu ümmetin selefi ve imamları, Allah Teâlâ’nın yarattıklarında
ayrı olduğunda icmâ etmişlerdir. Allah Teâlâ, kendisinin ve Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem’in vasfettiği sıfatlarla tahrif, ta’til, tekyif
ve temsil olmaksızın vasıflandırılır. Noksan sıfatlarla değil, kemal
sıfatlarla vasıflandırılır. O’nun bir benzerinin olmadığı gibi kemal
sıfatlarında da bir şey O’na benzemez. Allah Teâlâ’nın buyurdu
ğu gibi:
﴾ﺩﻜﻔﹸﻭﺍﹰ ﺃَﺤ
ﻪ ﹸ
 ﻴﻜﹸﻥ ﱠﻟ ﻡ
 ﻟﹶ{ ﻭ3} ﻭﻟﹶﺩﻡ ﻴ
 ﻟﹶ ﻭﻠِﺩﻡ ﻴ
 { ﻟﹶ2} ﺩﺼﻤ
  ﺍﻟ{ ﺍﻟﱠﻠﻪ1} ﺩ ﺃَﺤ ﺍﻟﱠﻠﻪﻫﻭ
 ْ﴿ﻗﹸل

« (Ey Muhammed! O müşriklere) de ki: “O Allah birdir” Allah
sameddir (her şeyden mustağni, her şey O’na muhtaçtır). Doğurmamıştır;
doğmamıştır. Hiç kimse (ve hiç bir şey) O’na denk değildir. »3
İbnu Abbas (Allah O’na rahmet etsin) şöyle dedi: Samed: İl
minde kemale erdiği alimdir (her şeyi bilen). Azametinde kemale
erdiği azimdir (en yüce). Kudretinde kemale erdiği kadirdir (her
şeye gücü yeten). Hakimiyetinde kâmil bir efendidir.
İbnu Mesud ve başkaları da şöyle dedi: Samed: Noksanlığı
olmayan, Samed ise, bir benzeri olmayan demektir. “EsSamed”
ismi, kemal sıfatlarla sıfatlanmasını ve O’ndan noksanların nefyini
1

Rûm Sûresi: 27
En’âm Sûresi: 3
3
İhlas Sûresi
2
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içine alır. “elEhad” ismi ise, O’nun bir benzerinin olmaması şeklin
de sıfatlanmasını içine alır. Biz bu surenin tefsirinde, Kur’an’ın üçte
birine denk geldiğini geniş bir şekilde ele almıştık.
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FASIL

İnsanlardan bir çoğuna, îmânîdînî eminlerin hakikatleri, kevnî
(var etme) kaderî yaratmanın hakikatleri ile benzerlik göstermek
tedir.
İnsanların bir çoğunda, imanla, dinle ve emirlerle alakalı haki
katler, var etmeyle, kaderle, yaratmayla alakalı hakikatler ile
benzerlik göstermektedir. Yaratma ve emir, Allah Subhanehu ve
Teâlâ’ya âittir. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ﻠﹶﻰﻯ ﻋﺴﺘﹶﻭ
  ﺍﺎﻡٍ ﺜﹸﻡﺴﱠﺘﺔِ َﺃﻴ
ِ  ﻓِﻲﺽﺍﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟ ﺍﻟﻠﹼﻪﺒﻜﹸﻡﺭ
 ﴿ِﺇﻥ
ِﺭﻩ
ِ ﺍﺕٍ ﺒِ َﺄﻤﺨﱠﺭﺴ ﻤﻭﻡﺍﻟﻨﱡﺠ ﻭﺭﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻤ ﻭﻤﺱ
ﺸ
ﺍﻟ ﱠﺤﺜِﻴﺜﺎﹰ ﻭ
 ﺒﻪﻴﻁﹾﹸﻠ ﺎﺭلَ ﺍﻟ ﱠﻨﻬﻴﻐﹾﺸِﻲ ﺍﻟﱠﻠﻴ ِﺭﺵ
 ﺍ ﹾﻟﻌ
﴾ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻌﺭﺏ
  ﺍﻟﹼﻠﻪﻙﺎﺭﺭ ﹶﺘﺒ
 ﻷﻤ
َ ﺍ ﺍﻟﹾﺨﹶﻠﹾﻕﹸ ﻭَﺃﻻﹶ ﹶﻟﻪ

« Rabbiniz, şüphesiz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş
üzerinde istiva eden, geceyi, kendisini süratle takip eden gündüzle örten,
güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan hep Allah’tır.
Bilesiniz ki, yaratma ve emir O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah, ne
yücedir. »1
Allah Subhânehû ve Teâlâ, her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahi
bidir. Ne O’ndan başka bir yaratıcı vardır, ne de O’nun gibi bir
Rab vardır. Dilediği olur, dilemediği ise olmaz. Var olan her şeyin
hal ve hareketleri, Allah’ın kazası, kaderi, dilemesi, kudreti ve ya
ratmasıyladır. Allah Subhânehû ve Teâlâ kendisine ve Rasûlüne
itaati emretmiş, kendisine şirk koşulmasını da yasaklamıştır. İyilikle
rin en yücesi tevhid, kötülüğün en yücesi de şirktir. Allah Teâlâ
şöyle buyuruyor:
﴾ﺸﹶﺎﺀﻴ

ﻥ ِﻟﻤ ﺫﹶﻟِﻙﻭﻥﺎ ﺩﺭ ﻤ
 ِﻐﻔ
ﻴ ﹾ ﻭ
 ِﻙ ﺒِﻪ
 ﺸﹾﺭ ﺃَﻥ ﻴﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻻ
 ﹶ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ِﺇﻥ

« Allah, kendisine şirk koşulmasını aslâ affetmez. Bunun dışındaki
(günâh) leri ise, dilediği kimse için bağışlar. »2
1
2

A’râf Sûresi: 54
Nisa Sûresi: 48, 116
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ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺃَﺸﹶﺩ
  ﺁﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻭﺤﺏ
 ﻡ ﻜﹶ
 ﻭ ﹶﻨﻬﺤﺒ
ِ ﺍﺩﹰﺍ ﻴﻭﻥِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﺃَﻨﺩﺫ ﻤِﻥ ﺩ
ﻴﺘﱠﺨِ ﹸ ﻥﺱ ﻤ
ِ  ﺍﻟﻨﱠﺎﻤﻥ
ِﻭ
﴿
﴾ ِﺎﹰ ﻟﱢﻠﹼﻪﺤﺒ


« İnsanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki, Allah’tan başkasını
O’na ortaklar edinip, onları, Allah’ı sever gibi severler; gerçi iman edenle
rin Allah’a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. »1
Buhari ve Muslim’de İbnu Mesud’dan (Allah O’ndan razı ol
sun) gelen bir rivayette o şöyle der: Dedim ki: Ey Allah’ın Rasûlü!
Günâhların en büyüğü hangisidir? Şöyle buyurdu sallallahu aleyhi
ve sellem: “Allah seni yarattığı halde O’na ortaklar edinmendir.” Sonra
hangisidir? dedim. “Komşunun hanımıyla zina etmendir” buyurdu.
Bunu doğrulayıcı olarak Allah Teâlâ şu âyetini indirdi:
ﺤﻕﱢ
  ﺇِﻟﱠﺎ ﺒِﺎﻟﹾ ﺍﻟﱠﻠﻪﻡﺭ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺤ ﺍﻟ ﱠﻨﻔﹾﺱﻴ ﹾﻘﺘﹸﻠﹸﻭﻥ ﻟﹶﺎ ﻭ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺇِﻟﹶﻬﺎﹰ ﺁﺨﹶﺭﻤﻊ
 ﻭﻥﺩﻋ
  ﻟﹶﺎ ﻴﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ﴿ﻭ
ِ ﻓِﻴﻪﺨﹾﻠﹸﺩﻭﻴ
 ِﻤﺔ
 ﺎ ﺍ ﹾﻟﻘِﻴﻡﻭ ﻴﺫﹶﺍﺏ ﺍﻟﹾﻌﻋﻑﹾ ﹶﻟﻪ
 ﺎﻴﻀ {68} ﻠﹾﻕﹶ َﺃﺜﹶﺎﻤﺎﹰ ﻴلْ ﺫﹶﻟِﻙﻴ ﹾﻔﻌ ﻥﻭﻤ
 ﺯﻨﹸﻭﻥ
 ﻟﹶﺎ ﻴﻭ
ٍﺴﻨﹶﺎﺕ
  ﺤﻴﺌَﺎ ِﺘﻬِﻡﺴ
 لُ ﺍﻟﻠﱠﻪﺩﺒ ﻴﻟﹶﺌِﻙﺎﻟِﺤﺎﹰ ﻓﹶُﺄﻭﻼﹰ ﺼﻋﻤ
 َﻋﻤِل
 ﻭ
 ﻤﻥ
 ﺁ ﻭﻥ ﺘﹶﺎﺏ{ ﺇِﻟﱠﺎ ﻤ69} ﺎﻨﺎﹰﻤﻬ

﴾ﺤِﻴﻤﺎﹰﺭ

ﻏﻔﹸﻭﺭﺍﹰ
ﻪ ﹶ
  ﺍﻟﱠﻠﻭﻜﹶﺎﻥ


« Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmayanlar, hak yolla olmadık
ça Allah’ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim
bunları yaparsa, günâhının cezasını bulur. Kıyamet günü, onun azâbı,
kat kat artırılır; orada, zelil olarak ebediyen kalır. Ancak tövbe eden, î
man eden ve iyi iş yapanlar başka. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere
çevirir. Allah, çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir. »2
Allah Subhânehû ve Teâlâ, adâleti, ihsanı ve akrabaya ver
meyi emretmiş, haksızlığı, kötü işleri ve fuhşuyatı yasaklamıştır.
Muttakileri (Allah’tan hakkıyla korkanları), iyilikte bulunanları, hak
kı gözetenleri ve temizlenenleri sevdiğini haber vermiştir. O’nun
yolunda tıpkı birbirine kenetlenmiş bina gibi saf halinde savaşan

1
2

Bakara Sûresi: 165
Furkan Sûresi: 6870
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ları sever. Allah, yasakladığını da kerih görür (sevmez). Allah
Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
﴾ﻭﻫﺎﹰﻤﻜﹾﺭ
 ﻙ
 ﺭﺒ
 ﻋﻨﹾﺩ
ِ ﻪ
 ﻴُﺌﺴ
  ﻜﹶﺎﻥ﴿ ﻜﹸلﱡ ﺫﹶﻟِﻙ

« Bunların hepsi de, Rabbin katında, kötü olup hoş görülmeyen şey
lerdir. »1
Şirki ve anababaya kötülüğü yasaklamış, akrabanın haklarını
vermeyi emretmiştir. İsrafı yasakladığı gibi, cimriliği de yasaklamış
tır. Saçıp savurmayı yasakladığı gibi elinde sımsıkı tutmayı da ya
saklamıştır. Haksız yere adam öldürmekten, zinadan ve iyilik ol
maksızın yetimin malını yemeyi de yasaklamıştır. Daha sonra âye
tinde şöyle buyurmuştur:

« Bunların hepsi de Rabbin katında, kötü olup hoş görülmeyen şeyler
dir. »
Allah Subhânehû ve Teâlâ bozgunculuğu sevmez ve kulları
için küfürden razı olmaz. Kul ise, dâimâ Allah’a tövbe etmekle
emrolunmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
﴾ﻭﻥﻡ ﹸﺘﻔﹾﻠِﺤ
 ﻠﱠﻜﹸ ﹶﻟﻌﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺎ ﺍ ﹾﻟﻴﻬﺠﻤِﻴﻌﺎﹰ َﺃ
 ِﻭﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﻪﻭﺘﹸﻭﺒ
﴿

«Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tövbe edin de kurtuluşa eresiniz. »2
Sahihi Buhari’de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen bir
hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

« Ey insanlar! Rabbinize tövbe edin. Nefsim elinde olan Allah’a yemin
ederim ki, ben Allah’a bir günde yetmiş seferden fazla tövbe eder ve ba
ğışlanma dilerim. »3
Sahihi Muslim’de gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyuruyor:

1

İsrâ Sûresi: 38
Nur Sûresi: 31
3
Buhari: 6307
2
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« Kalbimi gaflet kapladığında, ben Allah’a günde yüz kere bağışlanma
dilerim. »1
“Sünen” de geçen rivayette İbnu Ömer Radıyallahu Anhu şöy
le diyor: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in bir mecliste:

“Rabbim! Beni bağışla, tövbemi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri çok
ça kabul edensin.” duasını yüz kere ettiğini sayardık. 2
Allah Subhânehû ve Teâlâ, kullarına salih amellerin sonunu istiğ
farla bitirmelerini emretmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem na
mazın bitirip selam verdiğinde, üç kere istiğfar eder ve şöyle der
di: “Allah’ım, sen selamsın, selam sendendir. Ey büyüklük ve kerem sahi

bi Rabbim! Sen ne kadar yücesin!” 3
Sahih hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’den sabit
olan hadiste Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: « Seher vakitlerinde Al
lah’tan mağfiret dileyenler »4 Onlara geceleyin kalkmayı ve seher
lerde istiğfar etmeyi emretmiştir.
Yine “KıyâmulLeyl” (gece kalkma) Sûresi olan “Muzzemmil Sû
resi” ni şu âyeti kerîmeleriyle sona erdirmiştir:

« Allah’tan mağfiret dileyin; şüphe yoktur ki Allah, çok bağışlayıcıdır;
çok merhametlidir. »
Allah Teâlâ Bakara Sûresi’nde de şöyle buyuruyor:
ﺍﻜﹸﻡﺩﺎ ﻫ ﻜﹶﻤﻭﻩﺫﻜﹸﺭ
ﺍ ﹾﺍﻡِ ﻭﺭﺭِ ﺍﻟﹾﺤﺸﻌ
 ﹾ ﺍ ﹾﻟﻤ ﻋِﻨﺩﻭﺍﹾ ﺍﻟﹼﻠﻪﺫﻜﹸﺭ
ﻓﹶﺎﺕٍ ﻓﹶﺎ ﹾﺭ ﻋﻥﺘﹸﻡ ﻤ﴿ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﺃَ ﹶﻓﻀ
ﻭﺍﹾﻐﻔِﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 ﺍ ﻭ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﺙﹸ ﺃَﻓﹶﺎﺽﺤﻴ
 ﻤﻥ
ِ ﻭﺍﹾ ﺃَﻓِﻴﻀ{ ﺜﹸﻡ198} ﺂﻟﱢﻴﻥ ﺍﻟﻀِﻠﻪِ ﹶﻟﻤِﻥﻥ ﻗﹶﺒﺇِﻥ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ﻤﻭ
﴾ﺤِﻴﻡﺭ

ﻪ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭ
  ﺍﻟﹼﻠ ﺇِﻥﺍﻟﹼﻠﻪ

« Arafat’tan indiğiniz zaman, Meş’ari Haram’da Allah’ı zikredin.
Siz, önceden sapıklardan olduğunuz halde, sizi doğru yola sevkettiği için
1

Muslim: 2702
Ebu Davud: 1516, Tirmizi: 3430, İbnu Mace: 3814. İsnadı Sahihtir.
3
Muslim: 591
4
Âli İmran Sûresi: 17
2
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O’nu anın. Sonra insanların indiği yerden inin ve Allah’tan mağfiret di
leyin. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. »1
Sadece bu değil bir de, Allah Subhânehû ve Teâlâ, Nebi
sallallahu aleyhi ve sellem’in savaşlarının sonuncusu olan Tebuk
savaşı olduğunda son emir olarak şu âyetini indirdi:
ِﺓﺭﺴﺔِ ﺍ ﹾﻟﻌﺎﻋ ﻓِﻲ ﺴﻭﻩﺒﻌ  ﺍ ﱠﺘﺎﺭِ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺍﻷَﻨﺼ ﻭﺎﺠِﺭِﻴﻥﻤﻬ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻨِﺒﻲ ﺍﷲ ﻋ﴿ﹶﻟﻘﹶﺩ ﺘﱠﺎﺏ
{117}

ﺤِﻴﻡﺭﺅُﻭﻑﹲ ﺭ
  ﺒِﻬِﻡ ِﺇﱠﻨﻪﻴﻬِﻡ ﹶﻠ ﻋ ﺘﹶﺎﺏ ﺜﹸﻡﻡﻤﻨﹾﻬ
 ٍ ﻓﹶﺭِﻴﻕﺯِﻴﻎﹸ ﻗﹸﻠﹸﻭﺏ ﻴﺎ ﻜﹶﺎﺩﺩِ ﻤﺒﻌ ﻤِﻥ

ﺎ ﹶﻗﺕﹾﻀﺒﺕﹾ ﻭ ﺤ
 ﺎ ﺭ ِﺒﻤﺽ ﺍﻷَﺭﻬِﻡﹶﻠﻴﺎ ﹶﻗﺕﹾ ﻋﺤﺘﱠﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﻀ
  ﺨﹸﱢﻠﻔﹸﻭﺍﹾﻼ ﹶﺜﺔِ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ
ﻠﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠ ﹶﻭﻋ

ﻫﻭ
  ﺍﻟﹼﻠﻪﻭﺍﹾ ِﺇﻥﻴﺘﹸﻭﺒ  ِﻟﻴﻬِﻡ ﹶﻠ ﻋ ﺘﹶﺎﺏﻴﻪِ ﺜﹸﻡ  ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﺇِﻻﱠ ﺇِﹶﻟﺄَ ﻤِﻥﻠﹾﺠﻅﻨﱡﻭﺍﹾ ﺃَﻥ ﻻﱠ ﻤ
ﻭ ﹶ
 ﻡﺴﻬ
  ﺃَﻨﻔﹸﻴﻬِﻡ ﹶﻠﻋ
﴾ﺤِﻴﻡﺍﻟﺭ

ﺍﺏﺍﻟﺘﱠﻭ

« Allah, Peygamberin ve içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse
(îmandan) koymak üzereyken güçlük ânında Peygambere tâbi olan Mu
hacirlerle Ensar’ın tövbelerini kabul etmiştir. Kabul etmiştir, çünkü O,
onlara karşı müşfik, çok merhametlidir. (Keza Peygamberle birlikte sava
şa çıkmaktan) geri bırakılan üç kişinin tövbesini de kabul etmiştir; çünkü
bunlar (savaştan geri kalınca) , bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara
dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmış ve Allah (ın gazabın
dan) dan yine Allah’ın kendisinden başka sığınacak yer olmadığını an
lamışlardı. Sonra da Allah, (hep Allah’a sığınıp) tövbe etsinler diye, onla
rın tövbesini kabul etmişti. Şüphesiz tövbeleri en çok kabul eden, çok
merhametli olan yalnız Allah’tır. »2
Bu âyetler Kur’an’dan indirilen son âyetlerdir.
İnen son âyetlerin “Nasr Sûresi” olduğu da söylenilmiştir:
{2}

ﺍﺠﺎﹰ ﻓِﻲ ﺩِﻴﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃَﻓﹾﻭﺨﹸﻠﹸﻭﻥﺩ ﻴﺕﹶ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱَﺃﻴﺭ{ ﻭ1} ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﺘﺢ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻭﺭﺎﺀ ﹶﻨﺼ﴿ﺇِﺫﹶﺍ ﺠ
﴾ ﺍﺒﺎﹰﻥ ﺘﹶﻭ
  ﻜﹶﺎ ِﺇﱠﻨﻪﺭﻩ
 ِﻐﻔ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 ﺍ ﻭﻙﺭﺒ
 ِﺩﺤﻤ
 ِﺢ ﺒ
 ﺒﺴ
 ﻓﹶ

1
2

Bakara Sûresi: 198199
Tevbe Sûresi: 117118
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« (Ey Muhammed!) Allah’ın yardımı ve fetih (zafer) geldiği ve insanla
rın, Allah’ın dînine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, Rabbini
hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul
edendir. »
Allah Teâlâ, Nebisine, işini tesbih ve istiğfar ile bitirmesini em
retmiştir.
Buhari ve Muslim’de gelen, Aişe Radıyallahu Anha’nın rivayet
ettiği hadiste, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rukusunda ve sec
desinde şöyle derdi:

“Allahım, seni, bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbimiz,
hamd sanadır, Allah’ım, beni bağışla.” Kur’an’ı bu şekilde tevil eder
di. 1
Başka bir hadiste ise şöyle buyuruyor:

“Allahım! Hatalarımı, cehaletimi ve işimdeki israfımı bağışla. Sen on
ları benden daha iyi bilensin. Şaka, ciddi, bilerek veya bilmeyerek yaptı
ğım hatalarımı bağışla. Çünkü bunların hepsi ben de var. Yaptığım ve
yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla, Senden
başka ilah yoktur.”2
Buhari ve Muslim’de gelen rivayette Ebu Bekir Radıyallahu
Anhu şöyle der: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana bir dua öğret ki, onunla

namazımda dua edeyim. Allah Rasûlü şöyle buyurdu: Şöyle de:

“Allahım, ben nefsime çok zulümler ettim. Günahları senden başka bağış
layıcı yoktur. Katından bir mağfiret ile beni bağışla ve bana merhamet et.
Muhakkak ki sen, çok bağışlayıcı ve çok merhametlisin.”3
Sünen’de Ebu Bekir Radıyallahu Anhu’dan gelen rivayette O,
şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana bir dua öğret ki, sabahladı

ğım ve akşamladığım zaman onunla dua edeyim.” Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Şöyle söyle: “Göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybi ve âşikar olanı bilen,
her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allahım! Ben şehadet ederim ki, senden
1

Buhari: 794, Muslim: 484
Buhari: 6398, Muslim: 2719.
3
Buhari: 834, Muslim: 2705.
2
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başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun şirkinden
sana sığınırım. Kendime ve bir müslümana karşı kötülük yapmış olmak
tan beni koru.” Bundan sonra şöyle buyurdu: “Sabaha girdiğinde ve ak
şama girdiğinde ve yatağına uzandığında bunu söyle.”1
Hiç kimse, kendisinin, Allah’a tövbeye ve günahlarından bağış
lanma dilemeye muhtaç olmadığını zannetmesin. Aksine, herke
sin buna, daima ihtiyacı vardır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﻤﻨﹶﺎ ِﻓﻘﹶﺎﺕ
 ﺍﹾﻟ ﻭﻤﻨﹶﺎ ِﻓﻘِﻴﻥ
  ﺍ ﹾﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺫﱢﺏﻴﻌ{ ِﻟ72} ﻭﻻﹰﺠﻬ
  ﻅﹶﻠﹸﻭﻤﺎﹰ ﻜﹶﺎﻥ ِﺇﱠﻨﻪﺎﻥﺎ ﺍﻟﹾﺈِﻨﺴﹶﻠﻬﺤﻤ
 ﴿ ﻭ
ﻏﻔﹸﻭﺭﺍﹰ
 ﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹶﺎﻥﻤﻨﹶﺎﺕِ ﻭ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺍ ﹾﻟ ﻭﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﺘﹸﻭﺏ ﻭ
 ِﺭﻜﹶﺎﺕ
ِ ﺸﹾﺍ ﹾﻟﻤ ﻭﺭﻜِﻴﻥ
ِ ﺸﹾﺍ ﹾﻟﻤﻭ
﴾ﺤِﻴﻤﺎﹰﺭ

« Onu insan yüklendi. O çok zâlim ve çok cahil idi. Onun bu emaneti
yüklenmesi, Allah’ın, erkek münafıklar ve kadın münafıklara, erkek müş
riklere ve kadın müşriklere azâb etmesi, erkek mü’minlerin ve kadın
mü’minlerin de tövbeleri kabul buyurması içindi. Allah, çok bağışlayıcı
dır; çok merhametlidir. »2
İnsan, zâlim ve câhildir. Erkek ve kadın mü’minlerin gayesi töv
bedir. Allah Teâlâ Kitabında salih kullarının tövbesinden ve O’nun
da onları bağışlamasından haber vermiştir.
Sahih’te Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen bir hadis
te, O şöyle buyurmaktadır:

“Hiç kimse ameliyle cennete giremez” Sen de mi ey Allah’ın
“Evet ben bile. Ancak, Allah’ın bana
acıyıp koruması ve fazlı olmasaydı.” Bu ise, Allah Teâlâ’nın « Geçmiş
günlerde yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin ve için. » âyetine tezat
Rasûlü, dediler. Şöyle buyurdu:

teşkil etmez. Çünkü Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem, karşılık ve
denklik ifadesi olan “ba” harfini olumsuz kılmıştır. Kur’an ise sebe
biyet ifadesi olan “ba” harfini teyid etmiştir.

1

Ahmed Musned’inde: 9,10 ve 14, Buhari EdebulMufred’inde: 1202,1203,
Tirmizi: 3389
2
Ahzab Sûresi: 7273
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Allah, bir kulu sevdiğinde ona günahla zarar vermez, diyen
kimsenin sözünün manası ise; ona tövbeyi ve istiğfarı ilham eder
ve günah işlemeye ısrar etmez, demektir. Her kim, günah işleme
de ısrar edene zarar vermediğini zannederse, o, hata etmiştir ve
Kitab ve Sünnete, selefin ve imamların icmasına muhalefet etmiş
tir. Bilakis, her kim, zerre miktarı kadar hayır işlerse onu görür, her
kim de zerre miktarı kadar şer işlerse onu görür. Allah Teâlâ’nın
övülmüş kulları şu âyetinde zikrettiği kimselerdir:
ﺩﺕﹾ
 ِ ﺃُﻋﺽﺍﻷَﺭﺍﺕﹸ ﻭﺎﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﻬﺭﻀ
 ﺠﱠﻨﺔٍ ﻋ
  ﻭﺒﻜﹸﻡﺭ
 ﻥﺭﺓٍ ﻤ
 ِﻐﻔ
ﻤﹾ
 ﻭﺍﹾ ﺇِﻟﹶﻰﺭﻋ
ِ ﺎﺴ﴿ﻭ
ِﻋﻥ
 ﺎﻓِﻴﻥﺍ ﹾﻟﻌﻴﻅﹶ ﻭ ﻐ
 ﺍ ﹾﻟ ﹶﻅﻤِﻴﻥ
ِ ﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﺍﺀ ﻭﺭﺍﻟﻀﺍﺀ ﻭﺭ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻨ ِﻔﻘﹸﻭﻥ ﻴﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ

{133}

ﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﻟِ ﹾﻠ

ﻭﺍﹾﺫﻜﹶﺭ
 ﹶﻡﺴﻬ
 ﻭﺍﹾ َﺃﻨﹾﻔﹸ ﻅﹶﹶﻠﻤﺸﺔﹰ ﺃَﻭ
ﻠﹸﻭﺍﹾ ﻓﹶﺎﺤِ ﹶ ﺇِﺫﹶﺍ ﹶﻓﻌﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ{ ﻭ134} ﺴﻨِﻴﻥ
ِ ﺤ ﺍ ﹾﻟﻤﺤِﺏ ﻴﺍﻟﹼﻠﻪﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﻭ
ﻡﻭﻫ
 ﻠﹸﻭﺍﹾﺎ ﹶﻓﻌﻠﹶﻰ ﻤﻭﺍﹾ ﻋﻴﺼِﺭ ﻟﹶﻡ ﻭ ِﺇﻻﱠ ﺍﻟﹼﻠﻪﺫﻨﹸﻭﺏ
 ﺍﻟ ﱡﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ﻥﻭﻤ
 ﺫﻨﹸﻭ ِﺒﻬِﻡ
ﻭﺍﹾ ﻟِ ﹸﻐﻔﹶﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
  ﻓﹶﺎﺍﻟﹼﻠﻪ
﴾ﻭﻥﹶﻠﻤﻴﻌ

« Rabbinizden gelecek olan mağfirete ve takvâ sahipleri için hazırla
nan, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. (İşte o takva sahip
leri) bollukta ve darlıkta, Allah yolunda sarfeden, kinlerini içlerinde tu
tan ve insanların kusurlarını bağışlayan kimselerdir. Allah, iyilik edenleri
sever. (Yine o takva sahipleri) çirkin bir kötülük işlediklerinde, yahut
kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı zikredip günahlarının bağışlanması
nı dilerler. Zaten Allah’tan başka günahları kim bağışlar? Keza onlar,
yaptıkları kötü işlerde, bile bile direnmezler. »1
Her kim, günah işleyenler için kaderin hüccet olduğunu zan
nederse, o, Allah Teâlâ’nın şu âyetinde buyurduğu müşriklerin sını
fındandır:
﴾ٍﻲﺀ
 ﺸ
ﻤﻨﹶﺎ ﻤِﻥ ﹶ
ﺭ
 ﻭﻻﹶ ﺤ
 ﺅﻨﹶﺎ
ُ ﺎﻻﹶ ﺁﺒﻜﻨﹶﺎ ﻭ
ﺭﹾ
 ﺎ ﺃَﺸﹾﻪ ﻤ
  ﺸﹶﺎﺀ ﺍﻟﹼﻠﺭﻜﹸﻭﺍﹾ ﹶﻟﻭ
  ﺃَﺸﹾﻴﻘﹸﻭلُ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﺴ
 ﴿

« Allah’a karşı şirk koşanlar diyeceklerdir ki: “Eğer Allah dileseydi, ne
biz şirk koşardık, ne de babalarımız; hiçbir şeyi de kendimize haram kıl
mazdık. »2
1
2

Âli İmran Sûresi: 133135.
En’am Sûresi: 148.
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Allah Teâlâ onlara red olarak şunları buyurur:
ٍ ﻋِﻠﹾﻡﻤﻥ
 ﻜﹸﻡلْ ﻋِﻨﺩﺴﻨﹶﺎ ﻗﹸلْ ﻫ
 ْﺄﺤﺘﱠﻰ ﺫﹶﺍﻗﹸﻭﺍﹾ ﺒ
 ِﻠﻬِﻡ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻜﹶﺫﱠﺏ﴿ ﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ
ﺠﺔﹸ
 ﻗﹸلْ ﻓﹶﻠِﹼﻠﻪِ ﺍﻟﹾﺤ

{148}

ﻭﻥﺭﺼ
  َﺇﻻﱠ ﺘﹶﺨﹾ ﺃَﻨﺘﹸﻡﺇِﻥ ﻭﻅﻥ
 ﺇِﻻﱠ ﺍﻟ ﱠﻭﻥ ﹶﻟﻨﹶﺎ ﺇِﻥ ﹶﺘﱠﺘ ِﺒﻌﻭﻩﹶﻓﺘﹸﺨﹾﺭِﺠ
﴾

ﻤﻌِﻴﻥ
ﺠ
 َ ﺃﺍﻜﹸﻡﺩ ﺸﹶﺎﺀ ﻟﹶﻬﻐﺔﹸ ﻓﹶﻠﹶﻭ
ﺎِﻟ ﹶﺍ ﹾﻟﺒ

« Onlardan öncekiler de böyle yalan söylemişlerdi de, azâbımızı tat
mışlardı. (Ey Muhammed! Onlara) de ki: “Elinizde (bu iddianızı ispat
edecek) herhangi bir ilim, (bir delil) var mı, onu bize hemen çıkarın. (Fa
kat hayır!) Siz, zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve sez ancak yalan
söyleyen kimselersiniz.” (Ve yine) de ki: “(Elinizde herhangi bir delil bu
lunmadığına göre) en mükemmel delil Allah’a âittir. Eğer O dileseydi, si
zin hepinizi birden hidayete erdirirdi. »1
Şayet kader birisi için hüccet olsaydı, Allah Teâlâ peygamber
leri yalanlayanlara azâb etmezdi. Tıpkı Nûh, Âd, Semûd, Lût ve
Firavun’un kavimleri gibi. Zâlimlere ceza uygulanmasını emret
mezdi. Allah’tan gelen hüdayı (hak yolu) bırakıp, hevasına uyan
dan başkası kaderi hüccet olarak kullanmaz. Her kim, günah eh
line kaderi hüccet olarak görür ve onlardan zemmetmeyi ve ce
zalandırmayı kaldırırsa, kendisine zulmedildiği zaman hiç kimseyi
ne zemmedebilir ne de onu cezalandırabilir. Bununla beraber, bir
de onun katında lezzet gerektiren şeylerle, elem gerektiren şeyler
eşit olur. Ve onunla hayır yapanla, şer yapanı ayırt edemez. Bu
ise, şer’an, alken ve mizacen kabul edilmez. Allah Teâlâ şöyle
buyuruyor:
ُلﺠﻌ
  ﻨﹶﺽِ ﺃَﻡ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭﻤﻔﹾﺴِﺩِﻴﻥ
 ﺎﺕِ ﻜﹶﺎ ﹾﻟﺎﻟِﺤﻤِﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﻭﻋ
 ﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﺁلُ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺠﻌ
  ﻨﹶ﴿ﺃَﻡ
﴾ِﺎﺭﻜﹶﺎ ﹾﻟﻔﹸﺠ

ﻥ
 ﻤﺘﱠﻘِﻴ
 ﺍ ﹾﻟ

« Yoksa, îman edenleri ve sâlih amel işleyenleri, yeryüzünde fesad çı
karanlar gibi mi tutacağız? Yahutta Allah’tan korkanları, kötülük işle
yenler gibi mi tutacağız? »2

1
2

En’âm Sûresi: 148149.
Sâd Sûresi: 28.
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﴾ﺭﻤِﻴﻥ
ِ ﺠﻥ ﻜﹶﺎ ﹾﻟﻤ
 ِﻠﻤِﻴﺴلُ ﺍ ﹾﻟﻤﺠﻌ
 ﴿ﺃَ ﹶﻓﻨﹶ

« Müslümanları o günahkârlarla bir mi tutacağız? »1
ِﺎﺕﺎﻟِﺤﻤِﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﻭﻋ
 ﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﺁ ﻜﹶﺎﻟﱠﺫِﻴﻥﻡﻠﹶﻬﺠﻌ
 ﻴﺌَﺎﺕِ ﺃّﻥ ﻨﱠﺴ
 ﻭﺍ ﺍﻟﺤﺠﺘﹶﺭ
  ﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺴﺏ
ِ  ﺤ﴿ﺃًﻡ
﴾ﻭﻥﻜﻤ
ﺤﹸ
 ﺎ ﻴﺎﺀ ﻤ ﺴﻡﺎ ﹸﺘﻬﻤﻭﻤ
 ﻡﺎﻫﺤﻴ
 ﺍﺀ ﻤﺴﻭ


« Yoksa kötülükleri işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde, kendileri
ni, îman eden ve sâlih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zanne
diyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. »2
﴾ﻭﻥﺠﻌ
 ﻴﻨﹶﺎ ﻟﹶﺎ ﺘﹸﺭ  ﺇِﹶﻟَﺃﱠﻨﻜﹸﻡﺜﺎﹰ ﻭﻋﺒ
 ﻡ
 ﺎ ﺨﹶﹶﻠﻘﹾﻨﹶﺎﻜﹸ َﺃﱠﻨﻤﺒﺘﹸﻡ ﺴ
ِ ﴿ﺃَﻓﹶﺤ

« Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi
mi sandınız? »3
﴾ﻯﺩ ﺴﻙﻴﺘﹾﺭ  ﺃَﻥﺎﻥ ﺍﻟﹾﺈِﻨﺴﺴﺏ
 ﺤ﴿َﺃﻴ

« İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? »4
Yani, emrolunmayan ve nehyolunmayan bir şekilde hesaba
katılmayan.
Buhari ve Muslim’de gelen bir hadiste Allah Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Âdem ve Mûsâ birbirleriyle tartıştılar (birbirlerine delil getirdiler).
Mûsâ dedi ki: Ey Âdem! Sen ki insanlığın babasısın. Allah seni eliyle ya
rattı ve sana ruhundan üfledi. Sana melekler secde ettiler. Böyle olduğu
halde bizi ve kendini cennetten çıkarttın. Âdem Aleyhisselam ona şöyle
dedi: Sen ki Allah’ın seni kelamıyla (yani onunla konuşmasıyla) seçtiği
1

Kalem Sûresi: 35.
Câsiye Sûresi: 21.
3
Mu’minun Sûresi: 115.
4
Kıyamet Sûresi: 36.
2
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Mûsâ’sın. Ve sana eliyle Tevrat’ı yazdığısın. Siz de, ben yaratılmadan
önce « Âdem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı » 1 âyetini, benim
üzerime yazılı olarak buldun. Mûsâ şöyle dedi: Kırk sene önce. Âdem
Aleyhisselam: Öyleyse neden, ben yaratılmadan kırk sene önce üzerime
Allah’ın takdir ettiği bir emir yüzünden beni azarlıyorsun? Âdem, Mû
sâ’yı tartışmasında delil ile yendi.”2
Bu hadiste iki gurup, haktan sapmıştır. Bir gurup, kader sebe
biyle Allah’a isyan edenden cezanın ve zemmetmenin kaldırıl
masını içerdiğini zannederek bunu yalanlamıştır. Kaderi hüccet
edinmişler ve “kader, onu müşahede eden hakikat ehli veya
kendilerinin bir işte irade sahibi olmadıklarını görenler için hüccet
tir” demişlerdir. İnsanlardan bazısı şöyle demiştir: O hüccettir.
Çünkü, günah bir şeriatte, kınama ise başka bir şeriattedir,
yahutta, çünkü, bu başka bir yerde değil dünyada olacağın
dandır. Bunların hepsi de batıldır.
Fakat, hadisin anlamı; Mûsâ Aleyhisselam babasını (Âdem
Aleyhisselamı), ağaçtan yemesinden dolayı başlarına gelen mu
sibetten başka bir şey için kınamamıştır. Ona şöyle demişti: Ne
den bizi ve kendini cennetten çıkarttın? Günah işleyip, ondan
tövbe ettiği için kınamamıştır. Mûsâ Aleyhisselam, günahından
tövbe edenin kınanmayacağını şüphesiz bilmekte idi. Bununla
beraber O da bundan tövbe etmişti. Şayet Âdem Aleyhisselam
kader sebebiyle kendisinden kınamanın kaldırılacağına inansay
dı: « Rabbimiz! Kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize mer
hamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. »3 demezdi.
Mü’min, musîbet (bela ve sıkıntı) anında sabretmekle ve teslim
olmakla, günah işlediği zamanda tövbe ve istiğfarla (bağışlanma
dileme) emrolunmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ِﺒﻜﹶﺎﺭ ﺍﻟﹾِﺈﻭ

1

ﺸﻲ
ِ ﻙ ﺒِﺎ ﹾﻟﻌ
 ﺭﺒ
 ِﺩﺤﻤ
 ِﺢ ﺒ
 ﺒﺴ
  ﻭ ﻟِﺫﹶﻨﺒِﻙﻐﻔِﺭ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
 ﺍﺤﻕﱞ ﻭ
 ِ ﺍﻟﻠﱠﻪﺩﻭﻋ
  ِﺇﻥﺼﺒِﺭ
 ﴿ﻓﹶﺎ

Tâhâ Sûresi: 121
Buhari: 3409, Muslim: 2652.
3
A’râf Sûresi: 23
2
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« (Ey Muhammed!) Şimdi sen de sabret. Allah’ın va’di şüphesiz hak
tır. Günâhın için istiğfar et. »1
O’na, musîbetlere sabretmesini ve kusurlardan istiğfar etmesini
emrediyor.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ٍﺀﺸﻲ
 ﺒِﻜﹸلﱢ ﹶﺍﻟﱠﻠﻪ ﻭﺒﻪﺩِ ﻗﹶ ﹾﻠﻬﺅﻤِﻥ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪِ ﻴ
ْ ﻴ ﻥﻭﻤ
 ِﺫﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪ
ﺒﺔٍ ﺇِﻟﱠﺎ ﺒِﺈِ ﹾ ﻤﺼِﻴ
  ﻤِﻥﺎﺏﺎ ﺃَﺼ﴿ ﻤ
﴾ﻠِﻴﻡﻋ

« Hiçbir musîbet, Allah’ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim Allah’a
îman ederse, Allah’ta onun kalbine hidayet verir. »2
İbnu Mesud Radıyallahu Anhu şöyle diyor: “Kişiye bir musîbet
isabet ettiğinde, o, onun Allah katından olduğunu bilir, razı olur
ve ona teslim olur.
Mü’minler, kendilerine bir musîbet isabet ettiği zaman, hasta
lık, fakirlik ve boyun eğme gibi, Allah’ın hükmüne razı olur. Şayet
bu başkalarının günahı sebebiylense – tıpkı babasının, malını
masiyetle kullanıp evlatlarının fakir düşmesi gibi – o da böyledir.
Onların üzerine düşen, başlarına gelen şeyden ötürü sabretmele
ridir. Şayet babalarını kınarlarsa, onlara kader hatırlatılır ve bu da
onların kısmetleri yani kaderleridir.
Sabır, âlimlerin ittifakıyla vacibtir. Bundan daha üstünü, Al
lah’ın hükmüne rıza göstermektir. Rıza hakkında, kimileri vacib,
kimileri de müstehab demişlerdir (sahih olan budur). Bundan da
ha üstünü de, Allah’ın onun üzerine nimetlerinden görmesinden
dolayı ve hataların giderilmesine, derecesinin yükseltilmesine,
günahından tövbe edip Allah’a dönmesine, O’na boyun eğme
sine, O’na samimiyetine, tevekkül etmesine, diğer yaratılmışlar
olmaksızın O’na yönelişine sebep olan musîbetlere karşı şükret
mesidir.

1
2

Mu’min Sûresi: 55
Teğâbun Sûresi: 11
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Hak yoldan sapmış ve zulüm ehline gelince; hevalarına uyup
günah işledikleri zaman, onları, kaderi delil olarak getirdiklerini gö
rürsün. Kendilerine nimet verildiği zaman, bu iyilikleri kendi nefisle
rinden sayarlar. Onların bazı âlimlerinin dedikleri gibi: Sen itaat
anında Kaderî’sin, masiyet anında Cebrî’sin, Hangi mezhep
hevana uyarsa onu mezhep edinirsin (o senin mezhebindir).
Doğru yol ve akıl ehli ise; bir iyilik yaptıklarında onunla Allah
Teâlâ’nın üzerlerine olan nimetlerine şahitlik ederler. Muhakkak ki
Allah, onların üzerine bu nimeti verdi ve onları Müslümanlardan
ve namazı kılanlardan eyledi. Onlara takvayı ilham etti (öğretti).
Şüphesiz ki Allah’tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Ve onlar
dan kaderi şahit getirme, kendini beğenme, başa kalkma ve e
zayı gidermiştir. Bir kötülük yaptıklarında, Allah’tan bağışlanma
dilerler ve ondan Allah’a tövbe ederler.
Sahihi Buhari’de, Şeddad b. Evs’ten gelen hadiste şöyle dedi:
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İstiğfarın efendisi, kulun şöyle demesidir: “Allahım! Sen benim Rab
bimsin, senden başka ilâh yoktur. Sen beni yarattın, ben de senin kulu
num. Ben, gücüm yettiğinde senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıkla
rımın şerrinden sana sığınırım. Senin benim üzerime olan nimetlerini ve
günahlarımı itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz ki günahları senden
başkası bağışlamaz.” Her kim bunu sabaha girdiği zaman ihlaslı ve seva
bına kalbinden inanarak söylerse, o gününde ölürse cennete girer. Yine
her kim, akşama girdiğinde ihlaslı ve kalbinden sevabına inanarak söyler
se, o gecesinde ölürse cennete girer. »1
Ebu Zer Radıyallahu Anhu’nun Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem’den, O’nun da Rabbi Tebâreke ve Teâlâ’dan bildirdiği
sahih bir hadiste şöyle buyurur:

“Ey kullarım! Muhakkak ki ben nefsime zulmü haram kıldım. Sizin
aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyiniz.
Ey kullarım! Sizler gece gündüz hata işlersiniz, ben de günahların
hepsini bağışlarım. [ Bundan dolayı kınamam. ] Benden bağışlanma dile
yin, sizleri bağışlayayım.

1

Buhari: 6306.
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Ey kullarım! Ancak yedirdiğimden başka hepiniz açsınız. Benden yi
yecek isteyin ki, size yiyecek vereyim.
Ey kullarım! Ancak giydirdiğimden başka hepiniz çıplaksınız. Ben
den elbise isteyin ki size elbise giydireyim.
Ey kullarım! Kendisine hidayet verdiğim (hak yola ilettiğim) kimse
dışında hepiniz dalalettesiniz (hak yoldan ayrısınız). Benden hidayet is
teyin ki, size hidayet edeyim.
Ey kullarım! Sizler bana ne bir yarar ne de bir zarar ulaştırabilecek
değilsiniz.
Ey kullarım! Şayet sizin, öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız ve
cinleriniz bir araya gelseler, fark gözetmeksizin, ayırım yapmadan benden
isteseler ve onlardan her insanın istediğini versem, bundan dolayı benim
katımdakinden, tıpkı iğneyi denize bir defa batırıp çıkardığınızdaki su
miktarı kadardan başka bir şey eksilmez.
Ey kullarım! Onlar ancak sizin amellerinizdir. Onları sizin için sayı
yorum. Sonra onlara mükâfatını vereceğim. Sizden her kim, bir hayır bu
lursa Allah’a hamdetsin. Her kim de bundan başkasını bulursa, kendi
nefsinden başkasını kınamasın.”
İnsanlardan bir çoğu, hakikat diliyle konuşurlar ve Allah’ın
meşietine ve yaratmasına bağlı kaderi, kevnî hakikatlerle, mu
habbeti ve rızasına bağlı emirler olan dini hakikatleri birbirinden
ayırmaz. Yine dini hakikatleri, peygamberlerin diliyle Allah’ın em
rettiklerine muvafık olanla, Kitap ve Sünnette muteber olmayan
zevklerine ve duygularıyla hareket edeni birbirinden ayırmaz. Tıpkı
birçoklarının şeriat lafzı ile konuştukları gibi. Allah Teâlâ’nın pey
gamberlerine indirdiği Kitap ve Sünnet olan şeriat ki yaratılmışlar
dan hiç birine bu şeriatin dışına çıkış yoktur, ondan kafirden baş
kası çıkmaz ve hakimin hükmü olan şeriati (kanunu) birbirinden
ayırt etmez. Hâkim ise, bazen isabet eder (doğruyu bulur), bazen
ise hata eder. Bu ise, şayet âdil bir âlim ise. Ya değilse! Sünende
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen bir hadiste, O şöyle
buyuruyor:

“ Kadılar (hüküm verenler), üçtür: İkisi ateştedir. Biri ise cennettedir.
Bir adam hakkı öğrenir ve onunla (yani hakla) hükmederse, o, cennette
dir. Bir adam da insanlara cehaletle hüküm verirse o da cehennemdedir.
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Yine bir adam hakkı bilir, fakat onun hilafına hüküm verirse o da cehen
nemdedir.”1
Adil ve âlim kadıların en üstünü Âdemoğullarının efendisi Hz.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’dir. Buhari ve Muslim’de
gelen hadiste şöyle buyuruyor:

“ Sizler bana münakaşa ederek geliyorsunuz. Olur ki bazınız bazı
nızdan hüccetinde daha akıllı olabilir. Ben ancak duyduklarımla hüküm
veririm. Her kime birinin lehine kardeşinin hakkında (yanlış) hüküm vere
cek olursam onu almasın. Ben ancak, onun için ateş parçasından bir par
ça kesmiş olurum.” 2
Yaratılmışların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, işittiği bir şe
ye hüküm verdiğinde, batında da o bunun hilafınaysa, hüküm
verilenin kendisi için verilen hükmü almasının câiz olmadığını ha
ber vermiştir. Çünkü o, onunla, onun için ateşten bir parça kesilir.
Mutlak mülklerde, âlimler arasında ittifak vardır. Hakim, ikrar
etme ve deliller gibi, onu şer’î hüccet zannederek hükmeder de
ve batını da (gizli olanı) zahirin hilafınaysa (görüneni zıddınaysa)
kendisine hükmedilenin, hükmedileni alması ittifakla câiz değildir.
Şayet, akitlerde (antlaşmalarda), anlaşmaları bozmada ve buna
benzer şeylerde âlimlerin çoğunluğu şöyle derler: Durum yine ay
nıdır. Bu ise, Malik, Şafii ve Ahmed b. Hanbel’in mezhebidir. Ebu
Hanife Rahimehullah ise bu iki çeşidi birbirinden ayırır.
EşŞer’u ve Şeriat lafzıyla, şayet Kitap ve Sünnet kastediliyorsa,
ne Allah dostlarının birinin ne de bir başkasının bunun dışına çık
ması mümkün değildir. Her kim, Allah dostlarından birinin, Mu
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’e uymadan, batınî ve zahiri
Allah’a giden bir yolu olduğunu düşünürse [ ki o, batınen ve zahi
ren O’na uymamıştır ] o, kâfirdir.
Her kim, bunda Mûsâ’nın Hızır ile olan kıssasını getirirse iki yön
den hatalıdır:
Birincisi: Mûsâ Aleyhisselam Hızır’a gönderilmiş değildi. Hızır’ın
Mûsâ Aleyhisselam’a uyması vâcib değildi. Mûsâ Aleyhisselam,
İsrâiloğulları’na gönderilmiş bir peygamberdir. Muhammed
1

Ebu Davud: 3573, Tirmizi: 1322. Sahih bir hadistir. ElElbani: Elİrva’sında:
2614.
2
Buhari: 2458, Muslim: 1713.
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sallallahu aleyhi ve sellem’in risaleti ise bütün cin ve insanlar için
dir. Şayet, İbrahim, Mûsâ ve Îsâ gibi Hızır’dan daha üstün olanlar,
Resul sallallahu aleyhi ve sellem’i idrak etmiş olsalardı, muhakkak
O’na uymaları vâcib olurdu. Hızır’da böyle olduğuna göre, aca
ba Nebi ve Resul’ün durumu nice olur!? Veli veya Nebi olmasın
dan başka, Hızır’ın durumu nasıldır!? Bunun içindir ki, Hızır, Mûsâ
Aleyhisselam’a şöyle der: « Ben, bana Allah tarafından öğretilmiş

ve senin bilmediğin bir ilim üzereyim. Sen de, Allah tarafından sa
na öğretilmiş ve benim bilmediğim bir ilim üzeresin. » 1 Kendisine
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in risaleti ulaşan insan ve
cinlerden hiç biri bunun gibi bir sözü söyleyemez.
İkincisi: Hızır’ın yaptıkları Mûsâ Aleyhisselam’ın şeriatine muhalif
değildir. Bilakis, bunu mübah kılan sebepler ilmi kendisinde yoktu.
Bunu ona bildirdiğinde, onda muvafakat etmiştir. Hızır’ın, gemiyi
delmesi, sonrada onarması zalimin gemiyi alması korkusuyla, ge
mi ehlinin maslahatı ve onlara iyilikte bulunmak içindi. Bu ise, câ
izdir. Küçükte olsa, saldırganı öldürmek câizdir. Anababasını küf
re götürecek olan kimsenin, bunu yapmasına ancak onu öldür
mek engelleyecekse onu öldürmek câizdir.
Necde elHarûrî, İbnu Abbas Radıyallahu Anhu’ya genç ço
cukların öldürülmesini sorduğunda ona şöyle dedi: Şayet, o ço
cuklar hakkında Hızır’ın bildiklerini biliyorsan onları öldür. Yoksa,
onları öldürme. 2
Yetime karşılıksız iyilikte bulunmak ve açlığa sabretmeye ge
lince, bu, salih amellerdendir. Bunda ise, Allah’ın şeriatine muhalif
hiçbir şey yoktur.
Ancak şeriatte, hakimin hükmü murad ediliyorsa, o kişi belki
zalim olabilir, adalet sahibi de olabilir. İsabet ettiği gibi, hata da
edebilir. Belki de şeriatle, tıpkı Ebu Hanife, Sevri, Malik b. Enes,
Evzai, Leys b. Sa’d, Şafii, Ahmed, İshak, Davud ve başkaları gibi
fıkıh imamlarının sözleri de murad edilmiş olabilir. Bunların sözlerini
Kitab ve Sünnetten delillendirirler. Taklit edenin (mukallid) başka
sını taklit etmesi mümkündür. Bu câizdir. Onlardan birine uymak,
Resul sallallahu aleyhi ve sellem’e uymak gibi ümmetin tamamı

1
2

Buhari: 73, Muslim: 2380.
Muslim: 1812.
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na vacib değildir. Tıpkı, ilimsiz konuşana tabi olmak yasaklandığı
gibi, onlardan birini taklit etmesi yasaklanmaz.
Ancak, birisi şeriate (Allah’ın kanunlarına) ondan olmayan ya
lancı sözleri katmak veya Allah’ın murada ettiğinin hilafına nasları
te’vil etmek (açıklamada bulunmak), ve buna benzer şeyler,
bunlar değiştirmenin çeşitlerindendir. İndirilmiş şeriatin, te’vil edil
miş şeriatin ve tebdil edilmiş (değiştirilmiş) şeriatin arasında fark
olması gerekir. Tıpkı kevnî hakikat ve emrî dînî hakikatin arası ile,
Kitab ve Sünnetten delil getirilmesinin arasının ve sahibinin zevk
ve vecdinin birbirinden ayırt edildiği gibi.
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FASIL

Allah Teâlâ, irade, emir, kaza, izin, haram kılma, gönderme,
yollama, yaratma ile kevnî olan yaratmasını, kaderini ve kaza’sı
arasındaki farkı Kitabında açıklamıştır. Şayet onunla emretmese,
onu sevmese, ashabına sevap vermez ve onları evliyasından kıl
mamasıyla, dînî olan, onunla emrettiği, sevdiği, razı olduğu, failini
sevdiği, onlara sevabını verdiği, ikram ettiği ve onları muttaki veli
lerinden felaha ermiş gurubu ve galip olan askeri arasındaki farkı
beyan etmiştir Allah Azze ve Celle. Bunlar ise, Allah’ın dostlarıyla
düşmanlarını ayırt ettiği en büyük farklardır. Rab Subhânehû ve
Teâlâ her kimi, sevdiği ve razı olduğu işlerde kullanır ve bu hal ü
zere ölürse, o, Allah’ın dostlarındandır. Her kimin ameli de, Rabbi
sinirlendirecek ve kerih gördükleri ise ve bu hal üzere ölürse, o,
Allah’ın düşmanlarındandır.
Kevnî irâde, yarattığındaki meşietidir. Bütün mahluklar (yara
tılmışlar) Allah Teâlâ’nın meşietinin içindedir. Dînî irâde ise, mu
habbeti, rızasını ve emrettiğini içine alan ve onu din ve şeriat kıl
dığı iradedir.
Bu ise, îman ve sâlih amelle alakalıdır. Allah Teâlâ birincide
şöyle buyuruyor:
ْلﺠﻌ
  ﻴﻀِﻠﱠﻪ ﺃَﻥ ﻴﺭِﺩﻥ ﻴﻭﻤ
 ِﻼﹶﻡ ﻟِﻺِﺴﻩﺭﺩ ﺼﺭﺡ
 ﺸﹾ ﻴﻴﻪﺩ
ِ ﻬ ﺃَﻥ ﻴﺭِﺩِ ﺍﻟﻠﹼﻪﻥ ﻴ﴿ ﹶﻓﻤ
﴾

ﺎﺀﺴﻤ
  ﻓِﻲ ﺍﻟﺩﺼﻌ
 ﻴ ﺎﺠ ﹰﺎ ﻜﹶ َﺄﱠﻨﻤﺭﻘﺎﹰ ﺤﻀﻴ
 ﺭﻩ
 ﺩﺼ

« Allah, kimi hidâyete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam’a açar;
kimi de saptırmak isterse, sanki göğe çıkmış gibi göğsünü iyice daraltır
sıkar. »1
Nûh Aleyhisselam kavmine şöyle diyor:

1

En’âm Sûresi: 125.
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﴾ ﻴﻜﹸﻡِﻐﻭ
ﻴ ﹾ  ﺃَﻥﺭِﻴﺩﻪ ﻴ
  ﺍﻟﹼﻠ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﹶﻟﻜﹸﻡﺼﺢ
  ﺃَﻨﺩﺕﱡ َﺃﻥ ﺃَﺭﺤِﻲ ِﺇﻥﻡ ﹸﻨﺼ
 ﻌﻜﹸ
 ﻨ ﹶﻔﻻ ﻴ
ﻭ ﹶ
﴿

« Size nasihat etmeyi istediğimde, eğer Allah sizi azdırmayı murad
etmişse, benim nasihatim size hiçbir fayda vermez. »1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ٍﺍلﻭ

ﻪ ﻤِﻥ
ِ ﻭ ِﻨﻥ ﺩﻡ ﻤﺎ ﻟﹶﻬﻭﻤ
  ﻟﹶﻪﺩﺭﻼ ﻤ
ﻭﺀﺍﹰ ﻓﹶ ﹶﻡٍ ﺴﻪ ِﺒ ﹶﻘﻭ
  ﺍﻟﻠﹼﺍﺩﺇِﺫﹶﺍ ﺃَﺭ﴿ ﻭ

« Allah, bir kavme kötülük murad ettiği zaman, artık onu geri çevire
cek bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka velîleri de yoktur. »2
İkinci de ise Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻻﹶ ﻭﺭﺴ ﺍﻟﹾﻴ ِﺒﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪﺭِﻴﺩ ﻴﺎﻡٍ ﺃُﺨﹶﺭ ﺃَﻴﻥﺩﺓﹲ ﻤ
 ِﺴﻔﹶﺭٍ ﹶﻓﻌ
 ﻠﹶﻰ ﻋﺭِﻴﻀﺎﹰ َﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥﻭﻤ
﴿
﴾

ﺭﺴ ﺍ ﹾﻟﻌﺩ ِﺒﻜﹸﻡ
 ﺭِﻴﻴ

« Her kim hasta, yahut seyahatte olursa (tutamadığı günleri) başka
günlerde tutsun. Allah sizler için kolaylığı ister; güçlüğü istemez. »3
Allah Teâlâ taharet âyetinde şöyle buyurur:
ﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠﻪ ﻋ
 ﻤ ﹶﺘ
ﻌ
 ﻡ ِﻨ
 ِﻴﺘِﻟ ﻭﺭﻜﹸﻡ
 ﻁﻬ
 ﹶ ِﻟﻴﺭِﻴﺩﻟﹶـﻜِﻥ ﻴﺭﺝٍ ﻭ
  ﺤﻤﻥ
 ﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠل ﻋ
َ ﺠﻌ
  ِﻟﻴ ﺍﻟﹼﻠﻪﺭِﻴﺩﺎ ﻴ﴿ﻤ
﴾ﻭﻥﺸﻜﹸﺭ
ﺘﹶ ﹾ

ﻡ
 ﱠﻠﻜﹸﹶﻟﻌ

« Allah, size bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve
şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. »4
Nikahtan haram ve helal kıldıklarını zikrettiğinde şöyle buyuru
yor:

1

Hûd Sûresi: 34.
Râd Sûresi: 11.
3
Bakara Sûresi: 185.
4
Mâide Sûresi: 6.
2
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ﻠِﻴﻡ ﻋﺍﻟﹼﻠﻪ ﻭﻜﹸﻡﹶﻠﻴ ﻋﻴﺘﹸﻭﺏ ﻭ
 ﻠِﻜﹸﻡ ﻤِﻥ ﹶﻗﺒ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺴﹶﻨﻥ
 ﻴﻜﹸﻡ ﺩ
ِ ﻬﻭﻴ
  ﻟﹶﻜﹸﻡﻴﻥﺒ ﻴ ِﻟ ﺍﻟﻠﹼﻪﺭِﻴﺩ﴿ﻴ
ﻼﹰﻤﻴ
 ﺍﺕِ ﺃَﻥ ﹶﺘﻤِﻴﻠﹸﻭﺍﹾﻬﻭ
ﺸ
 ﺍﻟ ﱠﻭﻥﻴﱠﺘ ِﺒﻌ  ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﺭِﻴﺩﻭﻴ
 ﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠ ﻋﻴﺘﹸﻭﺏ  ﺃَﻥﺭِﻴﺩ ﻴﺍﻟﹼﻠﻪ{ ﻭ26} ﺤﻜِﻴﻡ

﴾ﻀﻌِﻴﻔﺎﹰ
 ﺎﻥﺨﹸﻠِﻕﹶ ﺍﻹِﻨﺴ ﻭﻨﻜﹸﻡﻑ ﻋ
ﺨﱢﻔ ﹶ
 ﹶ ﺃَﻥ ﻴ ﺍﻟﹼﻠﻪﺭِﻴﺩ{ ﻴ27} ﻋﻅِﻴﻤﺎﹰ


« Allah, size (hükümlerini) açıklamak ve sizden öncekileri hak yoluna
sizi irşad edip tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, her şeyi hakkıyla
bilendir, hikmet sâhibidir.
Allah, sizin tövbelerinizi kabul etmek istiyor; şehvetlerinin peşinde
koşanlar ise, sizin doğru yoldan iyice sapmanızı istiyorlar.
Keza Allah, sizin sırtınızdaki (ağır yükleri) hafifletmek istiyor; zira
insan, zayıf (ve güçsüz) yaratılmıştır. »1
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımlarına neleri emretti
ğini ve neleri yasakladığını zikrettiğinde şöyle buyurur:
﴾ﻁﻬِﻴﺭﺍﹰ
 ﹶﺘ ﹾﺭﻜﹸﻡ
 ﻁﻬ
ﻴ ﹶﻭ
 ِﺕﺒﻴ لَ ﺍ ﹾﻟ َﺃﻫﺠﺱ
  ﺍﻟﺭﻨﻜﹸﻡﺏ ﻋ
 ﻫ
ِﺫ
 ﹾ ِﻟﻴ ﺍﻟﱠﻠﻪﺭِﻴﺩﺎ ﻴ﴿ ِﺇﱠﻨﻤ

« Ey Peygamberin ev halkı! Allah, sizden günâh kirini gidermek ve
sizi tertemiz kılmak istiyor. »2
Bunun manası, Allah sizlere sizleri tertemiz kılmak için (Ehli Bey
ti) günâh kirini giderici şeyleri emrediyor. Her kim O’nun emrine
itaat ederse o temiz olur ve isyan edenin aksine ondan günâh kiri
giderilmiş olur.
Emir meselesine gelince, elEmrulKevnî hakkında şöyle buyu
ruyor:
﴾ﻴﻜﹸﻭﻥ ﹶﻓ

ﻪ ﻜﹸﻥ
  ﺃَﻥ ﱠﻨﻘﹸﻭلَ ﹶﻟﻨﹶﺎﻩﺩﻲﺀٍ ﺇِﺫﹶﺍ ﺃَﺭ
 ﺸ
ﻟﹸﻨﹶﺎ ﻟِ ﹶﺎ ﹶﻗﻭ﴿ِﺇﱠﻨﻤ

« Zira bizim, bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz, ona “ol”
demektir; o da hemen oluverir. »3
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
1

Nisâ Sûresi: 2628.
Ahzâb Sûresi: 33
3
Nahl Sûresi: 40
2
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﴾ﺭﺒﺼﻤﺢٍ ﺒِﺎ ﹾﻟ
 ﹲﺓ ﻜﹶﹶﻠﺍﺤِﺩﺭﻨﹶﺎ ﺇِﻟﱠﺎ ﻭ
 ﺎ َﺃﻤﻭﻤ


﴿
ِ

« Bizim emrimiz, gözün açılıp kapanması gibi, ancak tek bir

emirdir.»1

﴾ ِﺱﻷﻤ
َ  ﺒِﺎﻐﻥ
ﻡ ﹶﺘ ﹾ
 ﺼِﻴﺩﹰﺍ ﻜﹶﺄَﻥ ﻟﱠﺎ ﺤ ﹾﻠﻨﹶﺎﻫﺠﻌ
 ﺎﺭﺍﹰ ﻓﹶﻭ ﻨﹶﻬ
 ﻼﹰ َﺃﺭﻨﹶﺎ ﻟﹶﻴ
 ﺎ َﺃﻤ﴿ َﺃﺘﹶﺎﻫ

« Gece yahut gündüz, ona emir gelir ve sanki dün hiçbir şey yokmuş
gibi onu hasad edilmişe çeviririz. »2
Dînî emre gelince, Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺸﹶﺎﺀﻋﻥِ ﺍ ﹾﻟﻔﹶﺤ
 ﻰﻴ ﹾﻨﻬ ﻭ
 ﻰﺭﺒ
 ﺇِﻴﺘﹶﺎﺀ ﺫِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹸﺎﻥِ ﻭﺴﺍﻹِﺤلِ ﻭﺩ ﺒِﺎ ﹾﻟﻌﺭ ْﺄﻤ ﻴ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ِﺇﻥ
﴾ﻭﻥﺫﻜﱠﺭ
ﺘﹶ ﹶ

ﻠﱠﻜﹸﻡ ﹶﻟﻌﻅﻜﹸﻡ
ﻌ ﹸ
ِ ﻲ ﻴ
ِ ﻐ
ﺒ ﹾ ﺍ ﹾﻟﻨﻜﹶﺭِ ﻭﺍ ﹾﻟﻤﻭ

« Allah, adaletli olmayı, iyilik etmeyi ve yakınlara vermeyi emreder;
(her çeşit) haramdan, kötülükten ve zorbalıktan da meneder; öğüt alası
nız diye va’z ve nasihat eder. »3
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
 ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﺃَﻥﻴﻥ ﺒ ﻤﺘﹸﻡ
ﻜ
ﺤﹶ
 ﺇِﺫﹶﺍﺎ ﻭﻠِﻬﺎﻨﹶﺎﺕِ ﺇِﻟﹶﻰ َﺃﻫﻷﻤ
َ ﻭﺍﹾ ﺍ ﺃَﻥ ﺘﹸﺅﺩﺭﻜﹸﻡ
  ْﺄﻤ ﻴ ﺍﻟﹼﻠﻪ﴿ِﺇﻥ
﴾ﺒﺼِﻴﺭﺍﹰ

ﺴﻤِﻴﻌ ﹰﺎ
  ﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﹼﻠﻪﻅﻜﹸﻡ ﺒِﻪِ ِﺇﻥ
ﻌ ﹸ
ِ ﺎ ﻴﻌﻤ
ِ ﻪ ِﻨ
  ﺍﻟﹼﻠلِ ِﺇﻥﺩﻭ ﹾﺍ ﺒِﺎﻟﹾﻌﻜﻤ
ﺤﹸ
 ﺘﹶ

« Allah size, emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmetti
ğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah bununla size ne
güzel öğüt veriyor. Şüphe yoktur ki Allah, her şeyi hakkıyla işiten, hak
kıyla görendir. »4
İzne gelince, sihri zikrettiğinde, kevnî’de şöyle der:

1

Kamer Sûresi: 50
Yûnus Sûresi: 24
3
Nahl Sûresi: 90
4
Nisâ Sûresi: 58
2
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﴾ ِﺫﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪ
ﻻ ﺒِﺈِ ﹾ
ﺩٍ ِﺇ ﱠ ﺃَﺤﻤﻥ
ِ ﻪ
ِ ﻥ ِﺒ
 ﻴﺂﺭﻡ ﺒِﻀﺎ ﻫﻭﻤ
﴿

« Allah’ın izni olmadıkça, bu öğrendikleriyle hiç kimseye zararlı ola
mazlar. »1
Yani, kudreti ve dilemesiyle, bununla birlikte Allah Azze ve
Celle sihri sevmez.
Allah Teâlâ dînî izin hakkında şöyle buyurur:
﴾

ﺄْﺫﹶﻥ ِﺒﻪِ ﺍﻟﱠﻠﻪﻡ ﻴ
 ﺎ ﻟﹶﻥ ﻤ
ِ ﻴ ﺍﻟﺩﻤﻥ
 ﻡﻭﺍ ﹶﻟﻬﺭﻋ
 ﺭﻜﹶﺎﺀ ﺸﹶ
  ﺸﹸﻡ ﹶﻟﻬ﴿ﺃَﻡ

« Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir
şeriat koyan ortakları mı var? »2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺍﺠﺎﹰﺴِﺭﺫِﻨﻪِ ﻭ
ﺍﻋِﻴﺎﹰ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺒِﺈِ ﹾﺩﻭ

{45}

ﻭﻨﹶﺫِﻴﺭﺍﹰ
 ﺸﱢﺭﺍﹰﻤﺒ
ﻭ
  ﺸﹶﺎﻫِﺩﺍﹰ ﹾﻠﻨﹶﺎﻙﺴ﴿ ِﺇﻨﱠﺎ ﺃَﺭ
﴾ﻤﻨِﻴﺭﺍﹰ


« Biz seni, şâhid olarak, müjdeci olarak, uyarıcı, kendi izniyle Allah’a
davet edici olarak gönderdik. »3
﴾ ِ ﺒِﺈِﺫﹾﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪﻁﹶﺎﻉﻭلٍ ﺇِﻻﱠ ِﻟﻴﺴ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤِﻥ ﺭﺴﺎ ﺃَﺭﻭﻤ
﴿

« Biz, gönderdiğimiz her bir peygamberi, ancak Allah’ın izniyle itaat
olunması için gönderdik. »4
﴾ ِﺫﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪ
ﺎ ﹶﻓﺒِﺈِ ﹾﻭﻟِﻬﻠﹶﻰ ُﺃﺼﺔ ﻋ
ﻤﹰ
 ﺎ ﻗﹶﺎ ِﺌﻭﻫﻜﹸﺘﻤ
ﺭﹾ
 ﻭ ﺘﹶ
 ﻥ ﻟﱢﻴ ﹶﻨﺔٍ َﺃﻌﺘﹸﻡ ﻤ
ﻁ
ﺎ ﹶﻗ ﹶ﴿ﻤ

1

Bakara Sûresi: 102
Şura Sûresi: 21
3
Ahzâb Sûresi: 4546
4
Nisâ Sûresi: 64
2
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« Hurma ağaçlarından her neyi kesmiş, yahut kesmeyip kökleri üze
rinde dikili bırakmışsanız, o da Allah’ın izniyledir. »1
Kaza’ya gelince, kevnî’de şöyle der:
﴾ ِﻴﻥ ﻤ
ﻭ
 ﻴ ﺍﺕٍ ﻓِﻲﺎﻭﺴﻤ
 ﺒﻊ ﺴ
 ﻫﻥ
 ﺎ﴿ ﹶﻓ ﹶﻘﻀ

« Böylece onları, iki gün içinde yedi gök olarak var etmiştir. »2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ﻴﻜﹸﻭﻥ ﹶﻓ

ﻪ ﻜﹸﻥ
 ﻴﻘﹸﻭلُ ﹶﻟ ﺎﺭﺍﹰ ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻤﻰ َﺃﻤﺇِﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀ﴿ ﻭ

« Bir işin olmasına hükmettiği zaman, ona sadece “ol” der, o da hemen
olur. »3
Dînî (emir de) de şöyle buyurur:
﴾

ﺎﻩﻭﺍﹾ ﺇِﻻﱠ ﺇِﻴﺩﻌﺒ
 ﻻ ﹶﺘ
 ﺃَ ﱠﻙﺭﺒ
 ﻰ ﹶﻗﻀ﴿ﻭ

« Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretti. »4
Bununla murad edilen, onu takdir etti, demek değildir. Mu
hakkak ki o, başkasına ibadet etmiştir. Tıpkı başka bir yerde haber
verdiği gibi. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺅﻨﹶﺎ
ُ ﺎﺸ ﹶﻔﻌ
ـﺅُﻻﺀ ﹸ ﻫﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ ﻭ
 ﻡﻌﻬ
 ﻨ ﹶﻔﻻﹶ ﻴ ﻭﻡﺭﻫ
 ﻴﻀ ﺎ ﻻﹶﻭﻥِ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻤ ﻤِﻥ ﺩﻭﻥﺩﻌﺒ
 ﻴ ﻭ
﴿
ﺎﻟﹶﻰﻭ ﹶﺘﻌ
 ﺎ ﹶﻨﻪﺤﺴﺒ
 ِﺽﻭﻻﹶ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭ
 ِﺍﺕﺎﻭﺴﻤ
  ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﹶﻡﻴﻌ ﺎ ﻻﹶ ِﺒﻤ ﺍﻟﻠﹼﻪﺒﺌُﻭﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪِ ﻗﹸلْ َﺃﹸﺘ ﹶﻨﻋِﻨﺩ
﴾ﺭﻜﹸﻭﻥ
ِ ﺸﹾﺎ ﻴﻋﻤ


1

Haşr Sûresi: 5
Fussilet Sûresi: 12
3
Bakara Sûresi: 117
4
İsrâ Sûresi: 23
2
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« (O müşrikler), Allah’ı bırakarak, kendilerine zararı da faydası da
dokunmayan şeylere ibadet ederler ve “bunlar, Allah katında bizim
şefaatçılarımızdır” derler. »1
Yine Halil Aleyhisselam’ın kavmine olan sözünde şöyle denir:
 ﻟﱢﻲ ﺇِﻟﱠﺎﺩﻭ
  ﻋﻡ{ ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻬ76} ﻭﻥﺩﻤ
  ﺍﻟﹾﺄَﻗﹾﺎﺅُﻜﹸﻡﺁﺒ ﻭ{ ﺃَﻨﺘﹸﻡ75} ﻭﻥﺩﻌﺒ
  ﹶﺘﺎ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡﻴﺘﹸﻡ ﻤ َﺃ﴿ﻗﹶﺎلَ ﺃَﻓﹶﺭ
﴾ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻌﺭﺏ


« İbrahim de demişti ki: “Şimdi, gerek sizin ve gerekse daha evvelki
atalarınızın nelere ibadet ettiğinizi görmüyor musunuz?” “Onların hepsi
benim düşmanlarımdır; yalnız âlemlerin Rabbi hâriç. »2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺍﺀﺭ ِﺇﻨﱠﺎ ﺒﻤﻬِﻡ
ِﻭ
  ﺇِﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ِﻟ ﹶﻘﻌﻪ
ﻤ
 ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭﺴ ﹶﻨﺔﹲ ﻓِﻲ ِﺇﺒ
 ﻭﺓﹲ ﺤ
ﺴ
 ُ ﺃ ﻜﹶﺎ ﹶﻨﺕﹾ ﹶﻟﻜﹸﻡ﴿ﻗﹶﺩ
ﺩﺍﹰﺎﺀ َﺃﺒﻐﻀ
ﺒ ﹾ ﺍﹾﻟﺓﹸ ﻭﺍﻭﺩ ﺍ ﹾﻟﻌﻴ ﹶﻨﻜﹸﻡ ﺒ ﻭ
 ﻴ ﹶﻨﻨﹶﺎ ﺒ ﺍﺩﻭﺒ
 ﺭﻨﹶﺎ ِﺒﻜﹸﻡ
 ﻜﻔﹶ
ﻭﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﹶ ﻤِﻥ ﺩﻭﻥﺩﻌﺒ
 ﺎ ﹶﺘﻤﻤ
ِﻭ
 ﻤِﻨﻜﹸﻡ
﴾

ﻩﺩﺤﻤﻨﹸﻭﺍ ﺒِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻭ
ِﺅ
ْ ﺤﺘﱠﻰ ﹸﺘ


\
« İbrahim’in, babasına söylediği “senin için Allah’tan mutlaka mağfi
ret dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek bir şeyi savmaya gücüm
yetmez” sözü dışında, İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için
uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki:
“Biz sizden ve sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız.
Biz sizin putlarınızı inkâr ediyoruz. Siz, tek bir Allah’a îman etmedikçe,
bizimle sizin aranızda ebedî olarak kin ve düşmanlık belirmiştir. »3
{3}

ﺩﻋﺒ
 ﺎ َﺃ ﻤﻭﻥﺎﺒِﺩ ﻋﻟﹶﺎ ﺃَﻨﺘﹸﻡ{ ﻭ2} ﻭﻥﺩﻌﺒ
 ﺎ ﹶﺘ ﻤﺩﻋﺒ
 { ﻟﹶﺎ َﺃ1} ﻭﻥﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓِﺭﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻗﹸلْ ﻴ
﴾ ِ ﺩِﻴﻥﻟِﻲ ﻭ ﺩِﻴ ﹸﻨﻜﹸﻡ{ ﹶﻟﻜﹸﻡ5) ﺩﻋﺒ
 ﺎ َﺃﻥ ﻤ
 ﻭﺎﺒِﺩﻡ ﻋ
 ﻟﹶﺎ ﺃَﻨﺘﹸ{ ﻭ4} ﺩﺘﱡﻡﻋﺒ
 ﺎ ﻤﺎﺒِﺩﻟﹶﺎ َﺃﻨﹶﺎ ﻋﻭ

1

Yûnus Sûresi: 18
Şuarâ Sûresi: 7577
3
Mumtehine Sûresi: 4
2
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« (Ey Muhammed! O kâfirlere) de ki: “Ey kâfirler! Ben sizin ibadet
ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek
değilsiniz. Ben aslâ sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim. Siz
de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size âit
tir; benim dînim de bana”… »1
Bu âyetler, buna rıza göstermesini değil, onların dininden uzak
olduğunu ifade eder. Başka bir âyette Allah Teâlâ’nın buyurduğu
gibi:
ﺎﻤﻤ
 ﺀ
 ﺭِﻱﺃَﻨﹶ ﹾﺎ ﺒلُ ﻭﻋﻤ
 ﺎ َﺃﻤﻤ
ِ ﻥ
 ﺭِﻴﺌُﻭﻡ ﺒ
  ﺃَﻨﺘﹸﻠﹸﻜﹸﻡﻋﻤ
 ﻡ
 ﻟﹶﻜﹸﻠِﻲ ﻭﻋﻤ
  ﹶﻓﻘﹸل ﻟﱢﻲﻭﻙﺫﺒ
ﺇِﻥ ﻜﹶ ﱠ﴿ﻭ
﴾ﻠﹸﻭﻥﻌﻤ
 ﹶﺘ

« Eğer onlar seni yalanlarlarsa, (onlara) de ki: “Benim amelim bana,
sizin ameliniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de
sizin yaptığınızdan uzağım. »2
Dinsizlerden her kim, bunun, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve
sellem’in kâfirlerin dininden razı olması olduğunu iddia ederse, o,
insanların en yalancısı ve en inkârcısıdır. Tıpkı « Rabbin emretti »3
âyetinin manasının “kader” olduğunu, Allah Subhânehû ve
Teâlâ’nın bir şeyi, ancak vuku bulduktan (meydana geldikten)
sonra emrettiğini (takdir ettiğini) ve putlara tapanların, aslında
Allah’tan başkasına tapmadıklarını (ibadet etmediklerini) iddia
ederse, muhakkak ki bu, hepsini inkâr eden insanların en büyü
ğüdür.
“Ba’s” (gönderme) lafzına gelince Allah Teâlâ “elBa’sul
Kevnî” hakkında şöyle buyurur:
َﻭﺍﹾ ﺨِﻼﹶلﺎﺴ ْﺄﺱٍ ﺸﹶﺩِﻴﺩٍ ﻓﹶﺠﻟِﻲ ﺒﺎﺩﺍﹰ ﱠﻟﻨﹶﺎ ُﺃﻭ ﻋِﺒﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠﻌ ﹾﺜﻨﹶﺎ ﻋ
 ﺒ ﺎﻤ ﺃُﻭﻻﻫﺩﻋﺎﺀ ﻭ﴿ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﺠ
﴾ﻭﻻﹰﻤﻔﹾﻌ
 ﺩﹰﺍﻋ ﻭﻜﹶﺎﻥﺎﺭِ ﻭﺩﻴ
 ﺍﻟ

1

Kâfirûn Sûresi
Yûnus Sûresi: 41
3
İsra Sûresi: 23
2
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« Nitekim ilkinin vakti gelince, üzerinize savaşta çok şiddetli olan
kullarımızı göndermiştik. Onlar da ülke dâhilinde kontrolü ele almışlardı.
Bu, yapılması gereken bir va’d idi. »1
“ElBa’sudDînî” (dînî gönderme) hakkında da Allah Teâlâ şöy
le buyuruyor:
ﻡﻤﻬ
 ﱢﻠﻴﻌﻭ
 ﺯﻜﱢﻴﻬِﻡ
 ﻭﻴ
 ِﺎ ِﺘﻪ ﺁﻴﻴﻬِﻡ ﹶﻠﺘﹾﻠﹸﻭ ﻋ ﻴﻡﻤ ﹾﻨﻬ
 ﻭﻻﹰﺴ ﺭﻴﻥﻤﻴ
 ﻌﺙﹶ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾُﺄ
  ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺒﻫﻭ
﴿
﴾

ﻤﺔﹶ
ﻜ
ﺤﹾ
ِ ﺍﻟﹾ ﻭﻜﺘﹶﺎﺏ
ِ ﺍ ﹾﻟ

« Ümmî Araplar içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın âyetle
rini okuyan, onları temizleyen ve onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir Re
sul gönderen O’dur. »2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾

ﻭﺍﹾ ﺍﻟﻁﱠﺎﻏﹸﻭﺕﹶﺠ ﹶﺘ ِﻨﺒ
 ﺍ ﻭﻭﺍﹾ ﺍﻟﹼﻠﻪﺩﻋﺒ
 ﻭﻻﹰ ﺃَﻥِ ﺍﺴﻤﺔٍ ﺭ
 ﻌ ﹾﺜﻨﹶﺎ ﻓِﻲ ﻜﹸلﱢ ُﺃ
 ﺒ ﺩ
 ﹶﻟﻘﹶ﴿ﻭ

« Biz her ümmete, yalnız Allah’a ibadet etmeleri ve şeytandan da sa
kınmaları için bir peygamber gönderdik. »3
“İrsal” lafzına gelince, Allah Teâlâ “İrsâlulKevnî” hakkında şöy
le buyuruyor:
﴾ﺍﹰ ﺃَﺯﻡﻫ ﹶﺘﺅُﺯﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥ ﻋﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
 ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺍﻟ ﱠﺴ َﺃﻨﱠﺎ ﺃَﺭﻡ ﺘﹶﺭ
 ﴿ﺃَﻟﹶ

« Nitekim kâfirler üzerine gönderdiğimiz şeytanların onları günâh iş
lemeye teşvik ettiklerini görmedin mi? »4
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ِﻤِﺘﻪ
ﺤ
  ﺭﻱﺩ ﻴﻴﻥ ﺒ ﺸﹾﺭﹰﺍﺡ ﺒ
 ﺎﺭﻴ
 لَ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺃَﺭﻫﻭ
ﻭ
﴿

1

İsra Sûresi: 5
Cum’a Sûresi: 2
3
Nahl Sûresi: 36
4
Meryem Sûresi: 83
2
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« Rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak gönderen O’dur. »1
“Dînî İrsal” hakkında da şöyle buyuruyor:
﴾ﻭﻨﹶﺫِﻴﺭﺍﹰ


ﺸﱢﺭﺍﹰﻤﺒ
ﻭ
  ﺸﹶﺎﻫِﺩﺍﹰﻠﹾﻨﹶﺎﻙﺴ ﺇِﻨﱠﺎ ﺃَﺭﺎ ﺍﻟ ﱠﻨِﺒﻲﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ

« Ey Peygamber! Biz seni, şâhid olarak, müjdeci ve uyarıcı olarak
gönderdik. »2
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ِﻤﻪ
ِﻭ
  ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻨﹸﻭﺤﺎﹰ ﺇِﻟﹶﻰ ﹶﻗﺴ﴿ِﺇﻨﱠﺎ ﺃَﺭ

« Biz Nûh’u kavmine göndermiştik.
﴾ﻭﻻﹰﺴﺭ

»3

ﻭﻥ
ﻋ
 ﺭ
 ِ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺇِﻟﹶﻰ ﻓﺴﺎ ﺃَﺭﻜﻤ
ﻡ ﹶ
 ﻴﻜﹸ ﹶﻠﻭﻻﹰ ﺸﹶﺎﻫِﺩﺍﹰ ﻋﺴ ﺭﻴﻜﹸﻡ  ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺇِﹶﻟﺴ﴿ِﺇﻨﱠﺎ ﺃَﺭ

« Ey insanlar! Firavun’a gönderdiğimiz peygamber gibi, size de, yap
tıklarınıza şâhidlik etmek üzere bir peygamber göndermiştik. »4
﴾ ِ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﻤﻥ
ِﻭ
 ﻼﹰﺴﻜﺔِ ﺭ
ﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶ ﺍ ﹾﻟﻤﻁﻔِﻲ ﻤِﻥ
ﺼ ﹶ
 ﻪ ﻴ
 ﴿ﺍﻟﱠﻠ

« Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçmiştir. »5
“Ca’l” lafzına gelince, “Kevnî” hakkında şöyle buyurur:
﴾ ِ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﻭﻥﺩﻋ
 ﻤﺔﹰ ﻴ
  َﺃ ِﺌﻡ ﹾﻠﻨﹶﺎﻫﺠﻌ
 ﴿ﻭ

« Onları, ateşe davet eden önderler yapmışızdır. »6
“Dînî Ca’l” hakkında da şöyle buyuruyor:
1
2
3
4
5
6

Furkân Sûresi: 48
Ahzâb Sûresi: 45
Nûh Sûresi: 1
Muzzemmil Sûresi: 15
Hacc Sûresi: 75
Kasas Sûresi: 41
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﴾ﺎﺠﺎﹰﻤ ﹾﻨﻬ
ِﻭ
 ﻋﺔﹰ
 ﺭ
 ِ ﺸ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤِﻨﻜﹸﻡﺠﻌ
 ﴿ِﻟﻜﹸلﱟ

« Sizin her biriniz için bir şeriat ve bir yol vazettik. »1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾

ٍﺎﻡﻭﻻﹶ ﺤ
 ٍﻭﺼِﻴﹶﻠﺔ
 ﻭﻻﹶ
 ٍﺒﺔﺂ ِﺌﻭﻻﹶ ﺴ
 ٍﺭﺓ
 ﺤِﻴﻪ ﻤِﻥ ﺒ
 لَ ﺍﻟﹼﻠﺠﻌ
 ﺎ﴿ﻤ

« Allah, ne “bahîre” yi, ne “sâibe” yi ne “vasîle” yi ve ne de “hâm” 2ı meşru
kılmıştır. »3
“Tahrim” (haram kılma) lafzına gelince, “Kevnî” hakkında şöy
le buyurur:
﴾ُلﹶﻗﺒ

ﻊ ﻤِﻥ
 ِﺍﻀﺭﻴﻪِ ﺍ ﹾﻟﻤ ﹶﻠﻤﻨﹶﺎ ﻋ
ﺭ
 ﺤ﴿ﻭ

« Önceden sütanalarını ona haram kılmıştık. »4
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ ِﺽ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﻭﻥﻴﺘِﻴﻬ ﺴ ﹶﻨﺔﹰ
 ﺒﻌِﻴﻥ ﺭ
 َ ﺃﻴﻬِﻡ ﹶﻠﺔ ﻋ
ﻤﹲ
ﺭ
 ﺤﺎ ﻤ﴿ ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻬ

« O mukaddes arz, onlara kırk yıl süreyle haram kılınmıştır. Bulun
dukları yerde başıboş dolaşıp duracaklardı. »5

1

Mâide Sûresi: 48
İslam öncesi Arapların bâtıl inanç ve âdetlerinden biri de bazı sebep ve
bahanelerle birtakım hayvanları putlara kurban etmeleri, onları putlar
adına serbest bırakmaları idi. Bu cümleden olarak beş kere doğuran ve
beşinci yavrusu dişi olan deveye “bahîra” denir, kulağı çentilir, sağılmaz,
sütü putlara bırakılırdı. Put namına serbest bırakılan ve sütünden yalnızca
misafirlerin faydalandığı develere “sâibe” denirdi. Biri erkek, diğeri dişi ol
mak üzere ikiz doğuran koyun veya deveye “vasîle” derler, erkek yavruyu
puta kurban ederlerdi. On nesli dölleyen erkek deveye “hâm” denir, o da
serbest bırakılırdı. (Mütercim)
3
Mâide Sûresi: 103
4
Kasas Sûresi: 12
5
Mâide Sûresi: 26
2
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“Dînî Tahrim” hakkında da şöyle buyurur:
﴾ِِﺒﻪ

ﻪ
ِ ﺭِ ﺍﻟﹼﻠﻐﻴ
ﺎ ﺃُﻫِلﱠ ِﻟ ﹶﻭﻤ
 ِﺨﻨﹾﺯِﻴﺭ
ِ  ﺍﻟﹾﻡﻟﹶﺤ ﻭﻡﺍﻟﹾﺩﻴ ﹶﺘﺔﹸ ﻭ ﻤ
  ﺍ ﹾﻟﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠﺕ ﻋ
ﻤ ﹾ
ﺭ
 ﴿ﺤ

« Size, ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası üzerine kesilen (hayvan
eti) haram kılınmıştır. »1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﺒﻨﹶﺎﺕﹸ ﺍﻷَﺥ ﻭ
 ﻻﹸﺘﻜﹸﻡ
ﺨﹶﺎ ﹶ ﻭﺎﺘﹸﻜﹸﻡﻋﻤ
 ﻭ
 ﺍ ﹸﺘﻜﹸﻡﺃَﺨﹶﻭ ﻭﺒﻨﹶﺎﺘﹸﻜﹸﻡ ﻭ
 ﺎ ﹸﺘﻜﹸﻡﻤﻬ
  ُﺃﻴﻜﹸﻡ ﹶﻠﻤﺕﹾ ﻋ
ﺭ
 ﴿ﺤ
﴾ ِﺨﺕ
ﺒﻨﹶﺎﺕﹸ ﺍﻷُ ﹾ ﻭ


« Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz,
erkek kardeş kızları ve kız kardeş kızları size haram kılınmıştır. »2
“Kelimât” (kelimeler) lafzına gelince; “Kelimât Kevnî” hakkın
da şöyle buyuruyor:
﴾

ِﻜﹸﺘِﺒﻪ
ﻭﹸ
 ﺎﺒﻬﺭ
 ِﺎﺕﺕ ِﺒﻜﹶﻠِﻤ
 ﹶﻗ ﹾﺩﺼ﴿ﻭ

« O, Rabbinin sözlerini ve kitabını tasdik etmiştir. »3
“Sahih” de gelen bir hadiste Allah Rasûlü şöyle derdi:

“Allah’ın yarattıklarının şerrinden, gazabından, azabından, kulları
nın şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve hazır bulunmalarından, Al
lah’ın tam olan (noksansız) kelimelerine sığınırım.” 4
Allah Rasûlü şöyle buyurur:

“Her kim bir yere inerde “yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam olan
kelimelerine sığınırım” derse, o yerden ayrılıncaya kadar, ona hiçbir şey
zarar vermez.” 1
1

Mâide Sûresi: 3
Nisâ Sûresi: 23
3
Tahrîm Sûresi: 12
4
Bu lafızda gelen rivayeti Malik (2/950) rivayet etmiştir. Tirmizi Deavat’da:
3519. Ebu Davud: 3893. Abdullah b. Amr hadisinden.
2
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Yine Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi:

“ Ey Rahman (olan Allah’ım!) Yarattıklarının şerrinden, semadan ine
nin ve oraya yükselenin, toprağa ekilen tohumun ve oradan çıkanın şer
rinden, gündüz ve gece fitnelerinden, ancak hayır için gelenin dışında ge
celeyin gelen ziyaretçinin şerrinden, hiçbir dindarın ve fâcirin (günâhkâ
rın) bırakamayacağı, Allah’ın tam olan (eksiksiz) kelimelerine sığırım.” 2
Ne dindar olanın ve ne de fâcir olanın dışına çıkamayacağı
Allah’ın tam olan kelimeleri öyle kelimelerdir ki, onunla Allah
Teâlâ kâinâtı yaratmıştır. Ne dindar ne de fâcir onun yaratmasın
dan, meşietinden (dilemesinden) ve kudretinden ayrılamaz. Dînî
kelimelere gelince, onlar ise, indirdiği Kitapları, onlardaki emir ve
yasaklarıdır. Ebrâr (sâdık) olanlar, o kitaplara itaat ettiler, füccâr
(günahkârlar) ise, isyan ettiler ( o kitaplara uymadılar).
Allah’tan hakkıyla korkan Allah dostları ise (Evliyaullah), Al
lah’ın dînî kelimelerine, dînî ca’line, dînî iznine ve dînî iradesine
itaat edenlerdir.
Hiçbir dindarın ve de fâcirin dışına çıkamayacağı kevnî keli
melerine gelince; bunun altına İblis, onun askerleri, inkâr edenle
rin hepsi ve diğer cehenneme girenler de dahil olmak üzere bü
tün mahlukat girer.
Mahlûkât, yaratmanın şümûlünde (kapsamaiçine alma),
meşiet, kudret ve kaderlerinde bir araya gelseler bile; emir de,
nehiy de, muhabbet, rıza ve gadapta birbirinden ayrılırlar.
Allah’tan hakkıyla korkan Evliyâullah (Allah dostları) öyle kim
selerdir ki; emredilenleri yapan, yasaklananları terk eden, kendile
rine takdir edilene sabreden, onların Allah’ı sevdiği, Allah’ın da
onları sevdiği, Allah’ın onlardan razı olduğu, onların da Allah’tan
razı olduğu kullarıdır.
Allah’ın düşmanları ise, şeytanın dostlarıdır. Onlar, Allah’ın
kudreti altında olsalar bile, Allah onlara buğzeder, onlardan nef
ret eder, onlara lânet eder ve onlara düşmanlık besler.

1
2

Muslim: 2708
Mâlik, Muvatta’sında: 2/950
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Bu cümlelerin geniş izahı başka bir yerde zikredilmiştir. Ben sa
dece burada Allah dostları ile şeytan dostları arasındaki farkın
bütünü üzerinde uyarma olarak kaleme aldım. Allah Rasûlü
sallallahu aleyhi ve sellem’e muvafakat itibari ile ikisi arasındaki
farklar toplanıldı. Çünkü Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem,
Allah Teâlâ’nın kendisiyle mutluluk içindeki Allah dostları ile, şeka
vet içerisindeki düşmanlarını, cennet ehli olan dostları ile, cehen
nem ehli olan düşmanlarını, hüdâ ve reşad ehli (hak yol üzere o
lan akıl ve feraset ehli) olan dostları ile, dalalet (sapıklık), fesad ve
günahkar ehli olan düşmanlarını, düşmanı olan şeytanın taraftar
ları ile, kendi katından bir ruh ile güçlendirdiği ve kalplerine îmanı
yazdığı dostlarını birbirinden ayırt etti. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾

ﻭﹶﻟﻪﺴﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺩ ﺤﻥﻥ ﻤ
 ﻭﺍﺩﻴﻭ ﺭ
ِ ِﻡِ ﺍﻟﹾﺂﺨﻴﻭ ﺍ ﹾﻟﻥ ﺒِﺎﻟﱠﻠﻪِ ﻭ
 ﻤﻨﹸﻭ
ِﺅ
ْ ﻴ ﻤ ﹰﺎ ﹶﻗﻭ﴿ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺠِﺩ

« Allah’a ve âhiret gününe îman eden bir kavmi Allah’a ve Rasûlüne
karşı gelen kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. »1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﺄُ ﹾﻟﻘِﻲ ﻓِﻲ ﻗﹸﻠﹸﻭﺏﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﺴ
  ﺁﺒﺘﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﹶﻓ ﹶﺜﻜﹸﻡﻤﻌ
 ﻜﺔِ َﺃﻨﱢﻲ
ﻶ ِﺌ ﹶ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻙﺭﺒ
 ﻭﺤِﻲ﴿ﺇِﺫﹾ ﻴ
﴾ٍﻨﹶﺎﻥﺒ

ل
ﻡ ﻜﹸ ﱠ
 ﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﻭﹾﺍﺭﺒ
ِ ﺍﻀﻋﻨﹶﺎﻕِ ﻭ
 ﻷ
َ ﻭﻕﹶ ﺍ
 ﻭﺍﹾ ﹶﻓﺭﺒ
ِ  ﻓﹶﺎﻀﺏﺭﻋ
 ﻭﺍﹾ ﺍﻟﻜﻔﹶﺭ
ﻥ ﹶ
 ﺍﻟﱠﺫِﻴ

« Rabbin meleklere de şöyle vahyetmişti: “Şüphesiz ben sizinle berabe
rim; mü’minlerin kalplerini pekiştirin; küfredenlerin kalplerine korku sa
lacağım. Bu itibarla vurun boyunların üstüne; vurun onların tüm par
maklarına. »2
Allah Teâlâ, düşmanları hakkında şöyle buyuruyor:
﴾ ﺎﺩِﻟﹸﻭﻜﹸﻡﺠ ِﻟﻴﺂﺌِﻬِﻡِﻟﻴ ﺇِﻟﹶﻰ َﺃﻭﻭﻥﻭﺤ ﹶﻟﻴﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
 ﺍﻟ ﱠِﺇﻥ﴿ ﻭ

1
2
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« Muhakkak ki şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmelerini telkin
edecektir. »1
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ٍﺽﺒﻌ  ﺇِﻟﹶﻰﻡﻀﻬ
 ﻌ
 ﺒ ﻭﺤِﻲ ﻴﺠﻥ
ِ ﺍﻟﹾ ﺍﻹِﻨﺱِ ﻭﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
ﺍﹰ ﹶﻭﺩ ﻋﻠﹾﻨﹶﺎ ِﻟﻜﹸلﱢ ِﻨِﺒﻲﺠﻌ
 ﻭﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ
﴿
﴾ ﻭﺭﺍﹰل ﻏﹸﺭ
ِ ﺭﻑﹶ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻭ
 ﺨﹾﺯ

« Keza biz, her peygambere, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler
telkin eden insan ve cin şeytanlarını düşman etmişizdir. »2
{222}

ٍﻠﹶﻰ ﻜﹸلﱢ ﺃَﻓﱠﺎﻙٍ َﺃﺜِﻴﻡلُ ﻋﹶﺘﻨﹶﺯ

{221}

ﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
لُ ﺍﻟ ﱠﻥ ﹶﺘﻨﹶﺯﻠﹶﻰ ﻤ ﻋﺒُﺌﻜﹸﻡلْ ُﺃ ﹶﻨ﴿ﻫ

 ﻓِﻲﻡ َﺃﱠﻨﻬﻡ ﺘﹶﺭ
 { ﺃَﻟﹶ224} ﻭﻥ ﺍ ﹾﻟﻐﹶﺎﻭﻡﻌﻬ
 ﻴﱠﺘ ِﺒ ﺍﺀﺭﺸﻌ
ﺍﻟ ﱡ{ ﻭ223} ﻭﻥﺫﺒ
ِ  ﻜﹶﺎﻡﻫﻜﺜﹶﺭ
َﺃ ﹾ ﻭﻊﺴﻤ
  ﺍﻟ ﹾﻠﻘﹸﻭﻥﻴ
ﻋﻤِﻠﹸﻭﺍ
 ﻭ
 ﻤﻨﹸﻭﺍ
  ﺁ{ ﺇِﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ226} ﻠﹸﻭﻥﻴ ﹾﻔﻌ ﺎ ﻟﹶﺎ ﻤﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ ﻡَﺃﻨﱠﻬ{ ﻭ225} ﻭﻥﻴﻬِﻴﻤ ٍﺍﺩﻜﹸلﱢ ﻭ
ﻭﺍ ﺃَﻱ ﻅﹶﹶﻠﻤ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻠﹶﻡﻴﻌ ﺴ
 ﻭﺍ ﻭﺎ ﻅﹸِﻠﻤﺩِ ﻤﺒﻌ ﻭﺍ ﻤِﻥﺭﺍﻨ ﹶﺘﺼﻜﺜِﻴﺭﺍﹰ ﻭ
 ﹶﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺫﻜﹶﺭ
 ﹶﺎﺕِ ﻭﺎﻟِﺤﺍﻟﺼ
﴾ﻭﻥﻨﻘﹶِﻠﺒﺏ ﻴ
ٍ ﻨﻘﹶﹶﻠﻤ

« Size, şeytanların kimlere indiğini haber vereyim mi? Onlar, çok gü
nâh işleyen yalancılara inerler. Bunlar, şeytanlara kulak verirler, çoğu
yalancıdırlar. Şâirler de, onlara da azgınlar uyar. Bilmez misin ki onlar,
her vâdide şaşkın dolaşırlar ve yapmadıklarını (yaptık diye) söylerler.
Ancak îman edenler, iyi iş yapanlar, Allah’ı çok zikredenler ve zulme
uğradıktan sonra üstün gelenler, bunların dışındadır. O zulmedenler, ne
reye döneceklerini çok yakından öğreneceklerdir. »3
{ 40}

ٍﻭلٍ ﻜﹶﺭِﻴﻡﺴلُ ﺭ ﹶﻟ ﹶﻘﻭ{ ِﺇﻨﱠﻪ39} ﻭﻥﺒﺼِﺭ ﺎ ﻟﹶﺎ ﹸﺘﻤ{ ﻭ38} ﻭﻥﺒﺼِﺭ ﺎ ﹸﺘ ِﺒﻤ﴿ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃُﻗﹾﺴِﻡ

{ 42}

ﻭﻥﺎ ﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭﻫﻥٍ ﻗﹶﻠِﻴﻼﹰ ﻤ
ِ لِ ﻜﹶﺎﻟﹶﺎ ِﺒ ﹶﻘﻭ{ ﻭ41} ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﺎ ﹸﺘلِ ﺸﹶﺎﻋِﺭٍ ﻗﹶﻠِﻴﻼﹰ ﻤ ِﺒ ﹶﻘﻭﻭﺎ ﻫﻭﻤ


ﻤ ﹾﻨﻪ
ِ ﺫﻨﹶﺎ
ﻟﹶﺄَﺨﹶ ﹾ
{47}

1

{44}

ِ ﺍﻟﹾﺄَﻗﹶﺎﻭِﻴلﺽﻌﻴﻨﹶﺎ ﺒ ﹶﻠلَ ﻋ ﹶﺘ ﹶﻘﻭﻟﹶﻭﻭ

ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍ ﹾﻟﻌﺭﺏ
 ﻥﺘﹶﻨﺯِﻴلٌ ﻤ

ﺎﺠِﺯِﻴﻥ ﺤﻋ ﹾﻨﻪ
 ﺩ
ٍ  ﺃَﺤﻥﺎ ﻤِﻨﻜﹸﻡ ﻤ{ ﹶﻓﻤ46} ﻭﺘِﻴﻥ
  ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻨﻪ
ِ ﻌﻨﹶﺎ
ﻁ
 ﻟﹶ ﹶﻘ ﹶ{ ﺜﹸﻡ45} ِﻴﻤِﻴﻥ ﺒِﺎ ﹾﻟ

En’âm Sûresi: 121
En’âm Sûresi: 112
3
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ﻠﹶﻰﺭﺓﹲ ﻋ
 ﺴ ﻟﹶﺤِﺇﱠﻨﻪﻭ

{49}

ﺫﺒِﻴﻥ
ﻤﻜﹶ ﱢ
  ﻤِﻨﻜﹸﻡ َﺃﻥﻠﹶﻡﺇِﻨﱠﺎ ﹶﻟ ﹶﻨﻌﻭ

{48}

ﻤﱠﺘﻘِﻴﻥ
 ﺓﹲ ﻟﱢ ﹾﻠﺫﻜِﺭ
 ﻟﹶﺘﹶ ﹾِﺇﱠﻨﻪﻭ

﴾ِﻌﻅِﻴﻡ
  ﺍﻟﹾﻙﺭﺒ
 ِﻡﺢ ﺒِﺎﺴ
 ﺒﺴ
 { ﻓﹶ51} ِﻴﻘِﻴﻥ ﺤﻕﱡ ﺍ ﹾﻟ
  ﻟﹶِﺇﱠﻨﻪ{ ﻭ50} ﺍ ﹾﻟﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥ

« Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, Kur’ân,
muhakkak şerefli bir Peygamberin sözüdür. Yoksa o, bir şâirin sözü de
ğildir. Ne kadar da az îman ediyorsunuz.
O bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. O ,
âlemlerin Rabbinden bir indirilmedir.Eğer Muhammed, bize karşı bası
sözler iftira etmiş olsaydı, elbette ondan gücünü kuvvetini alır, sonra da
onun şah damarını elbette keserdik. İçinizden hiç biri de buna engel ola
mazdı.
Gerçek şu ki Kur’ân, Allah’tan sakınanlar için bir öğüttür. İçinizde
yalanlayanların da bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur’ân,
kâfirler için bir hasrettir. O, kesin bir gerçektir. Bu itibarla sen yüce
Rabbini tesbih et. »1
ﺹﺭﺒ
  ﱠﻨﺘﹶ ﺸﹶﺎﻋِﺭﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ { ﺃَﻡ29} ٍﺠﻨﹸﻭﻥ
 ﻟﹶﺎ ﻤﻫﻥٍ ﻭ
ِ  ِﺒﻜﹶﺎﻙﺭﺒ
 ِﻤﺕ
ﻌ
 ﺎ ﺃَﻨﺕﹶ ِﺒ ِﻨ ﹶﻓﻤﺫﻜﱢﺭ
﴿ﻓﹶ ﹶ
ﻡﺭﻫ
  ﺘﹶ ْﺄﻤﺃَﻡ

{ 31}

ﺒﺼِﻴﻥﺭ
 ﻤﺘﹶ
  ﺍ ﹾﻟﻥﻜﹸﻡ ﻤﻤﻌ
 ﻭﺍ ﻓﹶ ِﺈﻨﱢﻲﺒﺼﺭ
 ﻗﹸلْ ﺘﹶ

{30}

ِﻤﻨﹸﻭﻥ
  ﺍ ﹾﻟﻴﺏ ﺭ
 ِِﺒﻪ

 ْﺄﺘﹸﻭﺍ{ ﻓﹶ ﹾﻠﻴ33} ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْ ﻴ ل ﻟﱠﺎ ﺒﹶﻟﻪ ﹶﺘ ﹶﻘﻭﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥ { ﺃَﻡ32}  ﻁﹶﺎﻏﹸﻭﻥﻡ ﹶﻗﻭﻡ ﻫﺫﹶﺍ ﺃَﻡﻡ ِﺒﻬﻬﻠﹶﺎﻤﺃَﺤ
﴾ﺎﺩِﻗِﻴﻥﻤﺜﹾِﻠﻪِ ﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﺼ
 ﺙ
ٍ ﺩِﻴﺒِﺤ

« (Ey Muhammed!) Sen öğüt vermene devam et. Rabbinin nimeti do
layısıyla sen ne kâhinsin, ne de bir mecnûn. Yoksa “o bir şâirdir, biz, za
manın helak edici hâdiselerini onda bekliyoruz” mu diyorlar. Onlar de ki:
“Bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdeyim.”
Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor; yahut onlar, azgın bir
kavim midir? Yoksa “Kur’ân’ı o uydurdu” mu diyorlar? Hayır, onlar
îman etmiyorlar.
Eğer öyle ise ve onlar da sözlerine güvenilir kimseler iseler, onun gibi
bir söz getirsinler. »2
Allah Subhânehû ve Teâlâ, Nebimiz Muhammed sallallahu
aleyhi ve sellem’e kâhin, şâir ve mecnunlardan olan şeytanların
1
2
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yaklaşmasını tenzih etmiştir. Kur’ân’ı getiren, Allah’ın seçtiği Kerim
olan bir meleğin olduğunu beyan etmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyu
ruyor:
﴾ِﺍﻟﻨﱠﺎﺱ

ﻤﻥ
ِﻭ
 ﻼﹰﺴﻜﺔِ ﺭ
ﻠﹶﺎ ِﺌ ﹶ ﺍ ﹾﻟﻤﻁﻔِﻲ ﻤِﻥ
ﺼ ﹶ
 ﻪ ﻴ
 ﴿ﺍﻟﱠﻠ

« Allah, meleklerden ve insanlardan da elçiler seçmiştir. »1
 ِﻟﺘﹶﻜﹸﻭﻥﻠﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒِﻙ{ ﻋ193}  ﺍﻟﹾ َﺄﻤِﻴﻥﻭﺡلَ ِﺒﻪِ ﺍﻟﺭ{ ﻨﹶﺯ192} ﺎﹶﻟﻤِﻴﻥ ﺍ ﹾﻟﻌﺭﺏ
 ُ ﹶﻟﺘﹶﻨﺯِﻴلِﺇﱠﻨﻪ﴿ﻭ
﴾ٍﻤﺒِﻴﻥ
 ﻲ
 ﺭِﺒ
 ﻥ ﻋ
ٍ ﺎ{ ﺒِﻠِﺴ194} ﻨﺫِﺭِﻴﻥ ﺍ ﹾﻟﻤﻤﻥ
ِ

« Şurası bir gerçektir ki, Kur’ân, âlemlerin Rabbinin indirdiği (bir Ki
tap) dir. Uyarıcılardan olman için (ey Muhammed!) onu senin kalbine
apaçık bir arapçayla Cebrail indirmiştir. »2
ِﻪﺩﻴ
  ﻴﻴﻥ ﺒ ﺎﻗﺎﹰ ﱢﻟﻤﺩﺼ ﺒِﺈِﺫﹾﻥِ ﺍﻟﹼﻠﻪِ ﻤﻠﹶﻰ ﻗﹶ ﹾﻠﺒِﻙ ﻋﹶﻟﻪ ﻨﹶﺯﺭِﻴلَ ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻪﺠﺒ
ِ ﺍﹰ ﻟﱢﺩﻭ
  ﻋﻥ ﻜﹶﺎﻥ﴿ﻗﹸلْ ﻤ
﴾ﻤﻨِﻴﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﻯ ﻟِ ﹾﻠﺸﹾﺭﻭﺒ
 ﻯﺩﻭﻫ


« (Ey Muhammed! Onlara) de ki: “Kim Cebrail’e düşman olursa, (bilsin
ki), işte o Cebrail, daha önceki kitapları doğrulayan, mü’minler için hida
yet ve müjde olan Kur’ân’ı Allah’ın izniyle senin kalbine indirmiştir. »3
 ﹾﻠﻁﹶﺎﻥ ﺴ ﹶﻟﻪﻴﺱ  ﹶﻟ{ ِﺇﱠﻨﻪ98} ِﺠِﻴﻡﻁﹶﺎﻥِ ﺍﻟﺭﺸﻴ
 ﺍﻟ ﱠﻤﻥ
ِ ِﺴ ﹶﺘﻌِﺫﹾ ﺒِﺎﻟﹼﻠﻪ
  ﻓﹶﺎﺁﻥﺃْﺕﹶ ﺍ ﹾﻟﻘﹸﺭ﴿ﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻗﹶﺭ
ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻭﻭ ﹶﻨﻪ
 ﱠﻟﻴﺘﹶﻭ ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ ﻋﻠﹾﻁﹶﺎ ﹸﻨﻪﺎ ﺴ{ ِﺇﱠﻨﻤ99} ﻭﻜﱠﻠﹸﻭﻥ
 ﻴ ﹶﺘ ﺒﻬِﻡﺭ
 ﻠﹶﻰﻋﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ
  ﺁﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻋ
ﺎ ﺃَﻨﺕﹶلُ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ِﺇﱠﻨﻤﻴﻨﹶﺯ ﺎ ﺒِﻤﻠﹶﻡ َﺃﻋﺍﻟﻠﹼﻪﻴﺔٍ ﻭ  ﺁﻤﻜﹶﺎﻥ
 ﻴﺔﹰ  ﹾﻟﻨﹶﺎ ﺁﺩﺇِﺫﹶﺍ ﺒ{ ﻭ100}ﺭﻜﹸﻭﻥ
ِ ﺸﹾﻡ ِﺒﻪِ ﻤﻫ
ﺒﺕﹶ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻴ ﹶﺜﺤﻕﱢ ِﻟ
  ﺒِﺎﻟﹾﻙﺭﺒ
 ﺱِ ﻤِﻥ ﺍ ﹾﻟﻘﹸﺩﻭﺡ ﺭﹶﻟﻪ{ ﻗﹸلْ ﻨﹶﺯ101}ﻭﻥﹶﻠﻤﻴﻌ  ﻻﹶﻡﻫﻜﺜﹶﺭ
لْ َﺃ ﹾﻤ ﹾﻔﺘﹶﺭٍ ﺒ

﴾ِﻠﻤِﻴﻥﺴﻯ ﻟِ ﹾﻠﻤﺸﹾﺭﻭﺒ
 ﻯﺩﻫﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ
ﺁ

1
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« Kur’ân’ı okuduğun zaman, taşlanmış olan şeytandan Allah’a sı
ğın.Şu bir gerçektir ki, şeytanın, îman edenler ve Rabbine güvenip daya
nanlar üzerinde hiçbir nüfûzu yoktur.
Onun nüfûzu, sadece kendisini dost tutanlar ve onun yüzünden müş
rik olanlar üzerindedir.
Biz, bir âyetle bir âyetin yerini değiştirdiğimiz zaman –ki Allah ne
indirdiğini bilir “Sen bir iftiracısın” derler. Hayır, öyle değil; fakat çoğu
bilmiyor.
(Ey Muhammed!) De ki: “Kur’ân’ı RûhulKudüs (Cebrail), îman
edenlerin îmanlarını sağlamlaştırmak ve Müslümanlara hidayet ve rah
met olmak üzere Rabbinden hak ile indirmiştir. »1.
Allah Teâlâ Cebrail’i, RûhulEmîn ve RûhulKudüs olarak isim
lendirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ِﻜﱠﻨﺱ
ﺍﺭِ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻭ{ ﺍﻟﹾﺠ15} ِﺨﻨﱠﺱ
ﻡ ﺒِﺎﻟﹾ ﹸ
 ِ﴿ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃُﻗﹾﺴ

« Gündüzleri kaybolup geceleri ortaya çıkan bütün yıldızlara. »2
Yani, gökyüzündeki yıldızların doğmadan önce gizlenmesidir.
Ortaya çıktığında ise, insanlar onu gökyüzünde apaçık görürler,
battığında ise, onu örten gizleyen yerine gider.

« Kararmaya başlayan geceye » yani, çıkıp gittiğinde ve sabaha
yaklaştığında, « Aydınlanmaya başlayan sabaha » yani, yaklaştığında,
« O, şerefli bir elçinin sözüdür. » O, Cibril Aleyhisselam’dır. « Arşın
sâhibi katında çok itibarlı, güçlü ve güvenilir olan » yani, gökyüzünde
itibarlı ve güvenilir olan. Sonra Allah Teâlâ şöyle buyurur: « Arkada
şınız aslâ bir mecnûn değildir. »3
Yani, Allah’ın sizi onunla nimetlendirdiği, sizin cinsinizden, size
arkadaşlık eden bir Rasûl gönderdi. (Şayet melekleri gönderseydi,
sizler, onları görmeye tahammül edemezdiniz. Allah Teâlâ’nın bu
yurduğu gibi:

1

Nahl Sûresi: 98102
Tekvir Sûresi: 1516
3
Tekvir Sûresi: 1522
2
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ﻭﻥﻨﻅﹶﺭ ﻻﹶ ﻴ ﺜﹸﻡﺭ ﺍﻷﻤﻀﻲ
ِ ﻠﹶﻜﺎﹰ ﱠﻟ ﹸﻘ ﹾﻟﻨﹶﺎ ﻤ ﺃَﻨﺯﹶﻟﻭ ﻭﻠﹶﻙﻴﻪِ ﻤ ﹶﻠﻻ ﺃُﻨﺯِلَ ﻋﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﹶﻟﻭ﴿ﻭ
﴾ﻭﻥ ﹾﻠﺒِﺴﺎ ﻴﻬِﻡ ﻤﹶﻠﻴﺴﻨﹶﺎ ﻋ
 ﻟﹶﹶﻠﺒﻼﹰ ﻭﺠ ﺭﻠﹾﻨﹶﺎﻩﺠﻌ
 ﻠﹶﻜﺎﹰ ﻟﱠ ﻤ ﹾﻠﻨﹶﺎﻩﻌ ﺠﹶﻟﻭﻭ

« Peygambere bari bir melek indirilseydi (de, onu gözlerimizle görüp
senini kulaklarımızla işitseydik) demektedirler. Eğer bir melek indirsey
dik, iş bitirilir (helak olurlar, iman etmeleri de) beklenmezdi.
Eğer Peygamberi, biz bir melek yapsaydık, yine de onu bir adam sûre
tinde getirirdik ve onları, düştükleri şüpheye yine düşürürdük. » 1
« Onu apaçık ufukta gördü » Yani, Cibril Aleyhisselamı.
﴾ٍﻀﻨِﻴﻥ
 ِﺒ

ﺏ
ِ ﻴ ﻐ
ﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻭ ﻋ
 ﺎ ﻫﻭﻤ
 {23}ِﻤﺒِﻴﻥ
 ﻩ ﺒِﺎﻟﹾﺄُﻓﹸﻕِ ﺍ ﹾﻟ ﺁ ﺭﹶﻟﻘﹶﺩ﴿ﻭ

« O, gaybden verdiği bilgi yüzünden de suçlanamaz. » 2
Başka bir okuyuşa göre ise; ilmi gizleyen, ancak ücret karşılı
ğında ifade eden cimri manasındadır.
﴾ٍﺠِﻴﻡﻴﻁﹶﺎﻥٍ ﺭ ﺸ
لِ ﹶﻭ ِﺒ ﹶﻘﻭ
 ﺎ ﻫﻭﻤ
﴿

« Ve onun söylediği, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. » 3
Allah Azze ve Celle, tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem' i şair ve kâhin olmasından tenzih ettiği gibi, Cibrîl 
aleyhisselâm' ı da şeytan olmasından tenzih etmiştir.
Muttaki olan Allah dostları, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem' e tâbi olan, O’nun emrettiklerini yapan, yasakladığından
da kaçınanlardır. Onlara sünnet kıldığına tâbi olurlar. Meleklerini
ve O’ndan bir ruh olduğunu teyid ederler. Allah, onların kalpleri
ne nurlarından serpmiştir.
Allah’ın muttaki ve seçilmiş kullarına ikram ettiği kerametleri
vardır. Onların kerametleri, dinde onların aleyhine hüccet veya
müslümanların haceti içindir. Nebi’lerinin mucizeleri olduğu gibi.
1

En’âm Sûresi: 89
Tekvir Sûresi: 2324
3
Tekvir Sûresi: 25
2
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Allah dostlarının kerametleri, ancak O’nun Rasûlü sallallahu
aleyhi ve sellem' e uymanın bereketiyle meydana gelmiştir. O ise
hakikatte Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem' in mucizelerine girer.
Tıpkı ayın ikiye yarılması, elindeki taşın tesbih etmesi, ağacın ken
disine gelmesi, bir kütüğün onu özlemesi, Mirac gecesi Beytul
Makdis’ten haber vermesi, olmuştan ve olacaktan haber verme
si, yüce bir Kitap’la gelmesi, az bir yemekle Hendek savaşındaki
askerin doyup, ondan hiçbir şey eksilmemesi gibi bir çok defa
yemek ve içeceğin fazlalaşması, meşhur Ummu Suleym hadisin
de olduğu gibi Hayber savaşında azık olarak hazırlanan suyun
kullanıldığı halde azalmaması, Tebuk yılı ordunun sayısı yaklaşık
üç bin olmasına rağmen az bir yemekle kaplarının dolması ve ek
silmemesi, parmaklarının arasından çeşitli defalar suyun çıkması,
hatta beraberinde olan insanlara da yetmesi, Hudeybiyye sava
şında sayıları yaklaşık bin dört yüz veya bin beş yüz olduğu halde
bu suyun onlara yetmesi gibi ve daha nice mucizeler.
Yine Katade’nin gözü yanağına aktığında, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem‘in duasıyla, eskisinden daha iyi bir şe
kilde geri yerine gelmişti.
Muhammed b. Esleme’yi, Ka’b b. Eşref’i öldürmeye gönder
diğinde ayağı kırılmış, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' de onun
ayağını mübarek elleriyle sıvazlayarak ayağını iyileştirmesi…
Kızartılmış etten yüz otuz kişiye yedirmesi. Her bir ondan iki
parça almış ve hepside doymuştu…
Yine Abdullah’ın (Ebu Cabir) bir yahudiye otuz vask1 olan
borcunu ödemesi. Câbir şöyle der: Kendisine âit olan hurmaların
hepsini alacaklıya almasını emretti, fakat o kabul etmedi. Bunun
üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gitti. Sonra
da Câbir’e şöyle dedi: “ Ona ilave et.” Tam otuz vask idi. Üzerine
on yedi vask daha ilave etti.
Bunun gibi misaller çoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'
den sâdır olan yaklaşık bin mucize topladım.
Sahâbenin, tâbiînin, ondan sonrakilerin ve diğer salihlerin ke
rametleri çoktur. Onlardan bazıları şunlardır:
1

Vask: Bir ölçü birimidir. 1 vask = 60 sa’ ,

1 sa’ = 2,917 kg’dır.
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Useyd b. Hudayr, Kehf suresini okuyordu. Gökyüzünden içinde
lamba ışıklarına benzer şeylerin bulunduğu, güneşliğe benzer şey
ler indi. Onlar, okumasını dinlemeye gelen meleklerdi.
Melekler, İmran b. Husayn’a selam verirlerdi.
SelmânulFârisî ve EbudDerda bir tabaktan yemek yiyorlardı.
Tabak veya tabağın içindekiler tesbih etti.
Abbad b. Bişr ve Useyd b. Hudayr karanlık bir gecede
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem' in yanından çıkmışlardı.
Kırbaç ucuna benzer bir ışık onların yolunu aydınlattı. Onların ay
rıldıklarında ise, ışıkta onlarla birlikte ayrılmıştı. (Buhari ve başkaları
rivayet etti)
Buhari ve Muslim’de gelen Ebu Bekir esSıddîk kıssası: Berabe
rinde üç misafiriyle beraber evine gitmişti. Yedikleri her lokma es
kisinden daha fazla arttı. Hepsi doymuş ve yemekte öncesinden
daha çok olmuştu. Ebu Bekir ve hanımı yemeğe bakmış, eskisin
den daha çok olduğunu görmüşlerdi. Yemeği alıp Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem' e götürdüler. O’nun yanına yanına
da bir çok kişi gelmiş ve yemekten yiyip hepsi de doymuşlardı.
Habib b. Adiyy, Mekke’de müşriklerin elinde esir olarak bulu
nuyordu. (Allah onu şereflendirerek) Mekke’de bulunmadığı hal
de onu üzüm ile rızıklandırdı. 1
Âmir b. Fuheyra’nın (şehid olarak öldürüldü) cesedini bulma
ya çalışmışlar, fakat bulamamışlardı. Öldürüldüğünde cesedi yük
seltilmişti. Âmir b. Tufeyl, onun cesedinin yükseltildiğini gördü. Urve
şöyle dedi: Meleklerin, onun cesedini yükselttiğini gördüler.
Ummu Eymen, hiçbir yiyecek ve içeceği olmadığı hicret et
mek üzere yola çıktı. Susuzluktan neredeyse ölmek üzereydi. O
ruçlu olduğu halde iftar vakti yaklaşmıştı. Kafasının üzerinde bir
ses işitti. Başını yukarı doğru kaldırdığında, beyaz iple asılı bir kırba
gördü. Kanana kadar ondan içti. Geri kalan ömründe bir daha
susamadı.

1

Buhari: Cihad, 3045
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Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem' in azatlı kölesi Sufeyne
(gemisi fırtınaya uğrayarak parçalanmış ve onu bir sahile atmıştı.
Orada bir aslanla karşılaştı 1 ) Aslana, kendisinin Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem' in azatlı kölesi olduğunu haber vermiş,
aslanla beraber gidecekleri yere kadar yürüdüler.
Berâ b. Mâlik, Allah adına yemin ettiği zaman, Allah onun
yeminini gerçekleştirirdi. Cihatta, savaş kızışınca, müslümanlar zor
duruma düştüklerinde, Berâ’ya seslenerek şöyle derlerdi: “Ey Be
râ! Rabbin adına yemin et.” Berâ’da şöyle derdi: “Ey Rabbim!
Düşmanın hezimete uğraması için senin adına yemin ediyorum.”
Bunun üzerine, düşman yenilgiye uğrardı. Kâdisiyye günü şöyle
dedi: “ Ey Rabbim! Onların yenilgilerini bize ihsan etmen ve be
nim de ilk şehid olmam için senin adına yemin ediyorum.” Allah,
onların yenilgilerini ihsan etti ve Berâ’da şehid oldu.
Hâlid b. Velid, çok iyi korunan bir kaleyi kuşatma altına almıştı.
Kaledekiler dediler ki: Şu zehri içmedikçe sana teslim olmayız.
Hâlid b. Velid o zehiri içmiş, ancak kendisine hiçbir zarar verme
mişti.
Sa’d b. Ebi Vakkas’ın duası geri çevrilmezdi. Her ne dua etmiş
ise hepsi kabul olunmuştu. Kisra ordusunu hezimete uğratan ve
Irak’ı fetheden de O’dur.
Ömer b. Hattab, bir ordu göndermiş, bu ordunun başına da
Sariye diye isimlendirilen birini komutan tayin etmişti. Ömer, hutbe
verdiği bir esnada (minberin üzerindeyken) “Ya Sariye! Dağa, ya
Sariye dağa” diye bağırdı. Ordusunun elçisi geldi ve ona şunu
sordu. Dedi ki: Ey mü’minlerin emiri, düşmanla karşı karşıyaydık.
Onlar bizi yeniyorlardı. Tam o esnada birinin bize “Ya Sariye da
ğa, ey Sariye dağa doğru” diye bağırdığını işittik. Bizlerde sırtımızı
dağa yasladık. Allah da onları hezimete uğrattı.
Zennîra, müslüman olduğunda Allah yolunda işkenceye ma
ruz kalmıştı. Buna rağmen dininden dönmemiş ve bu işkence so
nucu gözleri kör olmuştu. Bunun üzerine müşrikler: Lat ve Uzza’nın
azabı ona dokundu da kör oldu, dediler. Bu sözden sonra Allah,
onun gözlerini geri eski haline getirdi.

1

Abdurrezzak Musannef’inde: 20544
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Said b. Zeyd’in, Ervâ binti Hakem’e olan bedduası. Duası üze
rine gözleri kör olmuştu. Üzerine yalan iftirada bulunduğunda şöy
le dedi: “Allahım! Şayet yalancıysa gözlerini kör et ve onu kendi
toprağımda öldür.” Bu bedduadan sonra, gözleri kör olmuş ve
kendi topraklarında bulunan bir çukura düşerek orada ölmüştü.
A’lâ b. Hadrami (Bahreyn’de Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem' in işçisi idi) duasında şöyle derdi: “Ya Alîmu ya Halîm, ya
Aliyyu ya Azîm” Bunun üzerine Allah onun duasını kabul ederdi.
Yanlarında içecek ve abdest suyu bulunmadığı bir zamanda
Allah’a, kendilerine ve kendilerinden sonrakilere su ihsan etmesi
için dua etmiş, Allah’ta duasına icabet etmişti.
Atlarıyla birlikte geçmelerine deniz geçit vermeyince, Allah’a
dua etmiş, hepsi atlarıyla hiçbir zarar gelmeden denizi geçmiş
lerdi.
Yine, öldüğü zaman cesedini görememeleri için Allah’a dua
etmiş ve kıyıda onun cesedini görememişlerdi.
Aynı olay, denizde Ebu Muslim elHavlani içinde ateşe atıldığı
zaman cereyan etmişti. O ve beraberinde bulunan ordu Dicle
nehrine yürümüştü. Dicle’nin suları yükselmiş, o da tahta atıyordu.
Dicle’yi geçince arkadaşlarına şöyle dedi: “Eşyasından bir şey
kaybedeniniz var mı? Onu göstermesi için Allah’a dua edeyim.
Onlardan bazıları şöyle dediler: Atımın yem torbasını kaybettim.
Ona “benimle gel” dedi. Onunla beraber gitti ve torbayı bir şeye
takılı olarak buldu ve onu aldı.
Esved elA’nesi, peygamberlik iddiasında bulunduğunda Ebul
Muslim elHavlânî’ye şöyle demişti: Benim Allah’ın elçisi olduğu
ma şahitlik ediyor musun? O şöyle cevap verdi: “Seni duymuyo
rum. (Yani, senin Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmiyorum.) Dedi
ki: Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şahitlik ediyor musun?
“Evet” dedi. Bunun üzerine bir ateş yakılıp içine atılmasını emretti.
Onu ateşin içinde namaz kılarken buldular. Ateş, onun üzerine
soğuk ve esenlik olmuştu.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' in vefatından sonra Medi
ne’ye gelmiş, Ömer onu kendisiyle Ebu Bekir’in (Allah onlardan
razı olsun) arasına oturtmuştu. Şöyle dedi: “Halilullah İbrahim’in
yaptığı (ateşten kurtulduğu) gibi, Muhammed ümmetinden birini
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de ateşten kurtulduğunu, ölmeden bana gösteren Allah’a ham
dolsun.
Cariyesi, yemeğine zehir koymuş, yediğinde ona hiçbir zarar
vermemişti.
Bir kadın, hanımıyla arasını bozdu. Kadına beddua etti ve göz
leri kör oldu. Kadın günahından geri döndü ve tövbe etti. Ebul
Muslim elHavlânî’de ona dua etti. Allah’ta onun gözlerini geri
iade etti.
Âmir b. Abdu Kays, infak etmek için iki bin dirhem alır, yolda
karşılaştığı her dilenciye saymaksızın verirdi. Sonra evine döndü
ğünde ise adedinden veya ağırlığından hiçbir şey eksilmezdi.
Bir keresinde, karşılarına aslan çıkmış ve bu yüzden ilerleyeme
yen bir gurupla karşılaştı. Geldi ve elbisesiyle aslanın ağzına do
kundu. Sonra ayağıyla aslanın boynuna basarak şöyle dedi: “Sen
ancak Rahman’ın yarattığı aslanlardan bir aslansın. Ben ise,
O’ndan başkasından korkmaya, Allah’tan utanırım.”
Kış günü temizlenmek için, kendisine kolaylık sağlasın diye Al
lah’a dua etmişti. Bunun üzerine kendisine sıcak su ihsan edildi.
Namazdayken, şeytanın kalbini meşgul etmesini yasaklaması
için dua etmiş, şeytan da buna güç yetirememişti.
HasanulBasri, Haccac’dan kaçmıştı. Onu bulmak için evine
altı sefer gelmişler, Allah Azze ve Celle’ye dua etmiş ve onu gö
rememişlerdi.
Kendisine eziyet eden bazı haricilere beddua etmiş, o da ölü
olarak yere kapanmıştı.
Sıla b. Uşeym’in savaş esnasında atı öldü. Dedi ki: “Allahım,
beni kimseye minnet ettirme.” Allah’a dua etti. Allah’ta onun atı
nı diriltti. Evine ulaştığında şöyle dedi: “Ey oğlum, atın eğerini al,
zira o çıplaktır. Eğerini aldı, at da oracıkta öldü.
Bir gün evinden yiyecek bir şeyler bulmak için çıkmış ama bir
şey bulamamıştı. Allah’a dua etti. Allah’ta ona doyurdu. İpek bir
kumaşın içinde taze hurma salkımı beliriverdi. Hurmayı yedi, ku
maşta hanımının yanında bir müddet kaldı.
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Sıkı ağaçlıklı, çok büyük bir ormanda geceleyin namaz kılar
ken, yanına bir aslan çıkageldi. Selam verip namazını bitirdiğinde
ona şöyle dedi: “Git rızkını başka yerde ara.” Aslan da kükreyerek
arkasını dönüp çekip gitti.
Said b. Museyyib, sıcak günlerde, namaz vakitlerinde, kimse
nin olmadığı ve mescidin boş olduğu bir zamanda, Nebi –
sallallahu aleyhi ve sellem' in kabrinden gelen ezan sesini dinler
di.
Nehâî kabilesinden birinin, bir eşeği vardı. Eşeği yolda öldü.
Arkadaşları ona: “Eşyalarını bizim hayvanlarımıza dağıtalım,” de
diler. Onlara şöyle dedi: “Bana biraz mühlet verin. Sonra güzelce
bir abdest aldı. İki rekat namaz kıldı ve Allah’a dua etti. Allah’ta
onun eşeğini diriltti. Eşyalarını da tekrar onun üzerine taşıdı.
Uveys elKarânî vefat ettiğinde, elbisesinin içinde daha önce
den olmayan kefenini ve bir kayanın içine kazılmış mezarını hazır
buldular. Onu, o kefenle kefenlediler ve o kazılı buldukları kabre
defnettiler.
Amr b. Utbe b. Ferkad çok sıcak bir günde namaz kılarken, bir
bulut onun üzerini gölgeledi.
Arkadaşlarının hayvanlarına çobanlık yaparken, vahşi hay
vanlar onu korurdu. Çünkü o, savaşta arkadaşlarına hizmet et
meyi şart koşmuştu.
Mutarraf b. Abdullah b. EşŞehhir evine girdiği zaman, onunla
beraber kapları da “Subhânallah” diyerek Allah’ı tenzih ederlerdi.
O ve arkadaşları, karanlık bir gecede yürürlerken onların yolu
nu kırbaç ucuna benzer bir ışık aydınlattı.
ElEhnaf b. Kays öldüğünde, onu defnederlerken bir adamın
takkesi kabrine düştü. Adam takkesinin almak için kabre indiğin
de, kabrin göz alabildiğine genişlediğini gördü.
İbrahim etTeymî bir iki ay hiçbir şey yemden dururdu. Ailesine
yiyecek bulmak için çıkar, fakat hiçbir şey bulamadan evine geri
dönerdi.
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Toprağı kırmızı bir araziden geçerken, oradan biraz toprak al
dı. Ailesine dönüp açtıklarında onun kırmızı bir buğdaya dönüş
tüğünü gördüler. Onu ektiklerinde kökünden ucuna kadar sık ta
neli buğday olurdu.
UtbetulĞulâm Allah’tan üç şey istedi: Güzel bir ses, çokça
gözyaşı ve kendini zorlamadan elde edilen rızık. Kur’ân okuduğu
zaman ağlar ve ağlatırdı. Gözyaşları sel olup akardı. Evine dön
düğünde yemeğini hazır bulur, nereden geldiğini kendisi de bil
mezdi.
Abdulvâhid b. Zeyd felç olmuştu. Abdest alacağı zaman, ab
dest uzuvlarının çözülmesi için Allah’a dua etti. Abdest alacağı
zaman, abdest uzuvları çözülür, sonra da yine eski felçli haline
geri dönerdi.
Bu, çok geniş bir konudur. Allah dostlarının kerametlerini, baş
ka bir yerde geniş bir şekilde ele alınmıştır.
Bizim şahit olduğumuz ve bu zamanda kerametlerini bildiğimiz
pek çok kişi vardır. Bilinmesi gerekir ki kerametler, insanın ihtiyacı
nispetinde ortaya çıkar. Şayet imanı zayıf ve muhtaç olan birisi
buna ihtiyaç hissederse, onun ihtiyacını gidermek ve imanının
kuvvetlendirmek için verilir. Allah’a olan dostluğunda daha yüce
ve daha kâmil olan birinin buna ihtiyacı yoktur. Derecesinin yük
sekliliğinden ona bu tür şeyler gerekmez. Bu ise, onun dostluğu
nun noksanlığından kaynaklanan bir şey değildir. Bunun içindir ki,
bu tür şeyler sahabeden çok, tabiinde vuku bulmuştur. Bu ise, o
lağanüstü olaylarla insanların hidayetine vesile olan yada onların
hacetlerini gideren kimselerin hilafınadır. Bunlar derece olarak
çok yücedirler.
Bu ise, şeytânî hallerin zıttınadır. Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem zamanında vuku bulan Abdullah b. Sayyad’ın durumu
gibi. Bazı sahabiler onu Deccal zannetmişlerdi. Nebi sallallahu
aleyhi ve sellem ise onun Deccal olmadığı kendisine kesin belli
olana kadar bir şey demedi. Fakat o, kâhinfalcı cinsindendi. Ne
bi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi: “Senin için bir şey
gizledim” Dedi ki: “Duh duh” Onun için Duhan suresini gizlemişti.
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Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi: “Defol git, sen
ancak kâhinlerin kardeşlerinden birisisin.” 1
Şeytan, kâhinfalcıyla beraberdir. Semadan çaldığı gaibî ha
berleri onlara haber verir. Buhari’nin sahih bir hadiste belirttiği gibi
yalanı doğruya katar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

“Melekler, bulutlara inerek semada emre bağlanan şeyleri zikrederler.
Şeytanlarda o haberleri kulak hırsızlığı yaparak kâhinlere vahyederler.
Bir doğruya yüz yalan katarlar.” 2
Muslim’in İbnu Abbas’tan –Allah O’ndan ve babasından razı olsun rivayet
ettiği hadiste o şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' in
yanında ensardan bir topluluğun yanında bulunuyordu. O esna
da bir yıldız parlayarak kayıverdi. Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu: “Cahiliyede böyle bir olay gördüğünüzde ne
derdiniz?” Bizler, büyük bir şahıs öldü veya büyük bir şahıs doğdu,
derdik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Muhakkak ki

yıldızlar, bir kimsenin doğumuyla yada ölümüyle kaymazlar. Fakat,
Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ bir iş emrettiği zaman, Arş’ın taşıyıcıları
(melekler) tesbih ederler. Ondan sonra gelen sema ehli ve ondan sonra ge
lenler tesbih ederler. Tâki bu tesbih etme dünya seması ehline kadar ula
şır. Sonra yedinci sema ehli Arş’ın taşıyıcılarına “Rabbimiz ne buyurdu?”
diye sorarlar. Onlar da haber verirler. Sonra da her sema ehline haber ve
rirler. Tâki haber dünya seması ehline ulaşana kadar bu haber verme olayı
devam eder. Bu esnada şeytanlar, kulak hırsızlığı yaparak bu haberlerden
bir şeyler kapmaya çalışırlar. Bu hırsızlık esnasında da yıldızlarla taşla
nırlar. Bu haberleri kendi dostlarına iletirler. Karşılaştıkları bu haberler
haktır, fakat onlar, bu haberler üzerine yalan haberler ilave ederler.”
Başka bir rivayette Ma’mer şöyle dedi: Zühri’ye şöyle dedim:
Cahiliyede yıldızlarla şeytanlar taşlanıyor muydu? Dedi ki: Evet.
Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinde bu olay yoğun bir
şekilde oldu.
Peygamberlik iddiasında bulunan EsvedulAnesi’nin gâibî
olayları kendisine haber veren şeytanları vardı. Müslümanlarla
onunla savaştıklarında, onun hakkında konuştuklarını ona haber
1
2

Buhari: Cenaze, 1354 Müslim: 2930
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verirler diye, şeytanlardan çekiniyorlardı. Şeytanlar ona yardım
etmişti. Sonunda Müslümanlar onu öldürdüler.
MuseylemetulKezzab’ın da gâibî haberleri ona bildiren ve
bazı işlerinde ona yardım eden şeytanları vardı.
Bunların misalleri çoktur. Tıpkı Abdulmelik b. Mervan zamanın
da, Şam’da ortaya çıkan ve peygamberlik iddia eden Hâris ed
Dimeşkî gibi. Şeytanlar, ayaklarını prangadan çıkarıyor ve kurşu
nun isabet etmesini engelliyordu. Mermerlere eliyle dokunduğu
zaman mermerler tesbih ederdi. Kasiyan dağında, insanlar ha
vada atlı ve yürüyen kimseler görürlerdi. O ise, cin oldukları halde,
onların melekler olduklarını söylerdi. Müslümanlar onu öldürmek
için yakaladıkları zaman, birisi ona mızrağını saplamış fakat tesir
etmemişti. Abdulmelik ona şöyle dedi: Sen Allah’ın adını anma
dın. Allah’ın adını zikretti ve mızrağı saplayıp onu öldürdü.
Şeytânî haller içerisinde bulunanlar işte böyledir. Şeytanları,
onların yanında Allah’ın adı anıldığı zaman çeker giderler. Tıpkı
ÂyetelKursî okunduğu zaman olduğu gibi.
“Sahih” de geçen Ebu Hureyre –Allah ondan razı olsun hadisinde ol
duğu gibi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu fıtır zekatını koruması için
görevlendirmişti. Bir şeytan gelerek iki gece üst üste zekat malın
dan çalarken Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun onu yakalamış ama
her seferinde bir daha dönmemek üzere tevbe etmiş ve onu ser
best bırakmıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona “Dün geceki esirin ne
yaptı?” diye sorduğunda “O geri dönmeyeceğini iddia etti ” der.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de “Geri dönecek” buyurmuştu. Üçüncü se
fer şeytan yine çalmak için gediğinde, Ebu Hureyre Allah ondan razı
olsun onu gene yakalamıştı. Bu sefer şeytan ona şöyle dedi: Beni
bırak ki, sana fayda veren şeyler öğreteyim. Yatağına yattığın
zaman ÂyetelKürsî’yi oku.
ِﺍﺕﺎﻭﺴﻤ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻤ ﻟﱠﻪﻡﻻﹶ ﹶﻨﻭﺴﻨﹶﺔﹲ ﻭ
ِ ﺫﻩ
 ﻻﹶ ﺘﹶﺄْﺨﹸ ﹸﻭﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻴﻲ ﺍﻟﹾﺤﻭ ِﺇﻻﱠ ﻫ ﻻﹶ ﺇِﻟﹶـﻪ﴿ﺍﻟﹼﻠﻪ
ﻻﹶ ﻭﻡﺎ ﺨﹶ ﹾﻠ ﹶﻔﻬﻤ ﻭﺩِﻴﻬِﻡ َﺃﻴﻴﻥ ﺒ ﺎ ﻤﻠﹶﻡﻴﻌ ِﺫﻨِﻪ
 ﺇِﻻﱠ ﺒِﺈِ ﹾﻩﻋﻨﹾﺩ
ِ ﺸﻔﹶﻊ
 ﹾﻥ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﻴﺽِ ﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﻭﻤ

ﻩﺅُﻭﺩﻭﻻﹶ ﻴ
 ﺽﺍﻷَﺭﺍﺕِ ﻭﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﻴﻪﺴ
ِ  ﻜﹸﺭﺴِﻊﺎ ﺸﹶﺎﺀ ﻭﻤﻪِ ِﺇﻻﱠ ِﺒﻤ
ِ  ﻋِ ﹾﻠﻤﻥ
 ٍﻲﺀ
 ﺸ
 ﺒِ ﹶﺤِﻴﻁﹸﻭﻥﻴ
﴾ﻌﻅِﻴﻡ
 ﺍ ﹾﻟ

ِﻠﻲ ﺍﻟﹾﻌﻫﻭ
 ﺎ ﻭﻬﻤ
ﻅ
ﺤ ﹾﻔ ﹸ
ِ
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« Allah; O’ndan başka ilâh yoktur; diridir; kendi zâtıyla kâimdir.
O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa
hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun yanında kim şefâat edebilir?
Onların önünde ve arkasında olan her şeyi bilir. O’nun ilminden, kendisi
nin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun Kürsî’si gökleri ve
yeri kaplamıştır; onların gözetimi O’na asla ağır gelmez. O, çok yüce ve
çok büyüktür. »1
Allah’tan sana bir koruyucu gelir ve sabahlayana kadar şey
tan sana yaklaşamaz.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' e bunu haber verdiği zaman şöyle
buyurdu: “O yalancı olduğu halde sana doğruyu söylemiş.” Ve gelenin
şeytan olduğunu haber vermiştir. 2
Bunun içindir ki, insan, şeytânî durumlar karşısında sıdk ile bunu
okursa, o durumları iptal eder. Şeytânî bir hal içerisinde ateşe gi
ren veya alkış ve ıslık seslerini dinleyen birinin üzerine şeytan iner.
Onun diliyle, kendisinin bilmediği sözleri konuşmaya, orada bulu
nanların kalplerindekini ortaya çıkarmaya ve farklı dillerde ko
nuşmaya başlar. Tıpkı, cinin deli bir kimsenin diliyle konuşması gibi.
Bu hal başına gelen insan, şeytanın çarptığı deli mesabesinde ne
yaptığını bilmez. Şeytan onun içine girer ve onun diliyle konuşur.
Bundan kurtulduğu zaman da ne söylediğini bilemez.
Böylelerinin kimine, şeytan, o mekanda bulunmayan tatlılar,
meyve ve yiyecekler getirirler. Kimilerini, cin, Mekke’ye, Beytül
Makdis’e ve başka yerlere uçurur. Kimileri de onu Arafat’a götü
rüp sonra da aynı gecede geri getirir. Sahih olan, İslam’ın emret
tiği bir hacda yapmamış olur. Elbisesiyle gider, mikata geldiği
zaman ihrama girmez. Telbiye getirmez, gecelemez ve
Müzdelife’de durmaz. Kâbe’yi tavaf etmez, Safa ile Merve ara
sında say yapmaz. Cemreleri taşlamaz, bunun aksine elbisesiyle
Arafat’ta durur. Sonra aynı gece geri döner. Bu ise müslümanların
ittifakıyla meşru olmayan bir hacdır. Bilakis, bu, Cuma namazına
abdestsiz gelen veya kıbleden başka bir yere yönelen kimseye
benzer.
Arafat’a bir gecede gidip dönenler, uykularında , meleklerin
hacıları yazdıklarını görürler. Der ki: Beni yazmıyor musunuz? Me
1
2

Bakara Sûresi: 255
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lekler ona şu cevabı verirler: Sen hacılardan değilsin. Yani İslam’ın
emrettiği şerî bir hac yapmadın.
Evliyanın kerametleri ile buna benzer şeytânî durumların ara
sında çeşitli farklar vardır. Onlardan bazıları şunlardır: Allah dostla
rının kerametlerinin sebebi, îman ve takvadır. Şeytânî hallerin se
bebi ise, Allah ve Rasûlü’nün yasakladıklarından yardım dilemek
tir.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺤﻕﱢ
 ﺭِ ﺍﻟﹾﻐﻴ
ﻲ ِﺒ ﹶ
 ﻐ
ﺒ ﹾ ﺍﻟﹾ ﻭﻹﺜﹾﻡ
ِ ﺍ ﻭﻁﻥ
ﺒ ﹶ ﺎﻭﻤ
 ﺎﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﺭ
 ﻅﻬ
ﺎ ﹶﺵ ﻤ
ﺤ ﹶ
ِ ﺍ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﻭﺒﻲﺭ
 ﻡﺭﺎ ﺤ﴿ﻗﹸلْ ِﺇﱠﻨﻤ
﴾ﻭﻥﻠﹶﻤﺘﹶﻌ

ﻻ
ﺎ ﹶﻪ ﻤ
ِ ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠﺃَﻥ ﹶﺘﻘﹸﻭﻟﹸﻭﺍﹾ ﻋﻠﹾﻁﹶﺎﻨﺎﹰ ﻭل ِﺒﻪِ ﺴ
ْ ﻴﻨﹶﺯ ﻡ
 ﺎ ﻟﹶﻪ ﻤ
ِ ﺭﻜﹸﻭﺍﹾ ﺒِﺎﻟﹼﻠ
ِ ﺃَﻥ ﺘﹸﺸﹾﻭ

« De ki: “Rabbim, ister açığı olsun, ister gizliyi olsun, ancak kötülük
leri, günâhı, haksız yere başkaldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği
bir şeyi Allah’a ortak kılmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söy
lemenizi haram kılmıştır. »1
Allah adına bilgisizce konuşmak, şirk, zulüm ve iğrençlikleri Al
lah ve Rasûlü haram kılmıştır. Bunlar, asla Allah’ın kerametlerinin
sebebi değildir. Bu şeytânî olaylara, namazla, zikirle, Kur’ân oku
mayla ve duayla ulaşmaz. Bilakis, şeytanın sevdikleri, içerisinde
şirk olan işlerle meydana gelir. Yaratılmıştan yardım dileme veya
birine zulmetme ve iğrençlik yapmak gibi şeyler Rahmânî kera
metler değil, şeytânî hallerdendir.
Bunlardan bazıları alkış tutup ıslık çaldıkları zaman, onun şey
tanı iner, onu havada taşır ve bulunduğu diyardan dışarı çıkarır.
Allah dostlarından birisi geldiği zamanda, onun şeytanı kaçar ve
o da yere düşer. Başka birinde vuku bulduğu gibi.
Bunlardan kimileri ister ölü olsun, ister yaşayan olsun birinden
yardım talebinde bulunurlar. Kendisinden yardım istenilen, ister
müslüman olsun, ister hıristiyan isterse müşrik olsun fark etmez.
Şeytan, o yardım bulunulan şahsın şekline girer ve yardım tale
binde bulunanın bazı hacetlerini giderir. O da, onun o şahıs ol
duğunu ya da onun şekline girmiş bir melek olduğunu zanneder.
O, ancak, Allah’ın, şirk koşmasından dolayı sapıttığı şeytandır. Tıp
1
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kı şeytanların, putların içine girip müşriklerle konuşması gibi. On
lardan kimi bir şekle girerek, kendisinin Hızır olduğunu söyler. Belki
de, bazı işleri ona haber verir ve bazı işlerinde ona yardım eder.
Müslüman, yahudi, hıristiyan ve kâfirlerin bir çoğunda, batıda ve
doğuda gerçekleştiği gibi. Onlardan birisi ölür ve şeytan onun
ölümünden sonra onun şeklinde gelir. Onlar da, onun o ölü oldu
ğuna inanırlar. Borçları öder, emanetleri geri verir ve ölüyle alaka
lı şeyler yapar, hanımıyla cima yapar ve gider. Belki de Hindistanlı
kâfirlerin yaptığı gibi ölülerini ateşle yakmış da olabilirler. Onun ö
lümünden sonra yaşadığını zannederler. [Onlardan, Mısır’da bir
şeyh, hizmetçisine vasiyette bulunarak şöyle derler: Ben öldüğüm
zaman, kimse beni yıkamasın. Ben gelir ve kendimi yıkarım. Öldü
ğü zaman, hizmetçisi onun sûretinde bir şahıs görür ve onun o ol
duğuna inanır. Girer ve kendisini yıkar. Yıkadıktan sonra da orta
dan kaybolur. O gelen şeytandı ve o ölüyü sapıtmıştı. Şöyle dedi:
Sen, ölümünden sonra gelecek ve kendi cenazeni yıkayacaksın.
Öldüğünde yine onun sûretinde, ölüyü daha önce yanlış yola
sevk etmek için geldiği gibi, yaşayanları da sapıtmak için gelmiş
tir.]
Onlardan bazısı havada Arş’ı ve üzerinde nur görmüş ve biri
nin kendisine şu şekilde seslendiğini duymuştur: Ben senin Rabbi
nim. Şayet marifet ehlindense, bilen biriyse, onun şeytan olduğu
nu bilir, onu kovar ve ondan Allah’a sığınır. Bu olay da ortadan
kalkar. 1
Onlardan kimileri de uyanıkken bazı şahıslar görür. Onlardan
biri, kendisinin Nebi, Sıddîk veya salihlerden bir şeyh olduğunu id
dia eder. O ise, şeytanlardandır. [Bunlardan kimi, bunu ziyaret et
tiği kabrin başında görür. Kabrin yarılır ve içinden bir sûret çıkar.
Onun orada yatan ölü olduğuna inanır. O ancak, o sûrete giren
cindir. Kimi de, kabrinden bir atlının çıktığını veya kabrine girdiğini
görür. O ise şeytandır. Onların hepsi, kendi gözleriyle Nebi’yi gör
dük derler. Gördüğü ancak hayalden başka bir şey değildir.]
Onlardan kimileri rüyasında büyük zâtlardan bazılarını görürler.
Ebû Bekir esSıddîk’ı Allah ondan razı olsun veya başkasının, kendisinin
saçını kısalttığını veya başını tıraş ettiğini veya takiyesini veya elbi
sesini giydirdiğini görür. Kafasında takiyesi, saçı tıraş edilmiş veya
kısaltılmış olarak sabahlar. Cin, onun saçını kısaltmış veya tıraş et
1
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miştir. Bu şeytânî haller, Kitab ve Sünnet’in çizgisinden çıkanlarda
vuku bulur. Onlar derecelerdir. Onlara yaklaşan cin onların cinsle
rinden [mezheblerinden] dir. Cinlerin içerisinde kâfir, fâsık ve ha
talı olanlar vardır. Şayet insan kâfir, fâsık veya câhil ise onunla be
raber küfre, fıska ve sapıklığa girerler. Küfürden seçtiklerine muva
fakat ederlerse onlara yardım ederler. Tıpkı, cinlerden ve başka
larından olan ulularının adına yemin etmek gibi. Yine, Allah’ın
isimlerini ve bazı sözlerini necâsetle yazmak, Fâtihâ, İhlas, Âyetel
Kürsî veya başka sûreleri tersine çevirerek yazmak gibi. O âyetleri
necâsetle yazıp, onunla su çekiliyor. Onları razı eden şeyler sebe
biyle küfre sapıyorlar. Ona hoşlandıkları kadın veya çocuk getiri
yorlar. Bunu ya havadan uçurarak getiriyorlar ya da kendi isteğiy
le ona yönelerek. Bu tür misaller uzar gider. Buna îman etmek, sih
re ve tağuta îman etmektir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
﴾ِﺍﻟﻁﱠﺎﻏﹸﻭﺕﺒﺕِ ﻭ ﺠ
ِ ﻥ ﺒِﺎﻟﹾ
 ﻤﻨﹸﻭ
ِﺅ
ْ ﻴ ﺏ
ِ ﻜﺘﹶﺎ
ِ  ﺍ ﹾﻟﻥ ﺃُﻭﺘﹸﻭﹾﺍ ﹶﻨﺼِﻴﺒﺎﹰ ﻤ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻡ ﺘﹶﺭ
 ﴿ ﺃَﻟﹶ

« Kendilerine kitaptan bir nasîb verilmiş olanları görmüyor musun?
Sihir, şeytan ve putlara inanıyorlar. »1
Şayet insan, bâtında ve zâhirde Allah’a ve Rasûlü’ne itaatkâr
ise bu sayılana girmesi mümkün değildir.
Bunun içindir ki, Allah’ın evi olan mescidlerde, Müslümanların
ibadetleri meşru olunca, mescid ehli, şeytânî hallere en uzak
olanlardır. Kabirleri, ölülerin meşhedlerini tazim edenler, ölülerden
veya onunla beraber isteyenler, onun yanında yapılan duaya
icabet edilir diyen bidat ve şirk ehli ise şeytânî hallere en yakın
olanlardır. Buhari ve Muslim’de gelen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyuruyor:

« Peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinen yahudi ve
hıristiyanlara Allah lânet etsin. »2
Sahihi Muslim’de gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve
fatından beş gece önce şöyle buyurdu:

« İnsanlar içinde bana arkadaşlığında ve eli bolluğunda en ihsankâr
olan Ebu Bekir’dir. Şayet sizden birini halildost edinecek olsaydım, şüp
1
2
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hesiz Ebu Bekir’i halildost edinirdim. Fakat arkadaşınız (Rasûlünüz)
Allah’ın halilidostudur. Ebu Bekir’in kapısı dışında, mescide açılan bü
tün kapıları kapatın. Sizden öncekiler kabirleri mescidler ediniyorlardı.
Sakın ola ki, kabirleri mescidler edinmeyin! Ben sizi bundan men ediyo
rum. »1
Buhari ve Muslim’de gelen hadiste, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve
sellem' in hastalığında, Habeşe’de bulunan bir kiliseden bahsettiler.
Onun güzelliğinden ve içindeki resimlerden söz ettiler. Bunun üze
rine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

« Onların içinden Salih biri öldüğü zaman, kabrinin üstüne mescid in
şâ ederler ve içini de resimlerle süslerlerdi. Onlar kıyâmet günü yaratılmış
ların en şerlileridir. »2
“Musned” ve “Sahihu Ebi Hâtim” de gelen hadiste Allah
Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

« Kabirleri mescidler edinenler ve kıyâmetin kopacağı anda hayatta
olanlar, yaratılmışların en şerlilerindendirler. »3
“Sahih” de gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:

« Kabirlerin üzerine oturmayın. Kabirlere doğru namaz kılmayın. »4
“Muvatta” da gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu:

« Allahım! Benim kabrimi tapınılan bir put haline getirme. Peygam
berlerin kabirlerini mescidler edinen kavme karşı Allah’ın gadabı şiddet
lenmiştir. »5
1

Buhari: Namaz’da 466,3654,3904 Muslim: 2382 Sahabenin Faziletleri’nde
Buhari: 427 Namaz’da. Muslim: 528 Mescidler’de.
3
Ahmed Musned’inde: 1/435 Ebu Naim “Ehbâru Esbahân” da: 1/142.
Sahih bir hadistir.
4
Muslim: 972 Cenâiz’de.
5
Malik “Muvatta” sında : 1/172, Namazı Kısaltma Kitabı’nda.
2
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“Sünen” de gelen hadiste Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöy
le buyurdu:

« Kabrimi, toplanılan bayram edinmeyin. Nerede olursanız olun bana
salavat getirin. Sizin salavatınız bana ulaştırılır. »1
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

« Her kim bana selam verirse, Allah’da onun selamına karşılık ver
mem için bana ruhumu geri iâde eder. »2
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

« Allah, ümmetimden gelen selamı bana iletmesi için kabrime melekler
tayin etmiştir. »3
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

« Cuma gecesi ve Cuma günü bana salavatı çoğaltınız. Sizin salava
tınız bana o gün arz olunur. » Dediler ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! Senin
bedenin çürümüşken nasıl olur da bizim salavatımız sana arz olu
nur? Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah, toprağa,

peygamberlerin bedenini yemeği haram kılmıştır.” »4
Allah Teâlâ Nuh’un –Allah’ın selamı onun üzerine olsun kavmindeki müş
rikler hakkında şöyle buyuruyor:
﴾ﺭﺍﹰﻭﻨﹶﺴ
 ﻭﻕﹶﻴﻌ ﻭ
 ﻴﻐﹸﻭﺙﹶ ﻟﹶﺎﺍﻋﺎﹰ ﻭﺴﻭ
 ﻟﹶﺎﺍﹰ ﻭﺩ ﻭﺭﻥ
 ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺫﹶ ﻭﻬ ﹶﺘﻜﹸﻡ
  ﺁِﻟﺭﻥ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺫﹶ﴿ﻭ

1

Ebu Davud: 2042 Menasik’de, Kabirleri Ziyaret Babı. Ahmed
Musned’inde: 2/367 Ebu Hureyre hadisinden.
2
Ebu Davud: 2041, Menasik’de, Kabirleri Ziyaret Babı, Ebu Hureyre Hadisi.
Ahmed Musned’inde: 2/527. İsnadı Hasendir.
3
Bu hadis, Abdullah b. Mesud tarafından şu lafızla rivayet edilmiştir. “Yer
yüzünde dolaşan, Allah’ın gezgin melekleri vardır. Ümmetimden gelen
selamı bana ulaştırırlar.” Ahmed Musned’inde: 1/387,441,452. Nesai:
3/43 Sehv’de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' e Selam Babı’nda.
4
Ebu Davud: 1047, Namaz’da, Cuma Gecesi ve Gününün Fazileti Babı.
Nesai: 3/91,92. Cuma’da, Cuma Günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'
e Salavatı Çoğaltma Babı.
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« “Ve

dediler ki: Sakın ilâhlarınızı terk etmeyin. Vedd’i, Suvâ’ı,
Yağus’u, Ya’ûk’u ve Nesr’i bırakmayın.”»1
İbnu Abbas ve seleften bazıları şöyle dedi: Bunlar, Nuh kavmi
nin Salih kimseleri idiler. Öldüklerinde, kabirleriyle meşgul oldular.
Sonra, onların resimlerini yapıp onlara taptılar. İşte bu olay, putla
ra tapmanın ilk başlangıcı oldu.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şirk kapısını kapamak için, kabirlerin
mescid edinilmesini yasaklamıştır. Tıpkı, güneş doğarken ve ba
tarken namaz kılmayı yasakladığı gibi. Çünkü müşrikler o vakitte
güneşe secde ederler. Şeytanda güneşin doğuşunda ve batışın
da onunla birleşir. O vakitte namaz kılmak, müşriklerin namazına
benzemektir. Bu sebepten dolayı bu kapıyı kapatmıştır. Şeytan,
güç yetirebildiği ölçüde Âdemoğlunu sapıtmaya çalışır. Her kim,
yıldızlara tapan kimseler gibi, güneşe, aya ve yıldızlara ibadet
ederse, ona bir şeytan gelir ve onunla bazı işlerde konuşur. Bunu
da yıldızların ruhaniyeti diye isimlendirirler. O ise şeytandır. Şeytan,
insana bazı işlerinde yardım etse de, zararı, ona faydasından da
ha fazladır. Ona itaat edenin akıbeti hüsrandır, şerdir. Ancak Al
lah’a tevbe eden bunun dışındadır.
Bunun gibi, putlara tapanlara da, şeytanlar onlarla diyalog
kurar. Ölüden, gâibden, ölüye dua edenle veya onu çağıranla,
kabrinin yanında dua etmenin, evlerde ve mescidlerde yapılan
duadan daha üstün olduğunu zannedenle şeytanlar diyalog ku
rarlar. Hadis ehlinin ittifakıyla yalan kabul edilen şu hadisi rivayet
ederler: “Bir iş size zor gelirse (başınız dara düşerse) kabir ehlinden yar
dım isteyin.” Bunu, şirk kapısını açan birisi uydurmuştur.
Müslümanların sapıklarından hıristiyan, puta tapan, bidat ve
şirk ehline benzeyenlerden bazıları vardır ki onlar, meşhedlerin
yanında ve şeytandan olan bazı haller görürler ve onu keramet
zannederler. Örneğin; kabrin yanına bir don bırakırlar ve onu da
ha sonra bağlanmış olarak bulurlar. Sârâ hastalığına yakalanmış
birini kabrin yanına koyarlar ve şeytanın onu o hastalıktan kurtar
dıklarını görürler. Şeytan, bunu, onları sapıtmak için yapar. Orada
sıdk ile ÂyetelKürsî’yi okuduğun zaman, bu ipdal olur. Muhakkak
ki tevhid (Allah’ı birleme) şeytanı kaçırır. Bunun içindir ki, bazıları
havada taşınırken La İlâhe İllallah dediğinde yere düşer. Bunun
1

Nuh Sûresi: 23
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gibi bazıları, kabrin yarılıp içinden bir insanın çıktığını görür, şeytan
olduğu halde onu orada yatan ölü zanneder.
Bu çok geniş bir konudur ve uzar gider.
Allah ve Rasûlü’nün sallallahu aleyhi ve sellem meşru kılmadığı (din
den olmayan) çöl ve mağaralarda yoğunlaşması sebebiyle, şey
tanlar dağlara ve mağaralara çokça sığınırlar. Tıpkı, Kâsiyûn da
ğındaki Dem mağarası, Şam sahilindeki Lübnan dağı, Üst Mı
sır’daki Fetih dağı, Horasandaki Rum dağı, Cezira dağı ve bun
dan başka, Lekam dağı, Ehyaş dağı, Erdebil yanındaki Sûlân da
ğı, Tebriz yanındaki Şehnek dağı, Nekşevan yanındaki Mâsât Mâ
sât Kûh dağu, Nehâvend dağı ve bundan başka bazı insanların
bulunduğunu zannettiği dağlar. Onları da: Gaybî insanlar diye
isimlendirirler. Aslında orada cinlerden bazı kimselerden başkası
yoktur. Tıpkı insanlardan bazı adamlar olduğu gibi cinlerden bazı
kimseler vardır. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
﴾

ﻘﺎﹰﺭﻫ
 ﻡﻭﻫﺍﺩ ﻓﹶﺯﺠﻥ
ِ  ﺍﻟﹾﻤﻥ
 ٍﺎلﻥ ﺒِﺭِﺠ
 ﻭﺫﹸﻭﻴﻌ ﺱ
ِ  ﺍﻟﹾﺈِﻨﻥل ﻤ
ٌ ﺎ ﺭِﺠ ﻜﹶﺎﻥَﺃﱠﻨﻪ﴿ﻭ

« İnsanlardan bazı kimseler vardır ki, cinlerden bazı kimselere sığınır
lardı. Cinler de onların azgınlıklarını artırıyorlardı. »1
Bunlardan bazıları, keçi kılı gibi uzun kılları olan bir kimse sûre
tinde görünür. Derisi tıpkı keçi derisi gibidir. Bilmeyen, onu insan
zanneder. O ise, ancak bir cindir. Şöyle derler: Bu dağların her bi
rinde kırk tane Ebdal vardır. Bu dağlardakiler cin olduğu halde
bunlar, onların, Ebdal olduğunu zannederler. Bu ise, çeşitli yollarla
bilinir.
Bu konuyu genişliğinden dolayı burada zikretmeyeceğiz. On
dan bildiklerimiz burada zikredildi. Burada kısa olarak söyledikle
rimiz, Allah dostları hakkında soru soranlara verdiğimiz cevaplar
dır. Bu, gördüklerimiz ve duyduklarımızla vasfı uzayan bir konudur.
İnsanlar, olağanüstü olaylar karşısında üç guruba ayrılırlar. Bir
kısım insanlar bu tür olayları peygamberlerden başkası için yalan
lar. Belki de özel olarak doğrular. Evliyadan olmadığı düşüncesiy
le, bir çok insanda zikredildiği zaman onu yalanlar, kabul etmez.
Bazıları ise, her kim de bu olağanüstü olaylar vuku bulursa onu
Veliyyullah (Allah dostu) zanneder. Bu iki durumda hatalıdır. Bu
1

Cin Sûresi: 6
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nun içindir ki onlar, müşriklerin ve Ehli Kitabın onlara Müslümanlar
la savaşmak için onlara yardım eden yardımcıları olduğunu ve
onlarında Allah dostları olduklarını söylerler. Bunlar, onların olağa
nüstü olayı oldukları konusunda yalan söylerler. Doğru olan ise
üçüncü sözdür. O da, onlara Allah dostlarından değil, kendi cins
lerinden birilerinin yardım ettiğidir. Allah Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ٍﺽﺒﻌ ﺎﺀِﻟﻴ ﺃَﻭﻡﻀﻬ
 ﻌ
 ﺒ ﺎﺀِﻟﻴﻯ َﺃﻭﺎﺭﺍﻟﱠﻨﺼ ﻭﻭﺩﻴﻬ ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﻻﹶ ﹶﺘﺘﱠﺨِﺫﹸﻭﺍﹾ ﺍ ﹾﻟ
  ﺁﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻴﻬﺎ َﺃ﴿ﻴ
﴾

 ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤِﻴﻥﻡﺩِﻱ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﻭﻴﻬ  ﻻﹶ ﺍﻟﹼﻠﻪ ِﺇﻥﻡﻤ ﹾﻨﻬ
ِ ﻪ
  ﻓﹶ ِﺈﱠﻨﻨﻜﹸﻡﻡ ﻤﱠﻟﻬﻴ ﹶﺘﻭ ﻥﻭﻤ


« Ey îman edenler! Yahudileri ve hırıistiyanları kendinize dost edin
meyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edi
nirse, o onlardandır. »1
Allah’ın Kitabı’na ve sünnetine uyan muttaki Allah dostların
dan olmayan bu ubbad ve zühhada şeytanlar yaklaşır. Onun ha
line münasip olmayan olağanüstü olaylar meydana gelir. Fakat,
bunların olağanüstü olaylarının bazısı bazısından ayrılır. Bu tür o
laylar gerçek Allah dostlarından hasıl olduğu halde onların olayını
iptal eder. Onların böyle olağanüstü olaylar gösterebilmesi için
cehaletten veya bilerek yalan söylemesi, şeytanların hallerine
uygun günah işlemesi gerekir. Allah Teâlâ bununla, muttaki dost
larıyla, onlara benzemeye çalışan şeytanın dostlarını birbirinden
ayırt eder. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
﴾ٍﻠﹶﻰ ﻜﹸلﱢ ﺃَﻓﱠﺎﻙٍ َﺃﺜِﻴﻡل ﻋ
ُ { ﹶﺘﻨﹶﺯ221} ﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
لُ ﺍﻟ ﱠﻥ ﹶﺘﻨﹶﺯﻠﹶﻰ ﻤ ﻋﺒُﺌﻜﹸﻡلْ ُﺃ ﹶﻨ﴿ﻫ

« Size şeytanların kimlere indiğini haber vereyim mi? Onlar, çok gü
nah işleyen yalancılara inerler. »2
Şeytânî olayları güçlendiren sebeplerin en başında, müşriklerin
dinledikleri müzik ve benzeri şeylerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ﺎ ﻜﹸﻨﺘﹸﻡ ِﺒﻤﺫﹶﺍﺏﻴﺔﹰ ﻓﹶﺫﹸﻭﻗﹸﻭﺍﹾ ﺍ ﹾﻟﻌﺩ
ِ ﻭﺘﹶﺼ
 ﻤﻜﹶﺎﺀ
 ﻴﺕِ ﺇِﻻﱠ ﺒ  ﺍ ﹾﻟ ﻋِﻨﺩﻡﻼﹸﺘﻬ
 ﹶ ﺼﺎ ﻜﹶﺎﻥﻭﻤ
﴿
﴾ ﻭﻥﻜﻔﹸﺭ
ﹶﺘ ﹾ

1
2

Maide Sûresi: 51
Şuara Sûresi: 221222
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« Onların Kâbe yanındaki duâları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan baş
ka bir şey değildi. »1
İbnu Abbas, İbnu Ömer ve seleften bazıları –Allah onlardan razı ol
sun bu âyet hakkında şöyle dediler: “Müşrikler, el çırpma ve ıslık
çalmayı ibadet olarak yapıyorlardı.”
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ibadetleri ise, Allah’ın
emrettiği namaz, Kur’ân okuma, zikir ve buna benzer şeylerle, din
adına yapılan toplantılardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı,
avuç içini birbirine vurarak ve ne de tefle yapılan müziği dinle
medi, onlara karşı asla sevgi beslemedi ve ne de bunlardan do
layı bürdesi yere düştü. Bilakis bunların hepsi ilim ehlinin ittifakıyla
yalandır.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' in ashabı bir araya geldikleri zaman
içlerinden birine Kur’ân okumasını söylerlerdi. Diğerleri ise onu din
lerdi. Ömer b. Hattab –Allah ondan razı olsun Ebu Musa elEş’ari’ye
şöyle derdi: Bize Rabbimizi hatırlat. O da Kur’ân okur, onlarda din
lerlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa elEş’ari’ye uğramıştı.
O ise Kur’ân okuyordu. Ona şöyle dedi: “Dün gece sana uğradım, sen
ise Kur’ân okuyordun. Ben de durup seni dinledim.” Şayet senin beni
dinlediğini bilseydim, senin için güzelleştirirdim.2
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem‘ in buyurduğu gibi:

« Kur’ân’ı seslerinizle süsleyin. »
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

« Allah’ın, güzel bir sesle Kur’ân okuyanı dinlemesi, bir kimsenin ka
dın şarkıcısının şarkısını dinlemesinden daha çok şiddetlidir. »3
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbnu Mesud’a “Bana Kur’ân oku”
buyurdu. İbnu Mesud: “Kur’ân sana indirildiği halde, sana Kur’ân
1

Enfâl Sûresi: 35
Heysemi “MucemmauzZevaid” : 7/171, Hadis, şahidleriyle Hasendir.
3
Ahmed Musned’inde: 6/19,20. İbnu Mace: 1340 İkametusSalah,
Kur’ân’la Sesi Güzelleştirme Babı, Fudale b. Ubeyd Hadisinden. ElElbânî:
“DaîfulCami’ “ : 4633. Hadis Zayıftır.
2
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mı okuyayım?” dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Ben başkasından Kur’ân dinlemeyi daha çok severim.” Nisa su
resini okumaya başladım. Hatta 41. âyetine gelmiştim ki:
﴾ﺸﻬِﻴﺩﺍﹰ
ﹶ

ـﺅُﻻﺀﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﺠ ْﺌﻨﹶﺎ ﺒِﻙ
ِ ﺸﻬِﻴﺩٍ ﻭ
ﺔ ﺒِ ﹶ
ٍﻤ
 ﺠ ْﺌﻨﹶﺎ ﻤِﻥ ﻜﹸلﱢ ﺃ
ِ ﻴﻑﹶ ﺇِﺫﹶﺍ ﻜ
﴿ ﹶﻓ ﹶ

« Her ümmetten bir şâhid getirdiğimiz ve seni de (ey Muhammed!)
bunlara şâhid gösterdiğimiz zaman o kâfirlerin halleri nasıl olacaktır? »
Ağlamaktan gözlerinden yaşlar dökülüyordu. 1
Bu dinleme, Nebi ve ona tâbi olanların dinlemesidir. Allah
Teâlâ’nın Kur’ân’da zikrettiği gibi:
ٍ ﻨﹸﻭﺡﻊ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﻤﺤﻤ
 ﻤﻥ
ﻤ
ِﻭ
 ﻡﻴﺔِ ﺁﺩﺭ
  ﻤِﻥ ﺫﹸﻴﻥ ﺍﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﻤﻥ
 ﻴﻬِﻡ ﹶﻠ ﻋ ﺍﻟﱠﻠﻪﻡ َﺃ ﹾﻨﻌ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﹶﻟﺌِﻙ﴿ُﺃﻭ
ﻥﺤﻤ
 ﺎﺕﹸ ﺍﻟﺭ ﺁﻴﻴﻬِﻡ ﹶﻠﻴﻨﹶﺎ ﺇِﺫﹶﺍ ﹸﺘﺘﹾﻠﹶﻰ ﻋ ﺒ ﺠ ﹶﺘ
 ﺍﻴﻨﹶﺎ ﻭ ﺩ
  ﻫﻤﻥ
ﻤ
ِﻭ
 َﺍﺌِﻴلﺭﺇِﺴ ﻭﺍﻫِﻴﻡﺭﻴﺔِ ِﺇﺒﺭ
 ﻭﻤِﻥ ﺫﹸ

﴾ﺎﹰﻜﻴ
ِ ﺒﻭ
 ﺩﺍﹰﺠﻭﺍ ﺴﺨﹶﺭ

« İşte bunlar, Âdem’in, Nûh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızın, İb
rahim’in, İsmail’in ve hidayet edip seçtiklerimizin soyundan gelen, Al
lah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdir ki, Allah’ın âyetleri o
kunduğu zaman, ağlayıp hemen secdeye kapanırlardı. » 2
Allah Teâlâ ma’rifet ehli hakkında şöyle buyurur:
ﻓﹸﻭ ﺍﹾﺭﺎ ﻋﻊِ ﻤِﻤﺩﻤ
  ﺍﻟﻤﻥ
ِ  ﹶﺘﻔِﻴﺽﻡﻴ ﹶﻨﻬﻋ
 ﻯ َﺃﻭلِ ﺘﹶﺭﺴﺎ ﺃُﻨﺯِلَ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﹾ ﻤﻤﻌ
ِﺴ
 ﺇِﺫﹶﺍ﴿ﻭ
﴾ﻕﱢﺍﻟﹾﺤ

ﻤﻥ
ِ

« Peygambere indirilen (Kur’ân) i dinledikleri zaman, hakkı öğrenmiş
olmalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. »3

1

Buhari: 5049 Kur’ân’ın Faziletleri. Kendisine, Başkasından Kur’ân Dinleme
Daha Sevgili Gelen Kimse Babı. Muslim: 800, Yolculuk Namazı, Kur’ân Din
lemenin Fazileti Babı.
2
Meryem Sûresi: 58
3
Maide Sûresi: 83
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[ Allah Subhânehû ve Teâlâ sadece Kur’ân dinleyenleri, bun
dan dolayı imanlarının artmasından sonucu onları övmüştür. ]
Gözyaşının akması ve tüylerinin ürpermesi bunun eserlerindendir.
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
ﻥﺸﻭ
ﺨﹾ ﹶ ﻴ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻠﹸﻭﺩ ﺠﻤﻨﹾﻪ
ِ ﺸﻌِﺭ
 ﹶﺘﻘﹾ ﹶﻤﺜﹶﺎ ِﻨﻲ
 ﻤﺘﹶﺸﹶﺎﺒِﻬﺎﹰ
 ﺩِﻴﺙِ ﻜِﺘﹶﺎﺒﺎﹰ ﺍﻟﹾﺤﺴﻥ
 لَ ﺃَﺤ ﻨﹶﺯ﴿ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻥﻭﻤ
 ﺸﹶﺎﺀ ﻴﻤﻥ
 ِﺩِﻱ ِﺒﻪﻬﻯ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻴﺩ ﻫﺫﻜﹾﺭِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺫﹶﻟِﻙ
ِ  ﺇِﻟﹶﻰﻡﻬﻗﹸﻠﹸﻭﺒ ﻭﻡﺩﻫ
 ﻠﹸﻭ ﺠ ﺘﹶﻠِﻴﻥ ﺜﹸﻡﻡﺒﻬﺭ

﴾ٍﺎﺩﻫ

ﻥ
 ﻤ
ِ ﻪ
 ﺎ ﹶﻟ ﹶﻓﻤﻠِلْ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻀ

« Allah, sözlerin en güzelini,âyetleri güzellikte birbirine benzeyen ve
mükerrer olarak gelen bir kitap şeklinde indirmiştir. Allah’tan korkanla
rın ondan tüyleri ürperir. Sonra Allah’ın zikriyle derileri ve kalpleri sü
kûna kavuşur. »1
ﻡﺩ ﹾﺘﻬ
 ﺍ ﺯﺎ ﹸﺘﻪ ﺁﻴﻬِﻡﹶﻠﻴﻴﺕﹾ ﻋ ﺇِﺫﹶﺍ ﺘﹸِﻠ ﻭﻡﺒﻬ ﺠِﹶﻠﺕﹾ ﻗﹸﻠﹸﻭ ﻭ ﺍﻟﹼﻠﻪﺫﻜِﺭ
 ﺇِﺫﹶﺍ ﹸ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﺎ ﺍ ﹾﻟ﴿ِﺇﱠﻨﻤ
{3}

ﻨ ِﻔﻘﹸﻭﻥ ﻴﻡ ﹾﻗﻨﹶﺎﻫﺯﺎ ﺭﻤﻤ
ِﻭ
 ﻼﺓﹶ
 ﹶ ﺍﻟﺼﻭﻥﻴﻘِﻴﻤ ﺍﻟﱠﺫِﻴﻥ

{2}

ﻭﻜﱠﻠﹸﻭﻥ
 ﻴ ﹶﺘ ﺒﻬِﻡﺭ
 ﻠﹶﻰﻋﺎﻨﺎﹰ ﻭﺇِﻴﻤ

﴾ﻕ ﻜﹶﺭِﻴﻡ
ﺯ ﹲ
 ِﺭﺭﺓﹲ ﻭ
 ِﻐﻔ
ﻤﹾ
ﻭ
 ﺒﻬِﻡﺭ
 ﺕ ﻋِﻨﺩ
ﺎ ﹲﺠﺭ ﺩﻡﺤﻘﹼﺎﹰ ﱠﻟﻬ
 ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْﻤ
  ﺍ ﹾﻟﻡ ﻫﻟﹶـﺌِﻙُﺃﻭ

« Mü’minler öyle kimselerdir ki (yanlarında) Allah anıldığı zaman,
yürekleri ürperir; kendilerine O’nun âyetleri okunduğu zaman da îmanları
artar ve yalnız Allah’a dayanıp güvenirler.
Keza namazı dosdoğru kılarlar; kendilerine rızık olarak verdikleri
mizden infak ederler.
İşte gerçek mü’min olanlar bunlardır. Onlara Rableri katında derece
ler vardır; bağışlanma ve hudutsuz rızık onlara mahsustur. »2
Son zamanlarda insanların dinledikleri ise, el çırpma, tef ve
düdükten ibarettir. Sahabe, tabiîn ve diğer din imamlarının bü
yükleri, bunu Allah’a uzanan bir edinmemişlerdi. Bunu, itaat ve
yaklaşma saymadılar. Aksine yerilmiş bidatlerden kabul ettiler.
İmam Şafiî –Allah ondan razı olsun şöyle der: “Zındıklar, Bağdat’ta
“tağyir” (değişiklikdeğiştirme) adını verdikleri bir şey uydurdular.
Onunla insanları Kur’ân’dan uzaklaştırıyorlardı. Bilgi sahibi Allah
dostları bunu biliyorlardı. Biliyorlardı ki şeytanın bunda büyük payı
1
2

Zumer Sûresi: 23
Enfal Sûresi: 24
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var. Bunun içindir ki, onlardan orada hazır bulunan hayırlı insanlar
bundan tövbe etmişlerdir.”
Marifetten, yani Allah dostluğunun kemâliyetinden en uzak
olanlarda, şeytanın nasibi daha çok olmuştur. Şeytan ona daha
çok tesir etmiştir. Müzik ise içki mesabesindedir. Hatta onun nefis
lerdeki etkisi içkiden daha üstündür. Bunun içindir ki, müzik inleye
rek kendinden geçenler kuvvetlendiği zaman onların üzerine şey
tanlar iner. Onların bazılarının dillerinde konuşur ve bazılarını ha
vada taşırlar. Belki de aralarında düşmanlık baş gösterir. Tıpkı içki
içenlerin arasında kavga vuku bulduğu gibi. Onlardan birinin şey
tanları, diğerinin şeytanlarından daha kuvvetli olur ve onu öldü
rür. Cahiller de, bunu, muttaki olan Allah dostlarının kerametle
rinden zannederler. Bu hareketler ise, sahibini ancak Allah’tan
uzaklaştırır. Bu haller, şeytani hallerden başkası değildir. Bir
müslümanı öldürmek, Allah’ın helal kıldığı haller dışında helal ol
maz. Nasıl olur da, masum birini öldürmek, Allah’ın dostlarına bir
ikramı olur!? Kerametin gayesi, ancak istikametin lüzûmu içindir.
Allah Teâlâ kuluna, sevdiği ve razı olduğu şeylerde yardım eder.
Kendisine yaklaştıracak şeyleri artırır ve onunla derecesini yüksel
tir.
Olağanüstü olaylar, gizli şeyleri ortaya çıkarma gibi ilim cinsin
den olur. Kimi olağanüstü olaylar da, alışılmışın dışında uygulama
lar gibi kudret ve mülk cinsindendir. Yine kimi olağanüstü olaylar,
ilim, saltanat, zenginlik ve mal olarak verilen zenginlik cinsinden
dir.
Allah’ın kuluna verdiği bütün bu olağanüstü olayları ve başka
larını Allah’ın sevdiği, razı olduğu, O’na yaklaştıran, derecesini
yükselten ve Allah ve Rasûlü’nün emrettiği şeylerde kullanırsa,
bunlarla Allah’a ve Rasûlü’ne olan yakınlığı artar ve derecesi yük
selir. Bütün bunlarla şirk, zulüm ve çirkinlikler gibi Allah ve
Rasûlü’nün yasakladığı işlerde kullanırsa bununla zemmedilmeye
ve azâba müstahak olur. Ya bundan dolayı güzel bir tövbeyle
tövbe eder ve iyi davranışlarda bulunur, ya da onun diğer gü
nahkârlardan hiçbir farkı kalmaz. Bunun içindir ki, olağanüstü o
laylar gösterenler çokça cezalandırılırlar. Bu ceza bazen kralın
krallıktan indirilmesi, alimin ilminin elinden alınması, bazen de nafi
leleri elinden alınarak vuku bulur ve özel dostluktan genel dostlu
ğa intikal eder. Bazen de günahkârlar mertebesine indirilir. Bazen
İslamdan döner, mürted olur. Bu gibi haller ise, şeytânî olanlarda
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vuku bulur. Bunların çoğu dininden dönüp mürted olurlar. Birçok
ları da bunun şeytandan olduğunu bilmez. Bunları, Allah dostları
nın kerametlerinden zanneder.
Allah’ın, bir kuluna malmülk verip de hesaba çekmeyeceğini
zanneden birisi gibi, onlardan bazısının zannettiği gibi, Allah Azze
Ve Celle’nin bir kuluna olağanüstü olaylar bahşettiği zaman,
bundan dolayı onu hesaba çekmeyeceğini zanneder. Onlardan
kimi de, bu olağanüstü olayları ne emredildiği ve ne de yasak
landığı işlerde kullanır. Bu ise evliyalığın umumundan olur. Onlar
ise, muktesid ve ebrar (orta yollu ve iyi) olanlardır. Sabikûn
mukarrabûn (öne geçmiş olanlar) ise bunlardan daha yücedirler.
Tıpkı KulRasûl olanın NebiKral olandan daha üstün olduğu gibi.
Olağanüstü olaylar, bir kimsenin derecesini eksilttiği zaman,
salihlerin bir çoğu, zina ve hırsızlık gibi günahlardan tövbe edildiği
gibi bu tür olaylardan da tövbe edip Allah’tan bağışlanma diler
ler. Onlardan bazılarına bu tür olağanüstü olaylar bahşedildiği
zaman, onun giderilmesi için Allah’a dua eder. Keramet zannet
tikleri bu olaylarla beraber, onların hepsi, kendilerini takip eden
müridlerine bunların üzerinde durmamalarını, gayretlerinin bu ol
maması gerektiğini ve onunla övünmemelerini emretmişlerdir.
Hakikatte ise bu, şeytanın bir aldatmacası olunca hal nice olur!?
Ben, onlardan öylelerini biliyorum ki, bitkiler onlarla konuşup, ken
dilerinde bulunan faydaları ona haber verirler. Bu ise, o bitkinin
içine giren şeytandan başkası değildir. Onlardan kimi de, taş ve
ağaçla konuşur. Şöyle derler: “Hoş geldin ey Allah dostu!” Âyetel
Kürsî’yi okuduğunda ise şeytan çeker gider. Yine onlardan tanı
dığım bazısı kuş avına çıkar. Onunla bülbüller ve başka kuşlar ko
nuşarak şöyle derler: “ Beni al götür ki fakirler yesin.” Tıpkı bir insa
nın içine girip konuştuğu gibi o kuşların da içine girmiştir. Onlar
dan kimisi de, evinde kapalı olduğu halde, kendini dışarıda görür,
o ise kapıyı açmaz veya tam tersi. Yine o şahıs şehrin kapılarında
görünür. Cin onu oradan çabucak girdirip çıkarmıştır. Veya ışıklar
görür ve onu isteyene hemencecik getiriverir. Onlar, şeytanlar
olup sahibinin kılığına girerler. Tekrar tekrar ÂyetelKürsî’yi okudu
ğu zaman bunların hepsi yok olup giderler.
Birilerinin onunla konuşup şöyle dediklerini bilirim: “Ben Allah’ın
emrindenim.” Onu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' in müjdelediği
Mehdi olarak kabul eder. Onun olağanüstü olayları ortaya çıkar.
Mesela, kalbinden kuş ve çekirgelerin sağa ve sola gitmelerini
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geçirir, onlar da onun dilediği şekilde giderler. Kalbinden bazı
hayvanların ayağa kalkmasını, uyumasını veya gitmesini geçirdiği
zaman, görünen bir hareket yapmaksızın o gerçekleşir. Onu Mek
ke’ye götürüp geri getirirler. Güzel yüzlü insanlarla gelir ve onlara,
senin ziyaretine gelmek isteyen melekler olduğunu söyler. Bunların
hepsi de şeytanın hilelerindendir. Bu çok geniş bir konudur. Bu
konudaki bildiklerimi kaleme alacak olsaydım ciltler dolusu kitap
gerekirdi. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﺎ ﺇِﺫﹶﺍَﺃﻤ{ ﻭ15}ِﻤﻥ
ﺭ
 ﻲ َﺃﻜﹾﺭﺒ
 ُﻴﻘﹸﻭل  ﹶﻓﻤﻪ
ﻌ
 ﻭ ﹶﻨ
 ﻤﻪ
ﺭ
  ﻓﹶ َﺄﻜﹾﺒﻪﺭ
 ﺒﺘﹶﻠﹶﺎﻩ ﺎ ﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﻤﺎﻥﺎ ﺍﻟﹾﺈِﻨﺴ﴿ﻓﹶ َﺄﻤ
﴾

ِﺎ ﹶﻨﻥﻲ ﺃَﻫﺭﺒ
 ُﻴﻘﹸﻭل  ﹶﻓ ﹶﻗﻪﻴﻪِ ﺭِﺯ ﹶﻠﺭ ﻋ
  ﹶﻓﻘﹶﺩﺘﹶﻠﹶﺎﻩﺎ ﺍﺒﻤ

« İşte insan, ne zaman Rabbi onu imtihan eder ve bu maksatla kendi
sinde ikramda bulunup nimet verirse, “Rabbim bana ikram etti” der. Fa
kat ne zaman da onu imtihan edip rızkını daraltırsa “Rabbim bana iha
net etti” der. »1
Allah Teâlâ bu âyetten sonra (“ ) ﹶﻜﻼﱠkellâ” yani kesinlikle hayır
lafzını kullanır. Bu lafızda ikaz ve engellememani olma vardır. Bu
sözün benzerlerinin telaffuzunu engeller, mani olur, haber verdiği
şeyi ikaz eder ve onunla ondan sonrasına emreder. Onun için
dünya nimetlerine kavuşmak, onu elde etmek keramet sayılmaz.
Allah Azze ve Celle, onunla, ona ikramda bulunmuştur. Rızkı da
raltılarak, kendisine fakirlik takdir edilmiş birisine, Allah ihanet etmiş
değildir. Bilakis Allah Subhânehû ve Teâlâ kulunu mutluluk ve sı
kıntılarla imtihan eder. Sevmediği ve yanında kerim olmayan in
sanlara onunla aklını başından almak için dünya nimetlerini verir.
Sevdiği ve dost edindiği kimseleri ise, yanındaki derecesinin ek
silmemesi ve onun sebebiyle de sevmediği şeylerde vuku bul
maması için onu ondan korur.
Allah dostunun kerametinin sebebi, muhakkak îman ve takva
olması gerekir. Küfür, günah ve isyan sebebiyle ise bu, Allah dost
larının kerametlerinden değil, Allah dostlarının olağanüstü olayla
rındandır. Her kim, olağanüstü olaylara namazla, Kur’ân okumak
la, zikirle, gece namazıyla ve duayla ulaşmıyor da, ölüden veya
gaipten yardım dilemek gibi şirkle, günahlar ve isyanla, yılan, bü
yük eşekarısı, pis böceği ve kan gibi haram kılınmış pislikleri yiye
1
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rek, müzik, dans, özellikle de yabancı kadınlarla bunu yapıyorsa,
olağanüstü olayları Kur’ân dinleme anında azalıp, şeytanın dü
düğünü (üflemeli çalgılar) dinlerken artıyorsa, geceleyin uzun u
zadıya dans ediyorsa, namaz vakti geldiğinde ayakta veya horo
zun taneyi gagaladığı gibi namaz kılıyorsa, Kur’ân dinlemeyi kerih
görüyor, onu sevmiyor ve ondan nefret ediyorsa,bunu isteksiz,
zorla ve yapmacık tavırla yapıyor, Kur’ân dinlerken hiçbir lezzet,
zevk almıyor ve ona karşı muhabbetisevgisi yoksa, el çırpma (al
kışı) ve çalgı sesini seviyor ve ondan zevk duyuyorsa ve bütün
bunları yaparak o olağanüstü olaylara ulaşıyorsa muhakkak ki
bütün bunlar şeytânî hallerdir ve bu kimseler Allah Teâlâ’nın şu
âyetine muhatap olan kimselerdir:
﴾

 ﻗﹶﺭِﻴﻥ ﹶﻟﻪﻬﻭ
 ﻴﻁﹶﺎﻨﺎﹰ ﹶﻓ ﺸ
 ﹶ ﻟﹶﻪﺽﻥ ﹸﻨ ﹶﻘﻴ
ِ ﻤ
ﺤ
 ﺫﻜﹾﺭِ ﺍﻟﺭ
ِ ﻥﺵ ﻋ
ﻌ ﹸ
 ﻴ ﻥﻭﻤ
﴿

« Allah’ın zikrini kim umursamazsa, ona bir şeytanı musallat ederiz
de, artık o, ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur. »1
Kur’ân Rahman’ın zikridir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ﻰﻋﻤ
 ﺔِ َﺃﺎﻤ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴﻡﻴﻭ ﺭﻩ
 ﺸﹸﻭﻨﹶﺤ
 ﻨﻜﺎﹰﺸﺔﹰ ﻀ
ﻤﻌِﻴ ﹶ
  ﹶﻟﻪﺫﻜﹾﺭِﻱ ﻓﹶِﺈﻥ
ِ ﻥ ﻋﺽﺭ َﺃﻋﻤﻥ
ﻭ
﴿
ﺎ ﹸﺘﻨﹶﺎ ﺁﻴ َﺃ ﹶﺘﺘﹾﻙﻗﹶﺎلَ ﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ

{125}

ﺼِﻴﺭﺍﹰ ﻜﹸﻨﺕﹸ ﺒﻗﹶﺩﻰ ﻭﻋﻤ
 ﺭ ﹶﺘﻨِﻲ َﺃ
 ﺸﹶ ﺤ ﻟِﻡﺭﺏ
 َﻗﹶﺎل

{124}

﴾ﻰﻡ ﺘﹸﻨﺴ
 ﻴﻭ  ﺍ ﹾﻟﻭﻜﹶﺫﹶﻟِﻙ
 ﺎﹶﻓﻨﹶﺴِﻴ ﹶﺘﻬ

« Kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır.
Kıyâmet günü de onu kör olarak haşrederiz. O, “Rabbim! Niçin beni kör
olarak haşrettin; halbuki ben gören bir kimse idim?” der. Allah da şöyle
buyurur: “Öyle. Sana âyetlerimiz gelmişti de, sen onları unutmuştun; bu
gün de sen öyle unutulursun.” »2
Yani, onu ameliyle baş başa bırakırız.
İbnu Abbas –Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle der: “Allah, Ki
tabı’nı okuyan ve onunla amel edeni dünyada sapıtmaması ve
ahirette de cehennem ehlinden olmaması için kefâletikoruması
altına almıştır. Sonra bu âyeti okudu.
1
2
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FASIL

Herkesin şunu iyi bilmesi gerekir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem' i Rasûl olarak tüm cin ve insanlara göndermiştir. Her insan
ve cinin üzerine düşen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem' e îman
etmek, O’na tabi olmak, haber verdiklerini doğrulamak ve em
rettiklerine de itaat etmektir. Her kim, O’nun peygamber olduğu
kendisine hüccet edildikten sonra, buna iman etmezse, insan ol
sun cin olsun kâfir olur.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ittifakıyla in
sanlara ve cinlere gönderilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem
Tâif’ten döndükten sonra ashabına namaz kıldırırken bir gurup cin
onun Kur’ân okuyuşunu dinlemişler ve kendi kavimlerini buna da
vet etmek için geri dönmüşlerdi. Allah Teâlâ bu olayı Kur’ân’da
şu âyetleriyle anlatır:
ﺼﺘﹸﻭﺍ
ِ  ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺃَﻨﻭﻩﺭﺤﻀ
 ﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﻭﻥﻤﻌ
ِ ﺴ ﹶﺘ
  ﻴﺠﻥ
ِ  ﺍﻟﹾﻥ ﹶﻨﻔﹶﺭﺍﹰ ﻤﻙ ﹾﻓﻨﹶﺎ ﺇِﻟﹶﻴﺭﺇِﺫﹾ ﺼ﴿ﻭ
ِ ﺩﺒﻌ ﻜﺘﹶﺎﺒﺎﹰ ﺃُﻨﺯِلَ ﻤِﻥ
ِ ﻌﻨﹶﺎ
ﻤ
ِﺴ
 ﻤﻨﹶﺎ ﺇِﻨﱠﺎ
ﻭ
 ﺎ ﹶﻗ{ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻴ29}ﻨﺫِﺭِﻴﻥﻤﻬِﻡ ﻤ
ِﻭ
 ﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﹶﻗﱠﻟﻭ ﻭﻀﻲ
ِ ﺎ ﹸﻗﻓﹶﹶﻠﻤ
ﻤﻨﹶﺎ
ﻭ
 ﺎ ﹶﻗﻴ

{30}ٍﺴﺘﹶﻘِﻴﻡ
 ﻤ

ٍﺇِﻟﹶﻰ ﻁﹶﺭِﻴﻕﺤﻕﱢ ﻭ
 ﺩِﻱ ﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻴﻬ ِﻴﻪ ﺩ
  ﻴﻴﻥ ﺒ ﺎﻗﺎﹰ ﱢﻟﻤﺩﻤﺼ
 ﻰﻭﺴﻤ

ﻥﻭﻤ
 {31} ٍﺫﹶﺍﺏٍ ﺃَﻟِﻴﻡ ﻋﻤﻥ
 ﺭﻜﹸﻡ
 ِﺠﻭﻴ
 ﺫﻨﹸﻭ ِﺒﻜﹸﻡ
ﻥ ﹸ ﹶﻟﻜﹸﻡ ﻤﻐﻔِﺭ
ﻴ ﹾ ِﻤﻨﹸﻭﺍ ﺒِﻪ
ِ ﺁ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﺍﻋِﻲﻭﺍ ﺩﺃَﺠِﻴﺒ
 ﻓِﻲﹶﻟﺌِﻙﺎﺀ ﺃُﻭﻭ ِﻨﻪِ ﺃَﻭِﻟﻴ ﻤِﻥ ﺩ ﹶﻟﻪﺱﹶﻟﻴﺽِ ﻭﺠِﺯٍ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭﻤﻌ
  ِﺒﻴﺱ  ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻓﹶﻠﹶﻋﻲ
ِ ﺍ ﺩﺠِﺏﻟﱠﺎ ﻴ
﴾ٍﻤﺒِﻴﻥ
 ل
ٍ ﻠﹶﺎﻀ

« (Ey Muhammed!) Hani birara cinlerden bir gurubu Kur’ân dinleme
leri için sana yöneltmiştik. Onun yanına gelince birbirlerine “susun” de
mişler, okuma bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Onla
ra demişlerdi ki: “Ey kavmimiz! Biz Mûsâ’dan sonra, Muhammed’e indi
rilen, kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola hidayet
eden bir kitap dinledik.”
“Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine icabet edin ve ona inanın ki Al
lah, sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı
azabtan korusun.”
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Kim Allah davetçisine icabet etmezse yeryüzünde Allah’ı âciz bırakıp
kendini kurtaramaz. Kendisinin O’ndan başka dostları olamaz. Böyleleri
apaçık bir sapıklık içindedir. »1
Allah Teâlâ bu âyetlerden sonra şunları indirdi:
ﺩِﻱﻴﻬ {1} ﺒﺎﹰﺠﺁﻨﺎﹰ ﻋﻌﻨﹶﺎ ﻗﹸﺭ
ﻤ
ِﺴ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ِﺇﻨﱠﺎﺠﻥ
ِ  ﺍﻟﹾﻤﻥ
  ﹶﻨﻔﹶﺭﻤﻊ
 ﺴ ﹶﺘ
  ﺍ َﺃﱠﻨﻪ ﺇِﹶﻟﻲﺤﻲ
ِ ﴿ﻗﹸلْ ﺃُﻭ
ﺒﺔﹰﺤ
ِ ﺎﺎ ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹶ ﺼﺒﻨﹶﺎ ﻤﺭ
 ﺩﺎﻟﹶﻰ ﺠ ﹶﺘﻌَﺃﻨﱠﻪ{ ﻭ2} ﺩﺍﹰﺒﻨﹶﺎ ﺃَﺤﺭ
 ِ ﺒﻟﹶﻥ ﻨﱡﺸﹾﺭِﻙﻤﻨﱠﺎ ﺒِﻪِ ﻭ
 ﺸﹾﺩِ ﻓﹶﺂﺇِﻟﹶﻰ ﺍﻟﺭ
َﻅﻨﹶﻨﱠﺎ ﺃَﻥ ﻟﱠﻥ ﹶﺘﻘﹸﻭل
ﺃَﻨﱠﺎ ﹶﻭ

{4}

ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺸﹶﻁﹶﻁﺎﹰﻬﻨﹶﺎ ﻋ
 ﺴﻔِﻴ
 ُﻴﻘﹸﻭل  ﻜﹶﺎﻥَﺃﻨﱠﻪﻭ

{3}

ﻟﹶﺩﺍﹰﻟﹶﺎ ﻭﻭ

ﻤﻥ
 ٍﺎل ﺒِﺭِﺠﻭﺫﹸﻭﻥﻴﻌ ِ ﺍﻟﹾﺈِﻨﺱﻥﺎلٌ ﻤ ﺭِﺠ ﻜﹶﺎﻥَﺃﱠﻨﻪ{ ﻭ5} ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻜﹶﺫِﺒﺎﹰ ﻋﺠﻥ
ِ ﺍﻟﹾ ﻭﺍﻟﹾﺈِﻨﺱ
﴾ﻘﺎﹰﺭﻫ


ﻡﻭﻫﺍﺩ ﻓﹶﺯﺠﻥ
ِ ﺍﻟﹾ

« (Ey Muhammed!) De ki: “Cinlerden bir gurup benden Kur’ân din
lemiş ve şöyle demişlerdi: Biz, doğru yola ileten hayret verici bir Kur’ân
dinledik ve ona îman ettik. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmaya
cağız. Zira Rabbimizin büyüklüğü çok yüce olup, ne bir eş ve ne de bir
çocuk asla edinmemiştir. Meğer câhilimiz, Allah’a karşı çok büyük yalan
lar söylüyormuş.Biz de insanların ve cinlerin Allah’a karşı hiç yalan söy
lemeyeceklerini zannediyorduk. Fakat insanlardan bazı adamlar varmış
ki, cinlerden bazı kimselere sığınıyorlarmış; cinler de onların azgınlıkları
nı artırıyorlarmış.” »2
Bir insan, bir vadiye indiği zaman şöyle derdi: Kavminin sefihle
rinden bu vadinin yücesine sığınırım. İnsan, cinden yardım istedi
ğinde, cinler de onların azgınlık ve kâfirliklerini artırdılar. Allah
Teâlâ’nın buyurduğu gibi:
ﻡَﺃﻨﱠﻬ{ ﻭ6} ﻘﺎﹰﺭﻫ
 ﻡﻭﻫﺍﺩ ﻓﹶﺯﺠﻥ
ِ  ﺍﻟﹾﻥﺎلٍ ﻤ ﺒِﺭِﺠﻭﺫﹸﻭﻥﻴﻌ ِ ﺍﻟﹾﺈِﻨﺱﻥﺎلٌ ﻤ ﺭِﺠ ﻜﹶﺎﻥَﺃﱠﻨﻪ﴿ﻭ
ﺴﺎﹰﺭِﻠ َﺌﺕﹾ ﺤﺎ ﻤﺩﻨﹶﺎﻫ
 ﺠﺎﺀ ﹶﻓﻭﺴﻤ
 ﺴﻨﹶﺎ ﺍﻟ
 ﺃَﻨﱠﺎ ﹶﻟﻤ{ ﻭ7} ﺩﺍﹰ ﺃَﺤﺙﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﻌ ﻴ  ﺃَﻥ ﻟﱠﻥﻅﻨﹶﻨﺘﹸﻡ
ﺎ ﹶﻅﻨﱡﻭﺍ ﻜﹶﻤ
ﹶ
﴾ﺒﺎﹰﺸﻬ
 ﹸﺸﹶﺩِﻴﺩﺍﹰ ﻭ

1
2

Ahkâf Sûresi: 2932
Cin Sûresi: 16
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« Fakat insanlardan bazı adamlar varmış ki, cinlerden bazı kimselere
sığınıyorlarmış; cinler de onların azgınlıklarını artırıyorlarmış. Sizin, Al
lah’ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini sandığınız gibi, cinler de öyle
sanmışlardı.
“Biz, gökyüzünü yokladık ve onu sert bekçiler ve birer atımlık alev
lerle doldurulmuş bulduk.” »1
Kur’ân indirilmeden önce şeytanlar parlak yıldızlarla taşlanı
yorlardı. Fakat, bazen parlak yıldızlar onlara ulaşmadan önce ku
lak hırsızlığı yapıyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten
sonra gökyüzü güçlü koruyucular ve parlak yıldızlarla doldu. Par
lak yıldızlar, şeytanlar duymadan önce onları taşlayan kurşunlar
oldu. Onların dedikleri gibi:
﴾

ﺩﺍﹰﺭﺼ
 ﺎﺒﺎﹰﺸﻬ
ِ  ﹶﻟﻪﺠِﺩﻥ ﻴ
 ﻤﻊِ ﺍﻟﹾﺂ
ِ ﺴ ﹶﺘ
 ﻥ ﻴﻊِ ﹶﻓﻤﺴﻤ
  ﻟِﻠﻤﻘﹶﺎﻋِﺩ
 ﺎﻤﻨﹾﻬ
ِ ﺩ
 ﻜﻨﱠﺎ ﹶﻨ ﹾﻘﻌ
َﺃﻨﱠﺎ ﹸ﴿ﻭ

« “Halbuki biz önceden, göğün haberlerini dinlemek için onun oturu
lacak yerlerine otururduk; şimdi ise, kim dinlemek isterse, kendisini göz
leyen bir alev buluyor.” »2
Başka âyette Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِﻋﻥ
 ﻡ{ ِﺇﱠﻨﻬ211} ﻭﻥﺴ ﹶﺘﻁِﻴﻌ
 ﺎ ﻴﻭﻤ
 ﻡﺒﻐِﻲ ﹶﻟﻬ ﻨﺎ ﻴﻤ{ ﻭ210} ﺎﻁِﻴﻥﺸﻴ
ﹶﻟﺕﹾ ِﺒﻪِ ﺍﻟ ﱠﺎ ﹶﺘﻨﹶﺯﻭﻤ
﴿
﴾ﻭﻟﹸﻭﻥﺯﻤﻌ
 ﻊِ ﹶﻟﺴﻤ
 ﺍﻟ

« Kur’ân’ı şeytanlar indirmemiştir. (Onu indirmek) onlara düşmez;
zaten buna güçleri de yetmez. Onlar, (vahiy sırasında Kur’ân’ı) dinlemek
ten men olunmuşlardı. »3
Dediler ki:
ﻤﻨﱠﺎ
ِ َﺃﻨﱠﺎ{ ﻭ10} ﺸﹶﺩﺍﹰ ﺭﻡﺒﻬﺭ
 ﺩ ِﺒﻬِﻡ
 ﺍ ﺃَﺭﺽِ ﺃَﻡﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭ ِﺒﻤ ﺃُﺭِﻴﺩﺭِﻱ ﺃَﺸﹶﺭَﺃﻨﱠﺎ ﻟﹶﺎ ﻨﹶﺩ﴿ﻭ
﴾ﺩﺍﹰﻗِﺩ

1

Cin Sûresi: 68
Cin Sûresi: 9
3
Şuara Sûresi: 210212
2

ﺍ ِﺌﻕﹶ ﻜﹸﻨﱠﺎ ﻁﹶﺭ ﺫﹶﻟِﻙﻭﻥﻤﻨﱠﺎ ﺩ
ِﻭ
 ﻭﻥﺎﻟِﺤﺍﻟﺼ
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« “Yeryüzündekilere bir kötülük mü murat olundu, yoksa Rabbin on
lara bir hayır mı istedi, doğrusu biz bunu bilemiyoruz. İçimizde iyi olan
lar da var, olmayanlar da var. Çeşit çeşit guruplara ayrılmışız. »1
Yani çeşitli mezheplere. Onlardan bazı alimlerin dedikleri gibi:
Müslüman, müşrik, yahudi, hıristiyan, sünnete uygun hareket
eden ve bidatcı.
﴾ﺒﺎﹰﺭ ﻫﺯﻩ
 ِﺠﻟﹶﻥ ﱡﻨﻌﺽِ ﻭ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺄَﺭ ﺍﻟﱠﻠﻪﻅﻨﹶﻨﱠﺎ ﺃَﻥ ﻟﱠﻥ ﻨﱡﻌﺠِﺯ
َﺃﻨﱠﺎ ﹶ﴿ﻭ

« “Biz şunu iyice anladık ki, yeryüzünde Allah’ı aslâ âciz bırakama
yacağız; kaçmakla da O’nu âciz kılamayacağız. »2
Cinler, Allah’ı yeryüzünde kalsalar da kaçsalar da âciz bıra
kamayacaklarını haber veriyorlar.
{ 13}

ﻘﺎﹰﺭﻫ
 ﻟﹶﺎﺨﹾﺴﺎﹰ ﻭﺨﹶﺎﻑﹸ ﺒﺒﻪِ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻴﺭ
 ِﺅﻤِﻥ ﺒ
ْ ﻴ ﻥﻤﻨﱠﺎ ﺒِﻪِ ﹶﻓﻤ
 ﻯ ﺁﺩﻌﻨﹶﺎ ﺍ ﹾﻟﻬ
ﻤ
ِﺴ
 ﺎَﺃﻨﱠﺎ ﹶﻟﻤ﴿ﻭ
﴾ﺸﹶﺩﺍﹰﺭ

ﺍﺭﻭ
  ﺘﹶﺤﻟﹶﺌِﻙ ﻓﹶُﺄﻭﻠﹶﻡ ﺃَﺴﻤﻥ
  ﹶﻓﺴﻁﹸﻭﻥ
ِ ﻤﻨﱠﺎ ﺍ ﹾﻟﻘﹶﺎ
ِﻭ
 ﻭﻥِﻠﻤﺴَﺃﻨﱠﺎ ﻤِﻨﱠﺎ ﺍ ﹾﻟﻤﻭ

« “Doğruluk rehberi Kur’ân’ı dinlediğimiz zaman, ona îman ettik.
Kim Rabbine îman ederse, artık o, sevabının azalacağından ve bir haksız
lığa uğrayacağından korkmaz. İçimizde müslüman olanlar da vardır;
haktan ayrılmış olanlar da vardır. »3 Yani zalimler.
{ 15}

ﺤﻁﹶﺒﺎﹰ
 ﻬﻨﱠﻡ
ﺠ
 ِ ﹶﻓﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻟﺴﻁﹸﻭﻥ
ِ ﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎَﺃﻤ{ ﻭ14} ﺸﹶﺩﺍﹰﺍ ﺭﺭﻭ
  ﺘﹶﺤﹶﻟﺌِﻙ ﻓﹶُﺄﻭﻠﹶﻡ ﺃَﺴﻤﻥ
 ﴿ ﹶﻓ

ﻥ ﻋﺭِﺽﻴﻌ ﻥﻭﻤ
 ِ ﻓِﻴﻪﻡِﻟ ﹶﻨ ﹾﻔ ِﺘ ﹶﻨﻬ
{18}

{16}ﻗﺎﹰﻏﹶﺩ

ﺎﺀﻡ ﻤﻴﻨﹶﺎﻫ ﺴ ﹶﻘ
 َﻠﹶﻰ ﺍﻟﻁﱠﺭِﻴ ﹶﻘﺔِ ﻟﹶﺄﻭﺍ ﻋ ﹶﺘﻘﹶﺎﻤﺃَﻟﱠﻭِ ﺍﺴﻭ

ﺩﺍﹰ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃَﺤﻊﻭﺍ ﻤﺩﻋ
  ﻟِﻠﱠﻪِ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﺎﺠِﺩﺴ ﺍ ﹾﻟﻤَﺃﻥ{ ﻭ17} ﺩﺍﹰﻌﺫﹶﺍﺒﺎﹰ ﺼ ﻋﻜﻪ
ﹸﻠ ﹾﺴﺒﻪِ ﻴﺭ
 ِﺫﻜﹾﺭ
ِ

ﻟﹶﺎﻲ ﻭﺭﺒ
 ﻭﺩﻋ
 َﺎ ﺃ{ ﻗﹸلْ ِﺇﱠﻨﻤ19} ﺩﺍﹰﻪِ ﻟِﺒﹶﻠﻴ ﻋﻴﻜﹸﻭﻨﹸﻭﻥ ﻭﺍ ﻜﹶﺎﺩﻭﻩﻋﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻴﺩﻋﺒ
 ﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﹶﻟﻤَﺃﱠﻨﻪﻭ
ﺭﻨِﻲ
 ﺠِﻴﻗﹸلْ ِﺇﻨﱢﻲ ﻟﹶﻥ ﻴ

{21}ﺸﹶﺩﺍﹰﺭ

ﻟﹶﺎﺍﹰ ﻭﺭ ﻀ ﹶﻟﻜﹸﻡﻠِﻙ{ ﻗﹸلْ ِﺇﻨﱢﻲ ﻟﹶﺎ ﺃَﻤ20} ﺩﺍﹰ ِﺒﻪِ ﺃَﺤﺃُﺸﹾﺭِﻙ
{22}

1

Cin Sûresi: 1011
Cin Sûresi: 12
3
Cin Sûresi: 1314
2

ﺩﺍﹰ ﹾﻠﺘﹶﺤﻪ ﻤ
ِ ﻭ ِﻨﺩ ﻤِﻥ ﺩ
 ِ ﺃَﺠﹶﻟﻥ ﻭﺩ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃَﺤﻤﻥ
ِ
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ﺎ ﻓِﻴﻬ ﺨﹶﺎﻟِﺩِﻴﻥﻬﻨﱠﻡ
ﺠ
  ﻨﹶﺎﺭ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺈِﻥﻭﻟﹶﻪﺴﺭ ﻭﺹِ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌﻥ ﻴﻭﻤ
 ِﺎﻟﹶﺎ ِﺘﻪﺭِﺴ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻭﻤﻥ
 ﻠﹶﺎﻏﺎﹰﺇِﻟﱠﺎ ﺒ
﴾ﺩﺍﹰﺩﺃَﻗﹶلﱡ ﻋﻌﻑﹸ ﻨﹶﺎﺼِﺭﺍﹰ ﻭ
ﻀ
  َﺃﻤﻥ
 ﻥ
 ﻭﹶﻠﻤﻴﻌ ﺴ
  ﻓﹶﻭﻥﺩﻭﻋﺎ ﻴﺍ ﻤﺃَﻭﺤﺘﱠﻰ ﺇِﺫﹶﺍ ﺭ
 {23}ﺩﺍﹰَﺃﺒ

« “Fakat kimler müslüman olursa, işte bunlar hak yola yönelmiş olur
lar. Haktan ayrılmış olanlar ise, cehenneme odun olurlar.”
Halbuki onlar, İslam’ın yoluna yönelmiş olsalardı, denemek için on
lara bol bol su içirirdik. Kim de Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah
da onu çok ağır bir azâba sokar.
Şüphe yoktur ki mescidler, Allah’a mahsustur. Bu itibarla oralarda,
Allah ile beraber başkasına da kulluk etmeyin.
Zira Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalkınca, et
rafında neredeyse kümeleşiveriyorlardı.
(Ey Muhammed!) De ki: “Ben, sadece Rabbime ibadet ediyorum ve
hiç kimseyi O’na ortak koşmuyorum”
Ve de ki: “Ben size ne zarar verebilirim; ne de iyilik edebilirim”
Ve yine de ki: “Eğer ben Allah’a karşı gelirsem, O’nun azâbından be
ni hiç kimse kurtaramaz ve ben O’ndan başka sığınacak birini de aslâ bu
lamam.”
“Ancak O’nun gönderdiklerini Allah’tan tebliğ edersem bana yardım
eder.” Kim Allah’a ve Resûlüne, onun için, içinde ebediyen kalacakları
cehennem ateşi vardır.
Sonunda tehdit olundukları bu ateşi gördükleri zaman, yardımcı olarak
kimin daha zayıf ve kimin sayıca daha az olduğunu anlayacaklardır. »1
Cinler, Kur’ân’ı işittikleri zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem' e gelip
beyat etmişlerdi. “Sahih”2 de gelen İbnu Mesud hadisinde sabit
olduğu gibi.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara Rahman suresini okuyordu. « O
halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? » âyetini oku
yunca şöyle dediler: Nimetlerinden hiçbir şeyi yalanlamayız, sana
hamd olsun.3
1

Cin Sûresi: 1424
Buhari: 772. Ezan’da. Sabah Namazında Sesli Okuma Babı. Muslim: 449.
Namaz’da. Sabahta Sesli Okuma Babı.
3
Tirmizi: 3320 Tefsir’de. Rahman Sûresi’nin Faziletlerinden Babı. Cabir b.
Abdullah hadisinden.
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Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bir araya geldiklerinde kendileri
ve hayvanları için yiyeceklerini sordular. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:

« Sizin yiyeceğiniz, eti çok olan ve üzerine Allah’ın ismi zikredilen
kemiklerdir. Hayvanlarınızın yiyeceği ise, gübre ve yemdir.»
« O ikisiyle (kemik ve gübre) istinca etmeyin. Çünkü onlar, cin kardeş
lerinizin yiyecekleridir. »1
Bu yasaklama, çeşitli yollarla gelmiş olup, Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem' den sabittir. Bunun içindir ki, âlimler, cinler ve hayvanlarının
yiyecekleriyle istinca yapmanın yasaklanmasını delil getirerek
şöyle demişlerdir: İnsanlar ve hayvanlarının yiyecekleri onlarınkin
den daha evlâdır.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün cin ve insanlara gön
derilmiştir. Bu, değer olarak, Allah katında, cinlerin Süleyman 
aleyhisselâm‘ın emrine verilmesine rağmen en yüce olandır. Cinler,
Süleyman aleyhisselâm' ın emrine verilmiş ve O’da bir kral hükmüyle
onlara hükmediyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise, onla
ra Rasûl olarak gönderilmiş ve onlara Allah’ın ve Rasûlü’nün em
rettiklerini emreder. Çünkü O sallallahu aleyhi ve sellem Allah’ın kulu ve
Rasûlüdür. KulRasûl olan bir peygamberin makamı, NebiKral o
lan peygamberin makamının üstündedir.
Kitap, sünnet ve icmayla sabittir ki, cinlerin kâfirleri cehenne
me girecektir. Mü’minleri ise, âlimlerin cumhurunun görüşüne gö
re cennete gireceklerdir. Âlimlerin cumhuruna göre peygamber
ler insanlardan gönderilmiştir. Cinlerden peygamber gönderil
memiştir. Fakat onlardan uyarı olmuştur. Bu konular başka bir
yerde geniş olarak açıklanacaktır.
Buradan maksat ise, cinlerin insanlarla olan ilişkileri çeşitlidir. İn
sanlardan her kim cinlere yalnızca Allah’a ibadet etmek ve pey
gamberine itaat etmek gibi Allah ve Rasûlünün emrettiklerini em
rederse, bu, Allah dostluğunun en üstün olanıdır. O, bu durumda
Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem' in halifesi ve nâibidir. Her kim cinleri,
haram olmayan mubah işlerde kullanırsa o, bir insanı mubah iş
lerde kullanan kimse gibidir. Bu ise, şayet onlara, üzerlerine gere
1

Muslim: 450. Namaz’da. Sabahta Kıratı Açıktan Okuma Babı. Tirmizi:
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ken şeyleri emrediyor, haram olan şeyleri yasaklıyor ve onları mu
bah olan şeylerde kullanıyorsa o, bunu yapan krallar makamında
olur.
Bu ise, onun Allah Teâlâ’nın dostlarından ve tıpkı NebiKralla
birlikte KulRasûl olan Davûd, Süleyman, Yûsuf ve İbrahim, Mûsâ,
Îsâ, Muhammed –Allah’ın salat ve selamı onların üzerine olsun gibi gayesi
Allah Teâlâ dostlarının umûmundan olması takdir edilmişse durum
böyledir.
Her kim de cinleri, Allah ve Rasûlü’nün, şirk, masum birini öl
dürme, öldürme olmaksızın düşmanlık etme, birini hasta etme, il
mini unutturma, fuhşuyat isteyenin celbi gibi iğrençlikte zulüm gibi
yasakladığı işlerde kullanırsa bu, onları günah ve düşmanlıkta kul
lanmaktır. Sonra her kim onları küfürde kullanırsa o kâfirdir.
Ma’siyette kullanırsa o âsidir, fâsıktır, günahkârdır.
Şeriat ilimlerinde tam bir ilme sahip olmayanlar, keramet zan
nedilen bazı işlerde cinleri kullanırlar. Tıpkı, hacca gitmek, bidat
şeyler işittiğinde o mekandan onu uçurarak uzaklaştırmak, kendi
sini Arafat’a taşımaları (fakat Allah ve Rasûlü’nün emrettiği şerî
haccı yapmaz), bir şehirden diğer bir şehre taşımaları için onları
kullanmak gibi. Bunlar aldatmadır ve onlar bununla tuzak kurmuş
lardır.
Bunların bir çoğu, bu tür olayların cinlerden olduğunu bilmez.
Allah dostlarının (yani kendisinin) kerametlere ve olağanüstü
olaylara sahip olduğunu duymuştur. Onların, imanın hakikatlerin
den ve Kur’ân’ın marifesinden haberleri olmadığı için Rah
man’dan olan kerametlerle, şeytanın hilelerini birbirinden ayırt
edemez. Cinler, inancı nispetinde onu kandırır. Şayet o şahıs, yıl
dızlara ve putlara tapan bir müşrik ise veya bu ibadetlerle fayda
sağlayacağı konusunda onun zihnini meşgul etmişler ise, onun
amacı melek, nebi ve salih bir şahsın kılığına girdiği puttan teves
sül ve şefaat talebinde bulunmasıdır. O, meleğe, nebiye veya
salih kimseye ibadet ettiğini zanneder. Hakikatte ise onun ibade
ti/kulluğu şeytanadır. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
{ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ40} ﻭﻥﺩﻌﺒ
 ﻴ  ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﺎﻜﹸﻡﻫﺅُﻟﹶﺎﺀ ﺇِﻴ
 َﻠﹶﺎ ِﺌﻜﹶﺔِ ﺃﻴﻘﹸﻭلُ ﻟِ ﹾﻠﻤ ﺠﻤِﻴﻌﺎﹰ ﺜﹸﻡ
 ﻡﺭﻫ
 ﺸﹸﺤ ﻴﻡﻴﻭ ﻭ
 ﴿
﴾

ﻤﻨﹸﻭﻥ
ِﺅ
ْﻤ
 ﻡ ِﺒﻬِﻡﻫﻜﺜﹶﺭ
 َﺃ ﹾﺠﻥ
ِ  ﺍﻟﹾﻭﻥﺩﻌﺒ
 ﻴ ل ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ
ْ ﻭ ِﻨﻬِﻡ ﺒﻴﻨﹶﺎ ﻤِﻥ ﺩِﻟ ﺃَﻨﺕﹶ ﻭﺎﻨﹶﻙﺤﺴﺒ
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« O gün onların hepsini toplar, sonra da meleklere der ki: “Size bunlar
mı ibadet ediyorlardı?”
Onlar da şöyle derler: “Seni tenzih ederiz. Bizim velîmiz, onlar değil
sensin. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Çoğu onlara îman eden
kimselerdi.” »1
Bunun içindir ki, güneşe, aya ve yıldızlara secde edenler, onla
ra secde edecekleri zaman, secdelerinin kendisine olması için
şeytan orada hazır bulunurdu. Şeytan, müşriklerin yardım istediği
şeyin şekline girerdi. Hıristiyan ise ve Cerces ve başkasından yar
dım istemişse şeytan, kendisinden yardım istenilen Cerces veya
başkası kılığında gelir. Şayet müslüman ise ve kendisi hakkında
hüsnü zanda bulunduğu müslüman şeyhlerinden birinden yar
dım istemişse, şeytan, o şeyhin sûretinde gelir. Şayet Hindistanlı
müşriklerden ise şeytan onun yücelttiği müşrik sûretinde gelir.
Kendisinden yardım talebinde bulunulan şeyh, şayet Şeriat
hakkında bilgi sahibi ise, şeytanın kendisinden yardım talebinde
bulunan ashabına kendisinin sûretinde gittiğini bilmez. Şeyhin Şe
riat hakkında bilgi sahibi değilse, onların sözlerini ona haber verir,
onlar için onun sözlerini naklederler. Onlar da, şeyhin onların sö
zünü uzaktan işittiğini ve cevap verdiğini zannederler. O ise an
cak şeytan vasıtasıyla olmaktadır.
Cinler yardımıyla gizliliği ortaya çıkarma ve onlarla diyalog gi
bi şeyler başına gelen bazı şeyhler haber vererek şöyle demişler
dir: Cin, bana su ve cam gibi berrak bir şeyler gösterdi. Haber ve
rilmesi istenilen şeyi bunun içinde şekille gösteriyorlardı. İnsanlara
bu olay haber verilir. Bana, ashabımdan yardım isteyenlerin ke
lamını ulaştırırlar ve ben de onlara cevap veririm. Onlar da ceva
bımı ona ulaştırırlar.
Bazı kimseler, bu olağanüstü olaylardan başına gelen şeyhle
rin bir çoğunu, bilmedikleri (yani bunun şeytandan olduğunu) bu
olayları yalanlayarak şöyle derler: Sizler bu olayları hile yoluyla
yapıyorsunuz. Tıpkı, ateş taşı, turunçun dış kabuğu, kurbağa yağı
ve başka tabi hileleri kullanarak ateşe girilip onlara ateşin zarar
vermediği gibi. Şeyhler hayret ederek şöyle derler: Vallahi biz bu
hileli şeylerin hiçbirini bilmeyiz. Bilgi sahibi bir zât şöyle der: Sizler
bu sözünüzde doğrusunuz. Fakat bu haller şeytani hallerdir. So
1

Sebe Sûresi: 4041

Al lah Do stl arıyla Şey ta nı n Dostları Ar ası ndaki F ark
191

nunda bunu kabul ederler. Hak açıkça belli olduktan ve bir çok
yönden onun şeytandan olduğu ortaya çıktıktan sonra [ bu tür
hallerin şeytandan olduğunu gördüklerinde ] onlardan bazıları
Allah’a tövbe etmiştir. Yine görmüşlerdir ki, bu olağanüstü olaylar,
şeriattaki yerilmiş bidatler ve Allah ve Rasûlüne isyan sonucunda
oluşmuştur. Bu tür olağanüstü olaylar Allah ve Rasûlünün sevdiği
şerî ibadetlerden meydana gelmiyor. İşte o zaman anladılar ki,
bunlar Rahman’ın dostlarına olan kerametlerinden değil de, şey
tanın dostlarına olan olağanüstü olaylarındandır.
Hamd, tek olan Allah’adır. O’nun salat ve selamı efendimiz
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem' e, âilesi ve ashabının üzerine
olsun. Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir.

