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HUTBETÜ’L-HÂCE 

 بسن اهلل السمحبى السحين
 

ٍُ َوًَُعىُذ ِببهلِل ِهِي ُشُسوِز َأًُِفِسٌَب َوِهِي  َُ َوًَِسَتِغِفُس ٍُ َوًَِسَتِعيٌُ َِ ًَِحَوُد ِإىَّ اْلَحِوَد ِللَّ
َُ َوَأِشَهُد  َُ َوَهِي ُيِضِلْل َفاَل َُبِدَي َل ٍِ اهلُل َفاَل ُهِضلَّ َل َسيِّئَبِت َأِعَوبِلٌَب، َهِي َيِهِد

َُ ٍُ َوَزُسىُل َُ، َوَأِشَهُد َأىَّ ُهَحوَّّدا َعِبُد ََ ِإالَّ اهلُل َوِحَدٍُ اَل َشِسيَل َل  .َأْى اَل ِإَل
 

َِ َواَل َتُوىُتيَّ ِإالَّ َوَأًُِتِن ُهِسِلُوىَى﴾ ﴿  يَب َأيُّهَب الَِّريَي آَهٌُىا اتَُّقىا اهلَل َحقَّ ُتقَبِت
 

يَبَأيُّهَب الٌبَُّس اتَُّقىا َزبَُّنُن الَِّري َخَلَقُنِن ِهِي ًَْفٍس وَاِحَدٍة َوَخَلَق ِهٌِهَب  ﴿
 َِ َشِوَجهَب َوَبثَّ ِهٌُِهوَب ِزجَباًل َمِثريًا َوًِسَبًء َواتَُّقىا اهلَل الَِّري َتسَبَءُلىَى ِب

 َواأَلِزحَبَم ِإىَّ اهلَل مَبَى َعَلِيُنِن َزِقيبًب﴾
 

يَبَأيُّهَب الَِّريَي آَهٌُىا اتَُّقىا اهلَل َوُقىُلىا َقِىاًل َسِديدًا ُيِصِلِح َلُنِن َأِعوَبَلُنِن  ﴿
َُ َفَقِد فَبَش َفِىشًا َعِظيوًب﴾  َوَيِغِفِس َلُنِن ُذًُىَبُنِن َوَهِي ُيِطِع اهلَل َوَزُسىَل

 

KuĢkusuz ki hamd, Allah içindir. O‟na hamd eder, 
O‟ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin Ģer-
rinden, amellerimizin kötülüğünden O‟na sığınırız. 
Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, 
kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. 

Allah‟tan baĢka ilah olmadığına Ģehadet ederim. O
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tektir ve ortağı yoktur. Ve yine Ģehadet ederim ki, 
Muhammed O‟nun kulu ve rasûlüdür. 

﴾ Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması ge-

rektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar ola-

rak ölün.﴿1 

﴾ Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, 

ondan da eĢini yaratan ve ikisinden birçok erkek-
ler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. 
Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulundu-
ğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsiz-
likten de sakının. ġüphesiz ki Allah üzerinizde 

gözetleyicidir.﴿2 

﴾ Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru 

söz söyleyin ki, Allah iĢlerinizi düzeltsin ve gü-
nahlarınızı bağıĢlasın. Kim Allah ve Rasûlü’ne 

itaat ederse büyük bir kurtuluĢa ermiĢ olur.﴿3 

Sözlerin en doğrusu Allah‟ın Kitabı, yolların en 
hayırlısı Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in yoludur. 
ĠĢlerin en Ģerlileri sonradan uydurulanlardır. Sonradan 
uydurulan her Ģey bid‟attir, her bid‟at dalâlettir ve her 
dalâlet de ateĢtedir.4 

                                              
1 Al-i Ġmran 102 
2 Nisa 1 
3 Ahzab 70-71 
4 Hutbetü’l-Hâce adıyla meĢhur olan bu duanın yapılmak iste-

nen her iĢten önce söylenmesi meĢru kılınmıĢtır. Bu hutbe kısmen ve 
tamamen Müslim 867-868, Ebu Dâvud 2118, Tirmizî 1111, Nesâî 
3263, Ġbni Mâce 1892 ve baĢka hadis kitaplarında sahih olarak rivayet 
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TEVHİD 

Tevhid kelimesinin sözlük anlamı ayrı tutmak, bir 
ve ayrı olduğunu söylemektir. 

Istılahî (Ģer‟î) anlamı ise Allah‟ı, kendine mahsus 
haklarıyla baĢkalarından ayırarak birlemektir. 

Yalnızca Allah‟a mahsus olan bu haklar Ģunlardır: 
1. Hükümranlık (fiilî) hakları, 
2. Ġbadet hakları, 
3. Ġsim ve sıfat hakları. 

Tevhidin Fazileti 

1. Tevhid, imandır. Ġman ancak kelime-i tevhid ile 
gerçekleĢir. 

2. Tevhid, cennete giriĢ sebebidir. Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:  
“Her kim „Ortağı olmayan tek Allah‟tan başka ilah 

olmadığına ve Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in O‟nun 
kulu ve rasûlü olduğuna ... şehadet ederim.‟ derse Allah onu 
cennetin sekiz kapısından hangisini isterse oradan 

                                                                                     
edilmiĢtir. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu duayı Cuma ve 
nikah hutbeleri ile dinî meselelerde konuĢacağı zamanlarda yapar ve 
ashâbına da böyle yapmalarını öğretirdi. 
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cennete koyar.”5 
3. Tevhid, cehennemden korunma yoludur. 

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) terkisinde bulunan 
Muaz b. Cebel (Radıyallahu Anh) e: 

-Allah‟ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? 
diye sordu. Muaz (Radıyallahu Anh): 

-Allah ve Rasûlü en iyi bilendir, deyince: 
-Kendisine hiçbir Ģeyi ortak koĢmayarak (tevhid 

edip birleyerek) O‟na ibadet etmeleridir, buyurdu. Bir 
müddet gittikten sonra ise: 

-Bunu yaptıklarında kulların Allah üzerindeki hak-
ları nedir? diye sordu. Muaz (Radıyallahu Anh) yine: 

-Allah ve Rasûlü en iyi bilendir, deyince Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

-Onlara azap etmemesidir, buyurdu.”6 
4. Tevhid, tüm nebi ve rasûllerin ortak çağrısıdır. 

﴾ Andolsun ki Nûh‟u kavmine gönderdik. Dedi ki: 

“Ey kavmim! Allah‟a kulluk edin, sizin O‟ndan başka ila-

hınız yoktur...”﴿7 

Aynı Ģeyleri Hûd, Salih, ġuayb (Aleyhimu‟s-Selam) ve 
diğerleri de söylemiĢlerdir.8 

﴾ Andolsun ki biz „Allah‟a ibadet edin ve tağuttan 

sakının.‟ diye emretmeleri için her ümmete bir rasûl 

                                              
5 Müslim 28/46, Buhârî 3253 

6 Buhârî 7248, Müslim 30/48 
7 A‟raf 59 
8 A‟raf 65, 73, 85 
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gönderdik.﴿ 9 

﴾ Senden önce hiçbir rasûl göndermedik ki ona: 

„Benden baĢka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin.‟ 

diye vahyetmiĢ olmayalım.﴿ 10 

Nûh (Aleyhi‟s-Selam), 950 sene kavmini buna çağırdı; 
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mekke‟de 13 sene kavmi-
ni bu tevhide çağırdı ve Medine‟ye hicret edip Ġslam 
devletini kurmasından vefatına kadar da bu çağrıya 
devam etti. 

Önce Tevhid! Neden? 

1. Allah (Azze ve Celle), insanı yeryüzünde halife ola-
rak yaratıp çoğalttığında tevhidi öğrenmeleri ve ger-
çekleĢtirmeleri için kitaplar indirdi, nebi ve rasûller 
gönderdi. Yani tevhid, insanların yaratılıĢ gayesinin ta 
kendisidir. 

2. Maalesef günümüzde tevhide verilen önem 
azalmıĢ, bu husus ikinci plana düĢmüĢ ve basit tefer-
ruatlarla uğraĢma sebebiyle ihmal edilmeye baĢlanmıĢ-
tır. 

3. Tevhid kavramının içi boĢaltılmıĢ, sanki nazarî 
(amelî olmayan, yaĢanmayan) bir bilgiye indirgenmiĢ 
ve sırf kalbî bir amel olarak adlandırılmaya baĢlanmıĢ-
tır. 

4. Bu husus tevhid düĢmanları tarafından konu-

                                              
9 Nahl 36 
10 Enbiya 25 
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Ģulmamakta, konuĢanlar bir Ģekilde susturulmaya çalı-
Ģılmakta ve tevhidin konuĢulup anlaĢılmasına ters ba-
kılmaktadır. 

5. Tevhid, Müslümanların geneli arasında eksik 
veya yanlıĢ anlaĢılmakta, bazı kısımları ihmal edilmek-
te ve önemsenmemektedir. 

6. Bütün bunlar neticesinde tevhid, ders olarak 
öğretilmesine rağmen Müslümanların pek çoğunun 
üzerinde etkisi zayıflamıĢ, Müslümanlar arasında yo-
ğun bir Ģekilde bid‟atlerle bazı sözlü ve fiilî Ģirkler ya-
yılmıĢtır. 

7. Üstelik tevhide yoğunlaĢmak ve iĢe onunla baĢ-
lamak, ümmetin birliğinin ve kaynaĢmasının önünde 
bir engel olarak telakki ve empoze edilmektedir. Hal-
buki ümmet içinde sağlam bir birliktelik oluĢturmanın 
ve kaynaĢmanın yegane yolu, tevhidi iyi öğrenmek ve 
onu bir hayat nizamı olarak yaĢamaktır. 

8. Büyük imamlardan Ġmam Mâlik (Rahmetullahi 

Aleyh) in dediği gibi bu ümmetin ilki ne ile ıslah olduy-
sa ümmetin sonu da ancak onunla ıslah olup düzele-
cek, kurtuluĢa erecek ve düĢmanlarının korkulu rüyası 
olarak bir güç olup yaĢayacaktır. Bu da sadece tevhidle 
olmuĢtur, baĢkasıyla olmayacaktır. 

ĠĢte ilaç da o, tedavi de. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) ilk cahiliyeyi nasıl tedavi ettiyse günümüzde 
bütün Ġslam davetçilerinin de kelime-i tevhid olan „La 
ilahe illallah‟ın anlamının yanlıĢ anlaĢılmasını öylece 
tedavi etmeleri gerekir. Bu hususta Allahu Teâlâ Ģöyle 
buyurmaktadır: 
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﴾ Andolsun ki sizin için Rasûlullah‟ta Allah‟ı ve 

ahiret gününü ümit eden ve Allah‟ı çokça anan kimse-

ler için güzel bir örnek vardır.﴿ 11 

Bu yüce buyruk gereği alemlere rahmet olarak 
gönderilen Rasûlümüz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her za-
man ve dönemde olduğu gibi çağdaĢ dünyamızda da 
Müslümanların problemlerinin tedavisinde uyulacak 
en güzel örneğimizdir. Öyleyse bu; bizim, onun baĢla-
dığı noktadan baĢlamamızı gerektirir. Bu durumda her 
Ģeyden önce Müslümanların akidelerindeki bozuk ta-
rafları ıslah etmek, ikinci olarak ibadetlerindeki bozuk-
lukları düzeltmek, üçüncü olarak da muamelatlarında-
ki (günlük yaĢayıĢ tarzları) bozuklukları düzelterek 
Kur‟an ve Nebevî sünnete uygun hale getirmek gere-
kir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in fiilî ve öğre-
tim yoluyla aktardığı sünneti bu Ģekildeydi. Onun fiilî 
sünnetini araĢtırmaya gerek bulunmamaktadır. Çünkü 
onun Mekke döneminde yaptıkları ve daveti, çoğun-
lukla kavmini tek olan Allah‟a ibadete davet etmekten 
ibaretti. 

Öğrettiği sünnete gelince; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem), Muaz (Radıyallahu Anh) ı Yemen‟e muallim olarak 
gönderdiğinde uygulaması gereken basamakları ona 
Ģöyle öğretmiĢtir: 

“Onları kendisine davet edeceğin ilk Ģey Allah‟tan 
baĢka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah‟ın Rasûlü 

                                              
11 Ahzab 21 
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olduğuma Ģehadet etmek (tevhidin ikrarı) olsun. Eğer 
bu hususta sana itaat ederlerse onlara Allah‟ın bir gün 
ve gecede üzerlerine beĢ vakit namazı farz kıldığını 
öğret. Bu hususta da sana itaat ederlerse zenginlerin-
den alınıp fakirlerine verilecek olan sadakayı (zekatı) 
Allah‟ın onlara farz kıldığını öğret...”12 

Görüldüğü gibi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
ashâbına, kendisinin de baĢladığı noktadan baĢlamala-
rını emretmiĢtir. ġüphesiz ki bu, tevhide davet etmek-
tir. 

Ümmetin Bugünkü Hali 

Bize Rabbinden aldığı dini öğreten Rasûlümüz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) asırlar öncesinden ümmetinin 
fırkalara ayrılacağını, bunların büyük çoğunluğunun 
cehenneme gireceğini ve yalnızca bir fırkanın direkt 
cennete girmeye hak kazanacağını haber vermiĢtir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Yahudiler yetmiş bir veya yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Hıris-
tiyanlar da onlar kadar. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrı-
lacaktır ve onlardan birisi hariç hepsi cehennemdedir.” Ashâb: 
“Ya Rasûlallah! Onlar kimlerdir?” diye sorunca 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Benim ve ashâbımın 
üzerinde olduğu (yoldan gidenler)”13 buyurdu. 

Sayısı bildirilene ulaĢmıĢ mıdır bilinmez ama ger-
çekten de ümmet fırkalara bölünmüĢtür. 

                                              
12 Buhârî 1321, Müslim 19/29 
13 Tirmizî 2778-2779 
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ġimdi onlardan en belirgin olanları gözden geçire-
lim: 

1. RÂFIZÎLER: ġia ve taraftarları. Maalesef aki-
delerinin bozukluğu ve bunun boyutları hakkında ko-
nuĢulmaya değmeyecek kadar periĢan bir halde bu-
lunmaktalar. 

Özellikle devletlerini kurduktan sonra dünyanın 
dört bir köĢesinde tehlikeli bir rol üstlenmeye baĢladı-
lar. Sanki tek gayeleri Ehli Sünnet akidesinin yeryü-
zünden silinmesiymiĢ gibi çalıĢmakta ve bunun için 
her yolu mübah kabul ederek onlara karĢı Ġslam düĢ-
manı her toplulukla iĢbirliği yapmaktan sakınmamak-
tadırlar. Bu tür faaliyetlerini yürütebilmek için bazı 
küfür beldelerinde çeĢitli kurumlar kurmakta, kitap, 
gazete, dergi ve cd çıkararak zehirlerini özellikle üm-
metin saf akidesini bozacak Ģekilde akıtmaya çalıĢ-
maktadırlar. Allah onlara muvaffakiyet vermesin ve 
onların tuzaklarına karĢı bizlere yardımcı olsun. 

ĠĢin en acı tarafı ise bunların halen Ģanı yüce Ġs-
lam‟ın tek temsilcisi olarak algılanması ve bunun Müs-
lümanların geneli arasında kabul görüyor olması. 

2. HÂRĠCĠLER: Ümmetin içinden çıkan ve Ġs-
lam ümmetinden ayrılan ilk fırka. 

Ġsyan bayrağını açarak Ehli Sünnet‟in metoduyla 
savaĢacaklarını ilan ettiler. Ehli Sünnet alimlerinin 
onlara karĢı kararlı mücadeleleri neticesinde güçleri 
zayıfladı. Ancak günümüzde tekrar gündeme oturma-
ya ve etkilerini yaymaya baĢladılar. 

3. HURAFECĠLER: Tevhidi kalplere gömerek 
çeĢitli bahanelerle Ģeriatı ayaklar altına alıp emperya-
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lizme hizmet eden cemaat ve fırkalar. 
Son zamanlarda daha çok çalıĢmakta ve sınırsız 

denecek kadar harcamalar yaparak kendi metotlarına 
çağıran müesseseler kurmaktadırlar. 

4. BĠD’AT VE ġĠRK EHLĠ: Allah ile beraber 
baĢkasına (Ģeyh, heykel, taĢ, ağaç, kabir vs.) ibadet 
eden ve delilsizce dinde olmayan yeni ibadet Ģekilleri 
ihdas edenler. 

Kalplerinde iman olduğu halde yanlıĢ kılavuz 
edinmeleri sebebiyle iĢledikleri günahların büyüklüğü-
nün bile farkında değiller. Ölülere yalvaran mı dersin 
kabirleri tavaf eden mi, taĢa-ağaca çaput bağlayan mı 
dersin, yoksa Allah‟tan korktuğu gibi hatta daha Ģid-
detle yanında olmayan Ģeyhinden korkan mı, hepsi ve 
daha niceleri mevcut. Ne yaptıklarını da, niçin yaptık-
larını da bilmiyorlar, araĢtırma heves ve gayreti de 
göstermiyorlar. Çünkü kendileri Sırat Köprüsü‟nden 
geçerken Ģeyhleri onları kollarından tutup cennete 
atacak! Girdi mi bir Ģeyhin kanatlarının altına, garanti-
ledi cenneti! Bundan sonra her türlü davranıĢ biçimi 
onlar için mübah… 

Maalesef halen ülkemizin en kalabalık toplulukla-
rından biri olmaya devam ediyorlar. Bu ülkede Ġs-
lam‟ın gayri Ġslamî bir anlayıĢla yaĢanmasının sebebi 
de bu olsa gerek! 

5. VURDUMDUYMAZ/ÖNEMSEMEZ 
EZĠCĠ ÇOĞUNLUK: Bu grubu pek aramaya gerek 
yok. Sokaklara bakanların gördüğü manzaraları oluĢ-
turan genel topluluk. 

Niçin yaratıldığının farkında olmayan, kendisine 
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sorulduğunda “Elhamdürüllah Müslüman‟ım!” dediği 
halde kime inandığını bilmeyen, “Sen benim kalbime 
bak kalbime! Kimsenin malını çalma, namusuna göz 
koyma yeter!” diyecek kadar cahil ve bu cehaletinin 
bilincine varamayacak kadar uyuĢturulmuĢ insanlar 
yığını. 

6. SĠHĠRBAZ, MEDYUM VE FALCI GĠBĠ 
DÜZENBAZLAR: Ġlmin olmadığı her yerde yaygın 
oldukları gibi ülkemizde de öyle yaygınlar ki. 

Cehalet sebebiyle düçar olunan rahatsızlıklara tıp 
da çare bulamayınca bu düzenbazlara tek baĢvuru 
mercisi olarak baĢvurulmakta ve bu para tuzakları 
halkın anlamadığı birkaç yazı-çizi ile veya gaybî birkaç 
kehanetle insanları sömürmeye devam etmekteler. 
Hatta bazı basın yayın organları tarafından adres ve 
telefonları verilerek reklamları bile yapılmaktadır. Yıl-
dız ve burçlar adı altında yapılan yayınlar da bu kısmın 
içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

7. HIRĠSTĠYAN VE YAHUDĠLER: Ülkemiz-
de azınlıktalar ancak her geçen gün sayıları ve etkinlik-
leri gözle görülür bir Ģekilde artıĢ göstermekte. 

Birçok Ġslam ülkesinde mevcut durumdalar. Ġba-
dethaneleri açık, inanç özgürlüğü gereği dinlerinin 
gereklerini sıkıntısızca yaĢayabiliyorlar. Tüm dünya 
üzerinde maddî gücü ellerinde tutarak bunu Müslü-
manların inanç esaslarını bozmak için cömertçe sarf 
etmektedirler. 

8. TEVHĠD EHLĠ: Ahiret kaygısı taĢıyan, bu 
kaygı gereği hayatını Allah‟ın istediği gibi geçirmeyi 
hedefleyen, ancak dinlerini her türlü Ģirk, küfür ve 
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bid‟atten arındırarak, Allah‟ın ve Rasûlü‟nün övdüğü 
toplulukların (sahâbe, tabiîn ve tebe-i tabiînin) 14 
Kur‟an ve sünnet anlayıĢlarına uygun Ģekilde öğrenip 
yaĢamaya gayret eden azınlık. 

Ne yazık ki her hak ve doğru olan Ģeye bir kulp 
takarak onu insanların gözünde kötü göstermeyi 
amaçlayanların saldırılarına bu taife de muhatap olmuĢ, 
taassup ve taklitten uzak durmaya çalıĢan bu insanlar 
çeĢitli isimlerle iliĢkilendirilerek veya kendilerine bazı 
isimler verilip lakaplar takılarak hak yoldan sapmıĢ 
(sapık) olarak gösterilmeye çalıĢılmaktadırlar. Allah 
kendi yolunda giden hak araĢtırıcılarının yâr ve yar-
dımcısı olsun! Amin… 

Tevhidi Anlamada Farklılıklar 

Kur‟an‟ın kendi dilleriyle üzerlerine inip kendileri-
ni muhatap aldığı, bazılarını kafir, bazılarını müĢrik, 
diğer bazılarını da münafık, fasık vb. isimlerle isim-
lendirdiği o Arap toplumuyla günümüz Müslümanla-
rının büyük çoğunluğu arasında (buna Arap olan ve 
olmayan dahil) gerçekten büyük bir fark bulunmakta-
dır. ġöyle ki, o ilk dönem Arapları Rasûlullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) tarafından „La ilahe illallah‟ demeye da-
vet edildiklerinde büyüklük taslıyorlar ve buna icabet 
etmiyorlardı. Buna Allahu Teâlâ‟nın Ģu buyruğu bir 
örnektir: 

                                              
14 “Ümmetimin en hayırlısı benim çağımda yaĢayanlar (sahâbe), 

sonra onları takip edenler (tabiîn), sonra onları takip edenler (tebe-i 
tabiîn) dir.” (Buhârî 2440-2441, Müslim 2533-2536) 
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﴾ Muhakkak ki onlar, kendilerine „La ilahe illallah 

(Allah‟tan baĢka ilah yoktur)‟ denildiğinde büyükleni-
yorlar ve: “Deli bir Ģair için ilahlarımızı terk mi edece-

ğiz?” diyorlardı.﴿ 15 

Peki niçin büyüklük taslıyorlar ve yüz çeviriyor-
lardı? Çünkü onlar çağrıldıkları bu sözün ehemmiyeti-
nin ve içerdiği mananın bilincindeydiler. Onlar biliyor-
lardı ki bu söz; Allah‟a herhangi bir Ģeyi eĢ koĢmama-
ları ve ibadet nevinden herhangi bir Ģeyi Allah‟tan 
baĢkalarına yapmamaları gerektiğini ihtiva etmekteydi. 
Halbuki onlar kendilerini ve tüm alemleri yaratanın, 
rızıklandıranın ve öldürenin, koruyup kollayanın, 
yağmuru yağdırıp iĢleri idare edenin tek olan Allah 
olduğuna iman ediyorlar, bunu da ikrar ediyorlar ve 
böylece Allah‟ı birliyorlardı.16 Bunlar Allah‟ın rabliğine 
(rububiyet tevhidine) mahsus Ģeylerdir. 

Bununla beraber onlar; 
- Allah‟tan baĢkasına tazimde bulunmak, 
- Onlara dua edip sığınmak, 
- Allah‟tan baĢkası için kurban kesmek, 
- Adakta bulunmak, 
- Gayri meĢru vesileler ile tevessülde bulunmak, 
- AnlaĢmazlıklarını Allah‟tan baĢkasının hükmüne 

götürmek gibi, Allah‟ın ilahlığına (uluhiyet tevhidine) 
mahsus hususlarda Allahu Teâlâ‟ya eĢ koĢuyorlardı. 
Kelime-i tevhidi söyleyen birisinin bütün bunlardan 

                                              
15 Saffat 35-36 
16  Örnek olarak Yunus 31, Mü‟minun 84-89, Ankebut 61-63, 

Zuhruf 87 vb. ayetlere bakılabilir. 
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uzak kalarak bu hususlarda da Allah‟ı birlemesi gerek-
tiğini biliyorlardı. Çünkü bunlar La ilahe illallah‟ın 
içerdiği anlama aykırıdır. ĠĢte bundan dolayı o Araplar, 
manasını bilerek „La ilahe illallah‟ demiyorlar ve müĢ-
rik damgasını hak ediyorlardı. 

Hıristiyan ve Yahudiler hariç yukarıda kısımlandı-
rılan günümüz Müslümanlarının tamamı farklı mez-
hepleri, tarikat ve cemaatlerine ve de akidelerine rağ-
men ‘La ilahe illallah’ demektedirler fakat gerçekte 
onların bu güzel sözün anlamını bilmeye daha çok 
ihtiyaçları vardır. Çünkü Allah‟tan baĢka hak ilah ol-
madığına Ģehadet eden Müslümanların çoğunluğu 
onun anlamını iyice bilememekte ve müĢrik damgasıy-
la damgalanmıĢ o insanların yaptıkları gibi o sözün 
ispat ettiği bir kısım asılları iptal edici amellerde bu-
lunmaktadırlar. 

Peki, sorarım size ey kardeĢlerim: Bir kiĢi ‘La ila-
he illallah’ deyip Allah ile beraber baĢkalarına veya 
baĢka Ģeylere ibadet cinsinden herhangi bir Ģey yapa-
cak olursa onunla, Kur‟an‟ın müĢrik diye vasfettiği 
kiĢiler arasında akide itibarıyla nasıl ve ne gibi bir fark 
bulunmaktadır? O kiĢi bu vasıfla vasıflanmaktan nasıl 
kurtulacak ve kendini neye dayanarak kelime-i tevhi-
din gereklerini yerine getiren muvahhid bir mü‟min 
diye tanıyacak ve tanıtacaktır? Halbuki o, bu yüce sö-
zü söylemekle zahiren Müslüman‟dır, ya batınen? 

ĠĢte sevgili kardeĢlerim, bu sebeple bizlerin birer 
Müslüman olarak tevhidi iyi öğrenmemiz gerekmekte, 
Ġslam davetçisi olarak da öncelikle tevhide davet et-
memiz ve bu güzel sözün anlamını bilmeyip ona mu-
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halif iĢler yapanlara karĢı onlara hakkı öğretici delilleri 
ortaya koymamız gerekmektedir. 

Ġman etmek, ancak ilim yani bilmek ve tasdik et-
mekten sonra mümkün ve makbuldür. Buna göre 
Müslüman bir kiĢi diliyle ‘La ilahe illallah’ diyecek 
olursa önce bu kelimenin özetle anlamını kavraması, 
sonra da tafsilatlı bir Ģekilde anlamını öğrenmesi gö-
revidir. Bu kiĢi, ancak bu durumda en büyük Ģirkten 
berî (uzak) olabilir ve cehennem ateĢinde ebedî kal-
maktan kurtulabilir. Ancak bu sözü diliyle söylemekle 
beraber anlamını kavramayan veya anlamını kavrasa 
da bu anlama iman etmeyen bir kimseye ‘La ilahe 
illallah’ demesi -özel durumlar müstesna- ahirette bir 
fayda vermeyecek ve ateĢten kurtaramayacaktır. AteĢ-
ten Allah‟a sığınıyor ve rahmeti olan cennetini istiyo-
ruz! 

Bundan dolayı her bir Ġslamî cemaatte tevhidin 
öğrenilmesi ve ona davet üzerinde odaklaĢmak kurtu-
luĢ için kaçınılmaz tek yoldur. Bütün bu cemaatlerin 
gerçekleĢtirmek üzere ittifak ettikleri yüce amacı ger-
çekleĢtirebilmeleri Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in 
baĢladığı bu noktadan baĢlanmadıkça imkansızdır… 

‘Önce Tevhid’ Nasıl Olur? 

1. Tevhidi Öğrenmek, Anlamak ve Uygula-
mak: 

Allah (Azze ve Celle) Kur‟an-ı Kerim‟de:  
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﴾ Bil ki, Allah‟tan baĢka ilah yoktur…﴿ 17 buyur-

maktadır. Bundan da anlaĢılmaktadır ki, bilmek (öğ-
renmek) söylemekten ve onunla amel etmekten önce 
gelir. Ġmam Buhârî de, değerli kitabı Sahih-i Buhârî‟de 
bu hususa dair bir bap açmıĢ ve bu babın adını “Ġlim 
öğrenmek, söz söylemekten ve amel etmekten önce-
dir.”18 koymuĢtur. 

2. Tevhidi Öğretmek ve Ona Davet Etmek: 
Ġlmin semeresi onunla amel etmek, sonra onu öğ-

retmek ve ona çağırmaktır. Öğrenen kiĢinin bunlara 
yönelmesi gerekir. Bu, Allah (Azze ve Celle) nin Kita-
bı‟nda haber verdiği gibi tüm nebi ve rasûllerin ortak 
çağrısıdır: 

﴾ Senden önce hiçbir rasûl göndermedik ki ona: 

“Benden baĢka ilah yoktur. O halde bana ibadet 

edin.” diye vahyetmiĢ olmayalım.﴿ 19 

﴾ O halde sen (tevhid dinine) davet et…﴿ 20 aye-

tinde ve baĢta iyiliğin emredilmesini, kötülüğün engel-
lenmesini emreden ayetler olmak üzere21 daha birçok 
ayette aslı tevhid olan hak dine davet etmek, bir görev 
olarak bilen Müslümanlara yüklenmektedir. 

Nitekim Nebimizin uygulaması ve öğretisi de bu 

                                              
17 Muhammed 19 
18 Buhârî 228, 11.Bap 
19 Enbiya 25 
20 ġura 15 
21 Mesela; ﴾ Siz insanlar için çıkarılmıĢ en hayırlı ümmetsiniz. Ġyi-

liği emreder, kötülüğü yasaklarsınız ve Allah‟a iman edersiniz…﴿ (Al-i 
Ġmran 110) 
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Ģekildedir. Daha önce geçen Muaz hadisinde22 bunun 
açık iĢaretleri vardır. 

Öyleyse tevhide davet nasıl yapılır? 
a) Her fırsatta devamlı dersler yapmak, 
b) Tevhide dair programlar yapmak ve onları yo-

ğunlaĢtırmak, 
c) Konferans ve toplantılar düzenlemek, 
d) Aile ve çocukları tevhid ile terbiye etmek, 
e) Tevhid kitapları okumak, okutmak ve yayınla-

mak, 
f) Tevhid davetine uzak duranlara bunun gerekli-

liğini anlatmak. 
3. Tevhid Ehlini Sevmek ve Onları Korumak: 
Muvahhid kimselere yardımcı ve destek olmalı, 

onların yolunu açmalı, hata ve kusurlarını örtmeli ve 
güç nisbetinde yanlıĢlarını düzeltmelidir. 

4. Tevhidin DüĢmanlarına Buğzetmek: 
Bu, onlardan ayrılmayı ve uzak durmayı, hilelerini 

açığa çıkarmayı ve iddialarını çürütmeyi gerektirir. 
Onlarla dost olmaktan sakınmalı, oturup kalkmaktan 
uzak durulmalıdır. Çünkü bunun aksi buğzu ve düĢ-
manlığı zayıflatır. 

5. ÇağdaĢ Problemleri Tevhidin Eksikliğine 
Bağlamak: 

Günümüzde Ġslam aleminde görülen sorunların 
temelinde tevhidî eksiklik ve zaaflar yatmaktadır. Bu 
problemleri Ģu ana baĢlıklar altında toplayabiliriz: 

a) GeçmiĢ salih insanlar hakkında aĢırıya gitme, 

                                              
22 Hadisin tahrici daha önce geçti. 12. dipnota bak. 
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b) Allah‟ın indirdiğinin dıĢında hükümlerle hük-
metme ve Ġslam aleminde bunun süratle yaygınlaĢması, 

c) Dost ve düĢman edinmedeki hatalar, 
d) BatılılaĢma ve taklitçilik (özellikle giyim, düğün 

ve cenazelerimiz buna en açık örnek), 
e) Müslümanları tekfir etme. 
Bunlardan yalnızca birisi hakkında Allah ve 

Rasûlü‟nün verdiği hüküm ve nasihate bakmaya ne 
dersiniz? 

Bakın dost ve düĢman edinme hakkında Allahu 
Teâlâ ne buyuruyor: 

﴾ Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost-

lar edinmeyin… Sizden her kim onları dost edinirse o 

da onlardandır.﴿ 23 

﴾ Allah‟a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -

babaları, oğulları, kardeĢleri yahut akrabaları da olsa- 
Allah‟a ve Rasûlü‟ne düĢman olanlarla dostluk ettiğini 

göremezsin.﴿ 24 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de bu hususta 
Ģöyle buyurmaktadır: 

“Ġman bağlarının en kuvvetlisi Allah için sevmek, 
Allah için buğzetmek, Allah için dostluk yapmak ve 
Allah için düĢmanlık yapmaktır.”25 

Müslümanların bugünkü haline baktığımızda 

                                              
23 Maide 51 
24 Mücadele 22 
25 Taberânî, Mu‟cemu‟l-Kebir 10531, Albânî, Sahihu‟l-Cami 2539, 

Silsiletü Ehadisi‟s-Sahiha 1728 
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mü‟minlere dost ve yakın olma, kafirlerden de uzak 
durma anlayıĢının zayıfladığını görürüz. Bunun gös-
tergesi giyimde, âdetlerde ve yaĢayıĢ tarzlarında kafir-
lere benzemek, onlarla içli dıĢlı olarak oturup kalkmak 
ve onları sevmektir. Tüm bunların kaçınılmaz neticesi 
ise Müslümanların birbirleriyle yardımlaĢmayı terk 
etmesi, kafirlerin egemenliğini kabullenme, onların 
himayesine girme ve daha da ileri giderek Müslüman-
lara yaptıkları saldırı ve tecavüzlerde onlarla birlikte 
hareket ederek onlara destek olmaktır. Çünkü; 

“Kim bir topluluğa benzerse o onlardandır.”26 
Adları Müslüman olan o topluluklar kafirlere 

özendiler, onlara benzemeye gayret gösterdiler, neti-
cede de emir erleri olarak onların safına geçerek on-
lardan oldular. 

6. Ümmetin Tevhid Temeli Üzere BirleĢmesi 
Ġçin Gayret Etmek: 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaat‟in özelliklerinden birisi 
de parçalanma ve ihtilafı terk etmeye, birlik ve bera-
berliğe çağırmalarıdır. Zaten bu, dinin talebidir ve 
yüce bir gayedir. Birlik ve ittifak; iyilik, takva ve itaat 
üzere olmalıdır. Bu da ancak tevhid temeli üzere olur. 
Tevhid göz ardı edilerek yapılan birliktelikler zorluk 
ve sıkıntı zamanlarında parçalanır, dostluklar düĢman-
lığa dönüĢür. 

                                              
26 Ebu Davûd 4031 
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Tevhidin Fazileti ve Semeresi 

1. Bütün söz ve amellerin kabulü ve sevaba hak 
kazanması tevhide bağlıdır. 

2. Tevhid, kalpte tam olur ve ihlasla gerçekleĢirse 
amellerin ve sözlerin mükafatı kat kat artar. 

3. Kulu, yaratılmıĢlara kul-köle olmaktan, onlara 
bağlanmaktan, onlardan korkup onlara ümit bağla-
maktan kurtarır. ġüphesiz ki hakiki ve en yüce izzet ve 
Ģeref budur. 

4. Tevhidi hakkıyla gerçekleĢtiren kiĢiler hesapsız 
ve cezaya uğramaksızın cennete girer. 

5. Tevhid, günahların affedilmesine ve örtülmesi-
ne sebeptir. 

6. Dünya ve ahiret sıkıntılarının giderilmesinin en 
büyük sebebidir. 

7. Tevhid kalpte tam olduğu zaman Allah onun 
sahibine imanı sevdirir ve onu güzel gösterir, her türlü 
günahı ve isyanı ise çirkin gösterir. 

8. Allahu Teâlâ tevhid ehline dünya hayatında iz-
zet ve Ģerefi, hidayeti, iyi hali, kolaylığı, söz ve fiille-
rinde isabetli olmayı bahĢeder. 

9. Aynı zamanda Allahu Teâlâ onları dünya ve 
ahiretin kötülüklerinden korur ve onlara temiz ve hu-
zurlu bir yaĢantıyı ihsan eder. 

10. Tevhid, kulun olgunlaĢmasını, iyilik yapıp kö-
tülüklerden de uzaklaĢmasını kolaylaĢtırır ve musibet-
lerden dolayı onu teselli eder.27 

                                              
27 Bu kısım es-Sa‟dî‟nin Kavlü‟s-Sedîd‟deki uzun bahsinden kısal-
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İMAN 

İman ve Rükûnları 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaat‟in iman esaslarıyla ilgili 
inançları Allah‟ın Kitabı‟nda ve Rasûlullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) in de Cibril hadisinde bildirdiği Ģekilde 
altı esasa iman etmek ve onları tasdik etmektir. 

﴾…Kim Allah‟ı, meleklerini, kitaplarını, rasûl-

lerini ve ahiret gününü inkar ederse, o uzak bir sa-

pıklığa düĢmüĢ olur.﴿ 28 

﴾ Biz her Ģeyi bir kadere göre yarattık.﴿ 29 

“…Cebrail (Aleyhi‟s-Selam): 
-Bana imandan haber ver, dedi. Rasûlullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 
-Allah’a, meleklerine, kitaplarına, rasûllerine, 

ahiret gününe ve kaderin hayrına ve Ģerrine 
inanmandır, buyurdu.”30 

                                                                                     
tılarak ve özetlenerek alınmıĢtır. 

28 Nisa 136 
29 Kamer 49 
30 Müslim 8/1 
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Ġman, bu altı esas üzerinde yükselir. Bu esaslardan 
(temellerden) birisi yıkılacak olursa iman tamamlan-
mamıĢ olur, o kiĢi de mü‟min olmaz. 

Sırasıyla bu rükûnlar Ģunlardır: 

1. ALLAH’A İMAN 

Allah‟ın varlığına, birliğine (vahdaniyetine), her 
Ģeyin Rabbi, sahibi ve yaratıcısı olduğuna, ibadet çeĢit-
lerinden her Ģeye sadece Allah‟ın layık olduğuna, 
O‟nun kemal sıfatlarla sıfatlanmıĢ ve her noksan sıfat-
tan da uzak olduğuna inanmaktır. Bu imanın izleri, 
insanın yaĢayıĢında Allah‟ın emirlerine yapıĢma ve 
yasaklarından uzaklaĢma Ģeklinde ortaya çıkmalıdır. 

Allah‟a bu Ģekilde iman etmek O‟nu Ģu üç hususta 
birlemeyi gerektirir: 

a) Rububiyyet (Rabliğine dair fiilî) tevhidi, 
b) Uluhiyyet (Ġlahlığına dair ibadî) tevhidi, 
c) Ġsim ve sıfat tevhidi. 

A) Rububiyyet Tevhidi 

Rububiyyet „Rablik (Rab olma)‟ anlamına gelir. Al-
lah‟ın “er-Rab” ismine nisbet edilen bir kelimedir. Rab 
kelimesinin lugat manası çokçadır: Terbiye eden, mülk 
ve iktidar sahibi, efendi, iĢleri düzenleyen, idareci, ni-
met veren, tamamlayıcı ve yönetici gibi anlamlar bun-
lardandır. 

Allah‟ın mahlukatı üzerindeki rububiyyeti ise; yer-
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leri, gökleri ve tüm mahlukatı yaratan, tüm canlılara 
hayat veren, öldüren ve yeniden diriltecek olan, onla-
rın hepsinin rızkını veren, onların sahibi olup tanzim 
ve terbiye eden, alemdeki bütün iĢleri idare eden, gök-
te ve yerde emir sahibi, fayda ve zarar veren, mükafat-
landıran ve cezalandıran, bolluk ve darlık veren, yük-
selten ve alçaltan, kainattaki her Ģeyi gören, duyan ve 
bilen, kendine dua edildiğinde iĢitip duaya icabet eden 
varlık olarak bilinmesi ve birlenmesidir. Bu tür tevhid, 
Allah‟ın kaza ve kaderine ve zatında bir oluĢuna 
inanmayı da içine alır. 

﴾ Hamd (övgü), alemlerin Rabbi Allah‟adır.﴿ 31 

﴾ De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren 

fakat kendisi yedirilmeyen Allah‟tan baĢka dost mu 

edineyim?…﴿ 32 

﴾ Ġyi bilin ki yaratma ve emretme O‟nundur…﴿ 33 

﴾ O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan ve 

sonra (yeniden) diriltecek olandır…﴿ 34 

﴾ O, kullarının üzerinde (yegane kudret ve) tasar-

ruf sahibidir…﴿ 35 

﴾ O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.﴿ 

                                              
31 Fatiha 2 
32 En‟am 14 
33 A‟raf 54 
34 Hacc 66 
35 En‟am 18,61 
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36 

﴾ De ki: Allah‟ı bırakıp da sizin için fayda ve zara-

ra güç yetiremeyen Ģeylere mi tapıyorsunuz?…﴿ 37 

﴾ Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu, O‟ndan 

baĢka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verecek 

olursa, O her Ģeye kadîrdir.﴿ 38 

﴾ Hak dua, ancak O‟na yapılandır. O‟nun dıĢında 

dua ettikleri ise onlara hiçbir Ģeyle icabet edemezler. 

﴿39 

Tevhidin bu kısmına KureyĢ müĢrikleri ile çeĢitli 
din ve inanca sahip kimseler de inanmaktadırlar. Buna 
rağmen onlar müĢrik olmaktan kurtulamamıĢlardır: 

﴾ ġayet onlara, kendilerini kimin yarattığını sorsan, 

elbette ki „Allah‟tır‟ derler…﴿ 40 

﴾ De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? 

Ya da kulaklara ve gözlere kim sahiptir? Ölüden diriyi 
ve diriden ölüyü kim çıkarır? (Her) iĢi kim idare ediyor? 

„Allah‟tır.‟ diyeceklerdir…﴿ 41 

﴾ Onlara: „Gökleri ve yeri yaratan, güneĢi ve ayı 

buyruğu altında tutan kimdir? diye sorsan mutlaka 

                                              
36 Kehf 26 
37 Maide 76 
38 En‟am 17 
39 Ra‟d 14 
40 Zuhruf 87 
41 Yunus 31 
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„Allah‟tır.‟ derler…﴿ 42 

﴾ Onlara: „Gökten su indirip ölmüĢ olan yeryüzü-

nü onunla dirilten kimdir?‟ diye sorsan, elbette ki „Al-

lah‟tır.‟ derler.﴿ 43 

﴾ De ki: Eğer biliyorsanız, bu dünya ve onda bu-

lunanlar kime aittir? „Allah‟a aittir.‟ diyecekler… 
Yedi kat göklerin Rabbi, azametli ArĢ‟ın Rabbi 

kimdir? diye sor. „Allah‟ındır.‟ diyecekler… 
Eğer biliyorsanız, her Ģeyin mülkiyeti ve yönetimi 

kendisinin elinde olan, kendisi her Ģeyi kollayan fakat 
kendisi korunmayan kimdir? diye sor. „Allah‟ındır.‟ 

diyecekler…﴿ 44 

Bunun sebebi kulların kalplerinin fıtraten Allah‟ın 
tek Rab oluĢunu kabul edecek Ģekilde yaratılmıĢ olma-
sıdır. Bundan dolayı tevhidin diğer iki kısmını da ka-
bul etmedikçe, rububiyyet tevhidine sahip kiĢiler müĢ-
riklikten kurtulup muvahhid olamazlar. 

B) Uluhiyyet Tevhidi 

Uluhiyyet kelimesi „Ġlahlık (ilah olma)‟ anlamına 
gelir. Kendisine ibadet edilen mabud anlamındaki 
„Ġlah‟ kelimesinden türemedir. Ġlah kelimesi, hem ger-
çek ilah olan Allah için, hem de Allah‟tan baĢka ibadet 
edilen batıl ilahlar için kullanılır. 

                                              
42 Ankebut 61 
43 Ankebut 63 
44 Mü‟minun 84 - 89 
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Uluhiyyet tevhidi, bütün nebi ve rasûllerin ilk ve 
son ortak çağrısıdır. Nebilerin gönderiliĢ ve kitapların 
indiriliĢ sebebi tevhidin bu kısmıdır. Mü‟min ile kafir, 
cennetlikler ve cehennemlikler bu tevhidle birbirinden 
ayrılmıĢtır. 

Allah‟ın mahlukatı üzerindeki uluhiyyeti ise; her 
türlü saygı yoluyla kendisine saygıyı, kalbi O‟na bağ-
lamayı, sevgi, korku, ümit, tevekkül, tevbe ve yönelme 
gibi kalbî ibadetleri; rükû, secde, tavaf, oruç, hac gibi 
bedenî ibadetleri; zekat, sadaka, adak, kurban gibi malî 
ibadetleri; itaat, tazim, yüceltme ve ihtiram (hürmet) 
gibi bütün ibadetleri yalnızca O‟na yapmayı içerir. 

Allahu Teâlâ, cinleri ve insanları sadece kendisine 
ibadet etmeleri için, ölümü ve hayatı ise kullarından 
hangisinin daha güzel davranacağını imtihan etmek 
için yarattığını bildirmiĢtir.45 

ġimdi uluhiyyet tevhidini açarak inceleyelim: 

(1) Kalbî İbadetler 

Ümmetin içinde bulunduğu uluhiyyet tevhidine 
aykırı söylem ve eylemler yoğunlukla kalp ile yapılan 
ibadet çeĢitleri hakkında olduğu için öncelikle bu me-
seleyi açarak incelemek gerektiği kanaatindeyim: 

a) Sevgi 

Kul Allah‟ı ihlasla sevmeli, O‟nu sever gibi baĢka-

                                              
45 Bkz: Zariyat 56, Mülk 2 
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larını sevmemeli, O‟nun sevgisi en üstün ve öncelikli 
olmalıdır. Aksi takdirde bu, sevgide Ģirk koĢma olur: 

﴾ Ġnsanlardan bazıları Allah‟tan baĢka eĢler tutar-

lar da, Allah‟ı sever gibi onları severler…﴿ 46 

Ġnsan, baĢkalarını sevme fıtratı üzere yaratıldığına 
göre Allah‟ı sevmek, bu fıtratı bozmayı değil Ġslam ile 
terbiye etmeyi gerektirir. Mü‟min her Ģeye layık oldu-
ğu sevgiden hakkını vermeli ancak Allah‟ın sevgisi en 
önde ve her Ģeyin üstünde olmalıdır. 

﴾ De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeĢleri-

niz, eĢleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, 
kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoĢlan-
dığınız meskenler size Allah‟tan, Rasûlü‟nden ve 
O‟nun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, Allah 
emrini getirinceye kadar gözetleyin. Allah fasıklar top-

luluğunu doğru yola iletmez.﴿ 47 

Sevginin bir ibadet Ģekli olduğu Ģu ayette net ola-
rak bildirilmiĢtir: 

﴾ Allah‟a ve ahiret gününe inanan bir toplumun 

babaları, oğulları, kardeĢleri yahut akrabaları da olsa 
Allah‟a ve Rasûlü‟ne düĢman olanlarla dostluk ettiğini 

göremezsin…﴿ 48 

Dostluk, ancak sevgiyle yapılır. Bu sebeple dost-
luk beslemek de dinen sınırları çizilmiĢ kalbî bir amel-

                                              
46 Bakara 165 
47 Tevbe 24 
48 Mücadele 22 
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dir: 

﴾ Sizin dostunuz ancak Allah‟tır, Rasûlü‟dür ve 

rükû ederek namazı kılan, zekatı veren mü‟minlerdir.﴿ 

49 

﴾ Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost 

edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Ġçinizden her 

kim onları dost edinirse o da onlardandır…﴿ 50 

﴾ Mü‟minler, mü‟minleri bırakıp da kafirleri dost 

edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nez-

dinde hiçbir değeri yoktur…﴿ 51 

﴾ Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih edi-

yorlarsa babalarınızı ve kardeĢlerinizi (bile) dost (veli) 

edinmeyin…﴿ 52 

AĢağıdaki hadisler de sevginin iman ile alakasını 
ortaya koymaktadır: 

“Ġman bağlarının en kuvvetlisi Allah için sevmek, 
Allah için buğzetmek, Allah için dost olmak ve Allah 
için düĢman olmaktır.”53 

“Her kim Allah için sever, Allah için buğz eder, 
Allah için verir ve Allah için alıkoyarsa muhakkak 
imanı tamamlamıĢ olur.”54 

                                              
49 Maide 55 
50 Maide 51 
51 Al-i Ġmran 28. Benzerleri için bak: Nisa 144, Mümtehine 1 
52 Tevbe 23 
53 Mu‟cemü‟l-Kebir 10531, Sahiha 1728, Sahihu‟l-Cami 2539 
54 Ebu Davud 4681, Ahmed 3/438, 440 
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b) Korku 

Sadece Allah‟tan korkarak, korku ve sakınma iba-
detiyle Allah birlenmelidir. Fıtrî korku ile ibadet olan 
korku birbirine karıĢtırılmamalıdır. KiĢinin bir cana-
vardan veya baĢına dayanmıĢ bir silahtan korkması 
Allah‟ın fıtrata koyduğu cinstendir. 

Ġbadet olan korkunun anlamı ise, Allah dileme-
dikçe Allah‟tan baĢka hiçbir varlığın yarar ve zarar 
veremeyeceğine, gücü ve iradesiyle zarar verip fayda-
landırmaya kâdir olan varlığın sadece Allah olduğuna 
itikat etmektir. Ancak, Allahu Teâlâ mahlukatından 
bazısını diğer bazısına zarar dokundurmada sebep ve 
vasıta kılabilir.  

Her kim mahlukatın kendi gücü ve dilemesiyle za-
rar verebileceğine inanır ve ondan korkarak sakınırsa 
korktuğu varlığı Allah‟a ortak kılmıĢ olur. 

Fıtrî korku duyulan Ģeye karĢı da tedbir alınır. An-
cak bu korku, kiĢinin mükellefiyetinden hiçbir Ģeyi 
terk ettirmemelidir. Nitekim savaĢta bile namaz terk 
edilmez. Yani Allah korkusu daima fıtrî korkunun 
önünde olmalıdır. 

Tağuttan korkularak Allah‟a itaatin terk edilmesi, 
tedbir almakla beraber cinlerden korkulması, zarar 
verir endiĢesiyle ölüden veya gaip canlıdan korkulması, 
evliya diye empoze edilen (taĢ, ağaç, kabir vb.) varlık-
lardan korkarak çaput ve ip bağlanması gibi davranıĢ-
lar çeĢidi çok olan bu hususa birkaç örnektir: 
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﴾…Sadece benden korkun…﴿ 55 

﴾ Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yi-

ne O‟ndan baĢka kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir 

hayır dilerse O‟nun keremini geri çevirecek yoktur…﴿ 

56 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ġbni Abbas 

(Radıyallahu Anhuma) ya hitaben Ģöyle demiĢtir: 
“Ey çocuk! Allah‟ı(n hakkını) koruyup gözet ki 

Allah da seni korusun. Allah‟ı gözet ki, O‟nu karĢında 
bulasın. Bir Ģey istediğin vakit O‟ndan iste. Bil ki, 
ümmet sana bir Ģey ile fayda vermek üzere bir araya 
gelse Allah‟ın senin için yazdığı Ģeyin dıĢında asla fay-
da veremezler. Ve ümmet sana bir Ģeyle zarar vermek 
üzere bir araya gelse, Allah‟ın senin için yazdığı Ģeyin 
dıĢında asla zarar veremezler. Kalemler kaldırıldı ve 
defterler kurudu.”57 

Gerçekten de Kur‟an ve sünnetten öğrendiğimize 
göre nice zalim sultanlar ve kalabalık topluluklar nebi-
lere ve salih insanlara zarar verememiĢlerdir. 

c) Dua, Tevekkül58, Ümit 

Dua, tevekkül, ümit ve sadece Allah‟ın yapabile-
ceği, baĢkasının güç yetiremeyeceği hususlarda Al-

                                              
55 Nahl 51 
56 Yunus 107 
57 Ahmed 1/293 No: 2669, 2763, 2804, Tirmizî 2635 
58 Tevekkül: Güvenip dayanma, her Ģeyin Allah‟ın elinde oldu-

ğuna inanma. 
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lah‟ın birlenmesi gerekir. Aksi takdirde, kendisine dua 
edilenler, tevekkül edilenler (dayanılanlar), ümit besle-
nenler, yapamayacağı hususlarda yardımı istenenler 
ister Allah‟a yakınlaĢtırılmıĢ melek olsun, ister rasûl 
veya nebi olsun, isterse de salih bir zat -diğer bir tabir-
le Allah dostu- olsun (yani her kim olursa olsun) bun-
lar Allah‟a eĢ koĢulmuĢ olur: 

﴾ Allah‟tan baĢka sana ne fayda, ne de zarar ve-

remeyecek olan Ģeylere yalvarma! Eğer böyle yapar-

san o takdirde sen muhakkak zalimlerden olursun.﴿ 59 

﴾ Eğer mü‟minler iseniz Allah‟a tevekkül edin 

(dayanın)…﴿ 60 

﴾ Muhakkak ki iman edenler, hicret edenler ve Al-

lah yolunda cihad edenler, iĢte onlar Allah‟ın rahmeti-

ni isterler (ümit ederler)…﴿ 61 

﴾ Yardım, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi 

(Azîz ve Hakîm) Allah katındadır…﴿ 62 

﴾ Onun (insanın) önünde ve arkasında Allah‟ın 

emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır…﴿ 63 

Bu ayetlerde açıkça görüldüğü gibi yardım ancak 
Allah‟tan istenir, koruyucu ve yardım edici sadece Al-

                                              
59 Yunus 106 
60 Maide 23 
61 Bakara 218 
62 Al-i Ġmran 126. Benzeri için bak: Enfal 10 
63 Ra‟d 11 
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lah‟tır. Ġnsanın baĢına gelen bir musibetten kendisini 
koruyacak olanın ölmüĢ ya da o an yanında olmayan 
bir canlı olması inancı batıl bir inançtır. Allahu Teâ-
lâ‟nın bizim için yarattığı hayat nizamında bir ölünün 
yardım etmesi söz konusu değildir. O ölü, her canlı 
gibi imtihan için geldiği dünyada yapacağını yapmıĢ ve 
eceliyle beraber buradan iliĢiğini kesmiĢ, kendisi için 
hazırladığı ve Rabbinin de kendisi için yarattığı Ģeye 
kavuĢmayı beklemek üzere keyfiyeti bizce meçhul 
olan berzah aleminde beklemektedir. Onun, değil yar-
dım etmeye, kendisine yapılan seslenmeyi iĢitmeye 
bile gücü yetmez: 

﴾ Muhakkak ki sen ölülere iĢittiremezsin…﴿ 64 

﴾…Sen kabirlerdekilere iĢittirici değilsin.﴿ 65 

Allahu Teâlâ, kendisinden baĢka yardıma çağrılan-
ların bu çağrıya cevap veremeyeceklerini net ve kesin 
bir dille bildirmiĢtir:  

﴾ Allah‟ın dıĢında çağırdıklarınızın ne size güçleri 

yeter ne de kendilerine yardım edebilirler.﴿ 66 

﴾ Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah‟tan 

baĢka ilahlar edindiler.  
Halbuki o çağırdıkları, çağıranlara yardım etmeye 

güç yetiremezler. Aksine o çağıranlar, çağırdıkları 

                                              
64 Neml 80, Rûm 52 
65 Fatır 22 
66 A‟raf 197 
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(kimse veya nesneler) için yardıma hazır askerdiler.﴿ 67 

Ayetlerdeki bu hitaba uzakta bulunup da çağrıyı 
iĢitemeyecek konumda bulunan diriler de dahildir. 

Allah‟ın Ģeriat yapmadığı hususlardan bir diğeri de 
ölmüĢ birilerini Allah ile kendisi arasında vesile yap-
maktır.68 Sırf bunun için türbeler ve kabristanlar ziya-
ret edilmekte, yolculuklar yapılmaktadır. 

Halbuki Allahu Teâlâ Kur‟an-ı Kerim‟de: 

﴾ Kullarım sana, Beni sorduğunda Ben çok yakı-

nım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına icabet 

ederim…﴿ 69 buyurarak kulları ile kendisi arasına bir 

Ģey konulmamasını istemiĢ ve kendisine dua edilme 
adabını öğretmiĢtir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kabirlerin üzeri-
ne bina yapılmasını yasakladığı halde Ġslam beldele-
rinde türbeler mantar gibi çoğalmakta, kabirleri mescit 
edinenlere lanet ettiği halde bu türbeler mescit edinile-
rek namaz kılınmakta, kabre doğru namaz kılmayı 
yasakladığı halde böyle yerlerde bu yasak, dindarlık 
adına çiğnenmektedir. Bütün bunlardan Allah‟a sığını-
yoruz. Çünkü bunlar Ģirke götüren en büyük basa-
maklardır. 

(2) Bedenî, Malî ve Diğer Kalbî İba-

                                              
67 Ya-Sin 74-75 
68 ġer’î vesile çeĢitleri: a) Allah‟a Esmaü‟l-Husna‟sı ile dua et-

mek, b) Salih birinden kendisi için dua etmesini istemek ve c) Salih 
ameller karĢılığında Allah‟tan istekte bulunmaktır. 

69 Bakara 186 
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detler 

Yani namaz, zekat, oruç, tavaf, adak, kurban, is-
tiğfar, dua, tekbir, tehlil, tahmid, tevbe gibi bütün iba-
detlerle de Allah‟ı birlemek gerekir. 

Bu ibadetlerin hepsi Allah‟a hastır ve yapılması 
vaciptir. Bir kimse bu ibadetlerin birini veya birkaçını 
Allah‟tan gayrine yaparsa o ibadette baĢkasını Allah‟a 
eĢ koĢmuĢ, dolayısıyla kendisi de müĢrik olmuĢ olur: 

﴾ De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve 

ölümüm alemlerin rabbi Allah içindir. O‟nun ortağı 
yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslüman-

ların ilkiyim.﴿ 70 

﴾ Allah kendisine eĢ koĢulmasını bağıĢlamaz, bu-

nun dıĢındakileri dilediği için bağıĢlar. Allah‟a ortak 

koĢan da gerçekten büyük bir günah iĢlemiĢtir.﴿ 71 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaat‟e göre uluhiyyet tevhidi 
ancak Ģu iki esasın varlığıyla gerçekleĢir: 

1. Her türlü ibadet baĢkası için değil, sadece Allah 
için yapılmalı, yaratıcının haklarından ve özelliklerin-
den hiç biri mahluka verilmemelidir. 

Yani sadece Allah‟a ibadet edilir, Allah‟tan baĢkası 
için namaz kılınmaz, Allah‟tan baĢkasına adak adan-
maz, kurban kesilmez, Allah‟tan baĢkasına dua ve te-
vekkül edilmez, O‟ndan baĢkasından yardım beklen-
mez, Allah‟tan baĢkasının gücünün yetmeyeceği diğer 

                                              
70 En‟am 162-163 
71 Nisa 48 



Tevhid 

~ 43 ~ 

Ģeyler hakkında Allah‟tan baĢkasına müracaat edilmez. 
2. Ġbadetler Allah‟ın ve Rasûlü‟nün emirlerine yani 

Kur‟an ve sünnete uygun olarak yapılmalıdır. 
„La ilahe illallah‟ diye yapılan Ģehadeti gerçekleĢ-

tirmek; ibadet, itaat, sevgi ve korku hususlarında 
Allahu Teâlâ‟yı birlemekle olur. 

„Muhammedu’r-Rasûlullah‟ diye yapılan 
Ģehadeti gerçekleĢtirmek ise; Allah‟ın Rasûlü‟nün 
emirlerine itaat edip yasaklarından sakınarak, onun 
izinden giderek (ittiba ederek) ve ona mutlak ve Ģüp-
hesiz bağlılık ile olur. 

Tağut 

Sözlük anlamı: Haddi aĢan, azgınlığı çoğaltandır. 
Istılahî manası: Ġster insan olsun, ister cin veya 

putlardan olsun, Allah‟tan baĢka tapınılan ya da itaat 
edilen her Ģeydir. 

Tağutun kiĢiliği hususunda alimlerin Kur‟an‟a ve 
sünnete dayandırdıkları değiĢik görüĢleri vardır. Bun-
ları Ģöyle özetleyebiliriz: 

Kulu, Allah‟a kulluktan, dinde ihlaslı olmaktan, 
Allah‟a ve Rasûlü‟ne itaatten alıkoyan ve çeviren, ken-
disine tâbi olunan ve itaat edilen, itaatine de rıza gös-
terilen her Ģey tağuttur. Bütün bunlar veya bunlardan 
biri ister cin Ģeytanı, ister insan Ģeytanı, ister bir ağaç 
veya taĢ ve isterse baĢka Ģey olsun durum değiĢmez, 
tağut tanımı içine girer. 

Ġnsanlar arasında, onların hakları, malları, cezalan-
dırılmaları vb. hususlarda Allah‟ın -kullarını en iyi bil-
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diği halde onları ıslah etmek ve cennete yönlendirmek 
için- Ģeriat kıldığı hüküm, had ve ta‟zir cezalarını hü-
kümden kaldırmak için konulan gayri Ġslamî kanunlar 
da, bu kanunları koyup onları hak ve doğru kabul 
edenler de tağuttur. Bütün bunların hak olduğuna 
inanıp kabul eden ve teslimiyet gösterenler de tağuta 
inanıp Allah‟a inanmaktan yüz çevirenlerdir. 

 
Tağut ile ilgili ayetler: 

1. ﴾…Her kim tağutu inkar edip (reddedip) Al-

lah‟a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapıĢmıĢ 
olur. Allah iĢitendir, bilendir. 

Allah inananların velisi (dostu) dir. Onları karan-
lıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlere gelince onla-
rın dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan çıkarıp ka-
ranlığa götürür. ĠĢte onlar cehennem ashabıdır, orada 

ebediyen kalırlar.﴿ 72 

2. ﴾ Kendilerine Kitap‟tan nasip verilenleri gör-

medin mi? Onlar cibte (sihire) ve tağuta iman ediyor-
lar ve kafirler için: „Bunlar (Allah‟a) iman edenlerden daha 

doğru yoldadır.‟ diyorlar.﴿ 73 

3. ﴾ Sana indirilene ve senden önce indirilenlere 

inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine 
tağutu inkar etmeleri emrolunduğu halde hakem ola-

                                              
72 Bakara 256-257 
73 Nisa 51 
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rak tağuta baĢvurmak istiyorlar.﴿ 74 

4. ﴾ Ġman edenler Allah yolunda savaĢırlar, küfre-

denler ise tağut yolunda savaĢırlar. O halde Ģeytanın 
dostlarına karĢı savaĢın. ġüphe yok ki Ģeytanın tuzağı 

zayıftır.﴿ 75 

5. ﴾ De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü 

olanı size haber vereyim mi? Allah‟ın lanetlediği ve 
gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve 
tağuta tapanlar çıkardığı kimseler, yeri daha kötü ve 
doğru yoldan daha fazla sapmıĢ olanların ta kendileri-

dir.﴿ 76 

6. ﴾ Andolsun ki biz „Allah‟a kulluk edin ve tağuttan 

sakının.‟ diye her ümmete bir rasûl gönderdik…﴿ 77 

7. ﴾ Dinleyip de sözün en güzeline uyan, tağuta 

kulluktan sakınıp Allah‟a yönelen kullarımı müjdele! 
Onlara müjde vardır. ĠĢte, Allah‟ın doğru yola ilettiği 

kimseler de, gerçek akıl sahipleri de onlardır.﴿ 78 

Bu ayetlerden anlaĢıldığı gibi tağutlar çoktur. Ön-
de gelenleri ise Ģunlardır: 

1. Ġnsanoğlunu saptırıp Allah‟tan baĢkasına kullu-
ğa çağıran Ģeytan ki o, tağutun baĢıdır. 

2. Ġsmi ve cismi ne olursa olsun Allah’tan baĢka 

                                              
74 Nisa 60 
75 Nisa 76 
76 Maide 60 
77 Nahl 36 
78 Zümer 17-18 
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ibadet edilen ve kendisi de buna razı olan her Ģey, 
3. Allah‟ın hükümlerini değiĢtiren ve Allah‟ın in-

dirdiğinin gayrisiyle hüküm veren zalim idareci, 
4. Ġslam Ģeriatına uymayan bütün metot, dü-

Ģünce ve pozisyonlar, 
5. Kahin, müneccim, falcı, sihirbazlar ile gayb 

ilmini bildiğini iddia ederek onların yaptığını yapanlar. 
ġu iyi bilinmelidir ki; tağut hakkında ne denirse 

densin bunlara inanmak ve tapınmak küfürdür. KiĢi 
ayette geldiği gibi tağutu inkar etmedikçe Allah‟a 
inanmıĢ ve O‟nu birlemiĢ olmaz. 

Sözlerin en doğrusu Allah‟ın Kitabı, yolların dos-
doğru olanı Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in 
sünnetidir. Azgınlık ise Ebu Cehil‟in dinidir. Kopma-
yan sağlam kulp ‘La ilahe illallah’ sözüne Ģahitlik 
etmek ve onu yaĢamaktır. Bu yüce söz, hem nefyi 
(yok saymayı), hem de ispatı içine alır: ‘La ilahe’ Al-
lah‟ın dıĢında kendisine kulluk yapılan her türlü tağutu 
inkar ederek yok saymayı içine alır. ‘Ġllallah’ ise ken-
disine kulluk yapılmaya en layık olan tek ilahın Allah 
olduğunun kabul edilmesini içine alır. 

GeniĢ ve teferruatlı bilgi için ilgili ayetlerin tefsir-
lerine ve bu hususta yazılmıĢ kitaplara baĢvurulmalıdır. 

C) İsim ve Sıfat Tevhidi 

Bunun manası; Allahu Teâlâ‟nın en güzel isimlerin 
sahibi olup bütün kemal sıfatlarla vasıflanmıĢ ve bü-
tün noksan sıfatlardan da uzak (berî) olduğuna, O‟nun 
isim ve sıfatlarıyla yaratılmıĢların hepsinden ayrıldığına 
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ve tek olduğuna iman etmektir. 
Ġsim ve sıfat tevhidi üç önemli esas üzerinde du-

rur: 
1. Allah‟ı mahlukatına benzetmemek ve bütün 

noksan sıfatlardan tenzih etmek, 
2. Allah‟ın Kitabı ve Rasûlü‟nün sünnetinde sabit 

olan isim ve sıfatlara, ziyade ve noksanlaĢtırma yap-
madan, ta‟til, tahrif ve iptal etmeden iman etmek, 

3. Bu sıfatların nasıllığını ve niceliğini araĢtırma ve 
idrak etme hevesinden vazgeçmek. 

Kim bu esaslardan dıĢarı çıkarsa Rabbini hakkıyla 
birlememiĢ, isim ve sıfat tevhidini gerçekleĢtirmemiĢ 
olur. 

Yukarıdaki maddeleri açarak inceleyelim: 

1. Esas: Temsilden (Benzetmeden) Sakınma 

Allah‟ın sıfatlarından bir sıfatın mahlukatın sıfatla-
rına benzemediğini söylemek ve Allah‟ı noksan sıfat-
lardan tenzih etmektir. 

﴾…O‟nun benzeri hiçbir Ģey yoktur…﴿ 79 

﴾ Hiçbir Ģey O‟nun dengi olmamıĢtır.﴿ 80 

﴾ Allah‟a (bir takım) benzerler (meseller) icat et-

meyin. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz.﴿ 81 

Kur‟an ve sünnette Allah için gelen isim ve sıfatlar 
mevcuttur ancak bunlar hiçbir varlığın özelliğine ben-

                                              
79 ġuara 11 
80 Ġhlas 4 
81 Nahl 74 
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zemez. Yani, ﴾…O ne güzel gören ve iĢitendir…﴿ 82 

ayetinde geldiği gibi iĢitme organı da, görme organı da 
hakiki olarak vardır. Ancak bunlar, asla mahlukatın 
gözüne ve kulağına benzemez. Keyfiyetini (büyüklü-
ğünü, rengini, Ģeklini vb. özelliklerini) biz bilemeyiz. 
Bu hususlarda ne Allahu Teâlâ, ne de Rasûlü (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) bir nas bildirmemiĢ, sahâbe de bunları 
araĢtırma külfet ve zahmetine giriĢmemiĢtir. Bizden 
istenen, bildirildiği kadarına iman etmek, öteye geç-
memektir. Çünkü Ġslam‟ın ayağı ancak teslimiyet köp-
rüsünün üzerinde sağlam durur. Bu hususta tabiîn 
döneminin fıkıhçı imamlarından Zührî‟nin sözü ne de 
güzeldir: 

„Risaleti (peygamberliği) göndermek Allah‟a aittir. 
Onu tebliğ etmek Rasûl‟ün görevidir. Bizlere düĢen de 
teslimiyettir.” 

Allah (Azze ve Celle) yi sıfatlarında birleyen bir Müs-
lüman‟ın bunlarla beraber Rabbini uyku, acizlik, yor-
gunluk, ölüm, cahillik, zulüm, gaflet, unutma gibi 
noksan sıfatlardan da tenzih etmesi gerekir. Nitekim 

 sözü „Allah‟ı noksanlıklardan berî (sübhanallah) ُسِبَحبَى اهلِل

kılarım (tenzih ederim)‟ demektir. Rasûlullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) bir hadisinde Ģöyle buyurmuĢtur: 

“Her kim bir günde yüz kere ٍِ -Al)  ُسِبَحبَى اهلِل َو ِبَحِوِد

lah‟ı hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim) 
derse deniz köpüğü kadar da olsa günahları silinir.”83 

                                              
82 Kehf 26 
83 Buhârî 6343, Müslim 2691/28 
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2. Esas: Ta’til ve Tahriften  Sakınma 

Kitap ve sünnette sabit olan Allah‟ın isim ve sıfat-
larıyla yetinip harici isim ve sıfatları Allah‟a izafe et-
memek, onların mana ve lafızlarını değiĢtirmemek, var 
olduğu bildirilenleri iptal edip yok saymamaktır. 

Allahu Teâlâ kendisini, Rasûlü (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) de Rabbi‟ni ne ile isimlendirdi ve sıfatladıysa 
onunla yetinilmeli, konulan sınırlar ifrat (aĢırılık) ve 
tefrit (ihmal etme) Ģeklinde aĢılmamalıdır. Çünkü Al-
lah kendisini tüm mahlukatından daha iyi bilir:  

﴾…De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah 

mı?…﴿ 84 

Yüce Allah‟tan sonra da O‟nu Nebisi‟nden daha 
iyi bilecek kimse yoktur. Çünkü: 

﴾ O (Rasûl) hevasından bir Ģey söylemez. O(nun 

konuĢması) ancak vahiyden ibarettir.﴿ 85 

Allahu Teâlâ isim ve sıfatlarında tahrifat yapanlar 
hakkında Ģöyle buyurur: 

﴾ En güzel isimler Allah‟ındır. O halde O‟na bun-

larla dua edin. O‟nun isimleri hakkında ilhad edenleri 
(eğriliğe sapanları) terk edin. Onlar yapmakta oldukla-

rı Ģeylerin cezasını göreceklerdir.﴿ 86 

Bu esasa göre Allah‟ın vechini (yüzünü) O‟nun za-
tıyla; elini kudretiyle, istiva sıfatını istila ve hükmetme 

                                              
84 Bakara 140 
85 Necm 3-4 
86 A‟raf 180 
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ile te‟vil etmek doğru değildir. 

3. Esas: Tekyiften Sakınma 

Naslarla bildirilen en güzel isim ve yüce sıfatların 
nasıllığını ve niceliğini araĢtırmaya ve idrak etmeye 
çalıĢmamak, bildirildiği kadarına iman etmektir. Çün-
kü herhangi bir sıfatın keyfiyetini bilmek, ancak o sıfa-
tın sahibini tanımakla alakalıdır ve mümkündür. Çün-
kü sıfatlar, sıfatlananların çeĢitliliğine göre değiĢiklik 
arz eder. ġöyle ki; bizden birisi, örneğin antiloptan 
bahsedildiğinde onu daha önce görmemiĢ ve kendisi-
ne de anlatılmamıĢsa o hayvanın özellikleri hakkında 
bir fikir edinemez, sadece tahmin eder. 

Yüce Mevlamızın sıfatlarına gelince; bize bildiri-
lenler dıĢında O‟nun zatının keyfiyeti hakkında bilgi 
sahibi olmaya imkan ve yol yoktur. Dolayısıyla sıfatla-
rının nasıllığı ve niceliği hakkında da hiçbir bilgilenme 
yolu yoktur. Bundan dolayı bize düĢen, önderimiz 
olan sahâbe, tabiîn ve tebei tabiînin yaptığı gibi yap-
mak, onların inanıp teslim olduğu gibi inanıp teslim 
olmaktır. Bu hususta alimler Ģunları söylemiĢlerdir: 

 
a) Ġmam Ebu Hanife (Rahmetullahi Aleyh): 
1. “Allah‟ın zatı hakkında hiç kimsenin bir Ģey 

söylememesi gerekir. Aksine Allah kendi zatını ne ile 
nitelendirmiĢ ise kul O‟nu öylece nitelendirir, bu ko-
nuda kendi görüĢüne göre hiçbir Ģey söylemez.”87 

2. “Yüce Allah‟ın (gecenin son üçte birlik dilimin-

                                              
87 Akidetü‟t-Tahaviyye ve ġerhi 2/427 
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de birinci semaya) inmesi (nuzûlü) hakkında kendine 
soru sorulunca: 

-Nasıllığı bizce bilinmeyen bir Ģekildedir, diye ce-
vap vermiĢtir.”88 

3. “Yüce Allah‟ın Kur‟an-ı Kerim‟de de belirttiği 
gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. O‟na ait bu sıfatlar nasıl-
lığı bizce bilinemeyen sıfatlardır. „O‟nun eli kudreti ya da 
nimetidir.‟ denilemez. Çünkü bu takdirde o sıfatın iptali 
söz konusudur. Bu ise Kaderiye ve Mutezile mensup-
larının görüĢüdür.”89 

4. “Kendisine: 
-Ġbadet ettiğin ilahın nerededir? diye soran kadına: 
-ġüphesiz ki Yüce Allah yerde değil, göktedir… 

diye cevap vermiĢtir.”90 
 
b) Ġmam ġafiî (Rahmetullahi Aleyh): 
1. “Kur‟an‟ın söz konusu ettiği ve sünnette varit 

olmuĢ bu sıfatları kabul ederiz ve aynı zamanda (Al-
lah‟ın) kendi zatı hakkında yaratılmıĢlara benzemesi-
nin söz konusu olmadığını belirttiği gibi biz de teĢbihi 
kabul etmeyiz…”91 

2. “Benim izlediğim sünnet… Allah‟ın gökte ve 
ArĢ‟ı üzerinde olduğuna, dilediği Ģekilde yarattıklarına 
yaklaĢtığına ve Yüce Allah‟ın dünya göğüne dilediği 
Ģekilde indiğine inanmaktır.”92 

                                              
88 Beyhakî, el-Esma ve‟s-Sıfat s.456 
89 Fıkhu‟l-Ekber s. 302 
90 el-Esma ve‟s-Sıfat s.425 
91 Zehebî, Siyer 20/341 
92  Ġbni Ebi Hâtim, Adabu‟Ģ-ġafiî s.193, Ebu Nuaym, el-Hilye 
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c) Ġmam Malik b. Enes (Rahmetullahi Aleyh): 
1. “Allah göktedir, ilmi ise her yerdedir.”93 
2. “Ġmam Malik‟e: 
-Allah kıyamet gününde görülecek mi? diye sorul-

du. 
-Evet, dedi.”94 
3. “Velid b. Müslim dedi ki: Ben Malik‟e, Sevrî‟ye, 

Evzâî‟ye ve Leys b. Sa‟d‟a (Allah‟ın) sıfatlarına dair 
rivayet edilmiĢ haberler hakkında sordum da hepsi: 

-Onları geldikleri gibi kabul ediniz, [keyfiyetleri 

hakkında düĢünmeyiniz], dediler.”95 

 
d) Ġmam Ahmed b. Hanbel (Rahmetullahi Aleyh): 
1. “el-Mervezî Ģöyle dedi: Ahmed‟e Allah‟ın sıfat-

larına, O‟nun görülmesine, Ġsra‟ya ve ArĢ ile ilgili kıs-
saya dair hadisler hakkında sordum da hepsinin sahih 
olduğunu belirtti ve: 

-…Bu haberler nasıl geldiyse öylece kabul edilir, 
dedi.”96 

2. “Allah‟ın konuĢmadığını iddia eden kiĢi kafir-
dir…”97 

                                                                                     
9/112-113 

93 Ebu Davûd, Mesailu Ġmam Ahmed s.263, Ġbni Abdi‟l-Berr, et-
Temhîd 7/138 

94 Ġbni Abdi‟l-Berr, el-Ġntikâ s.36 
95 Dârekutnî, es-Sıfat s.75, Lalekâî, ġerhu Usûl-i Ġtikadi Ehli‟s-

Sünne 3/582 
96 Tabakâtu‟l-Hanâbile 1/56 
97 Abdullah b. Ahmed, Kitabu‟s-Sünne s.71 
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3. “Yüce Allah kendi zatını ne ile nitelendirmiĢse 
siz de O‟nu öylece nitelendiriniz. Kendi zatı hakkında 
neyi reddetmiĢse siz de Allah‟tan onların uzak oldu-
ğunu belirtiniz.”98 

 
e) Muhammed b. Müslim ez-Zührî 

(Rahmetullahi Aleyh): 
“Risaleti göndermek Allah‟a aittir. Onu tebliğ et-

mek Nebi‟nin görevidir. Bize düĢen teslimiyettir.”99 
 
f) Süfyan b. Uyeyne (Rahmetullahi Aleyh): 
“Allahu Teâlâ‟nın Kur‟an‟da kendisini vasfettiği 

Ģeylerin tamamı okunduğu gibidir. Bunların keyfiyet-
siz ve benzetmeye gitmeden tefsir edilmesi gerekir.”100 

 
g) Nuaym b. Hammad el-Huzaî (Rahmetullahi 

Aleyh): 
“Allah‟ı yaratıklarına benzeten kafir olur. Allah‟ın 

kendisini nitelendirdiği Ģeyleri inkar eden de kafir olur. 
Allah‟ın kendisini ve Nebisi‟nin de O‟nu nitelendirdiği 
hiçbir Ģey teĢbih (benzetme) değildir.”101 

Allah’ın İsim ve Sıfatları 

Ġmam Taberî isim ve sıfatlar hakkında Ģöyle de-
miĢtir: 

                                              
98 Ġbnu‟l-Cevzî, Menakıbu Ġmam Ahmed, s. 221 
99 Zehebî, Siyer 5/377 
100 Lalekâî, ġerhu Usûl-i Ġtikadi Ehli Sünne, 4/478 (736) 
101  Lalekâî 4/578 No:936, Zehebî, el-Uluv li‟l-Aliyyi‟l-Gaffar 

s.126, Siyeru A‟lami‟n-Nübela 10/610 
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“Buluğ ve ergenlik çağına eriĢen her kadın ve er-
kek Allah‟ın isim ve sıfatlarını delilleri ile bilmezse 
Müslüman olmaz. Çocuklar yedi yaĢına geldiklerinde 
onlara bu konu ile ilgili delilleri öğretmek ve onları 
yetiĢtirmek (velilerine) vaciptir.”102 

A) İsimleri 

Allahu Teâlâ‟nın isimleri, kendisi için özel alamet-
lerdir. Bunlar ancak Kur‟an ve sünnet esas alınarak 
belirlenebilir. Bu isimlerden her biri, bir veya daha 
fazla sıfata delalet edebilir. Mesela Âlim ismi, ilim 
sıfatına, Kadîr ismi kudret sıfatına, Rahmân ismi 
rahmet sıfatına delalet etmektedir. Ġsim ve sıfatların 
tamamının manalarını ise ‘Allah’ ismi kapsamaktadır.  

Allah‟ı isimlerinde birlemek, O‟nun her ismine ve 
o ismin delalet ettiği manaya inanmayı gerektirir. 

Ġsimlerin Adedi 

“Allah‟ın yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. 
Her kim onları sayarsa cennete girer. Allah tektir ve teki 
sever.”103 hadisinden dolayı Allah‟ın doksan dokuz ismi 
olduğu bilinmektedir. Ancak alimlerin büyük çoğun-
luğu Allah‟ın isimlerinin bundan daha fazla olduğu 
görüĢündedirler. Delilleri de: 

“Ey Allah‟ım! Kendini isimlendirdiğin, Kitabı‟nda indir-
diğin veya katındaki (bizce bilinmeyen) gayb ilminde kendine 

                                              
102 Maturidî Kitabu‟t-Tevhid s.27 
103 Buhârî 6348, Müslim 2677/5 
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sakladığın Sana ait tüm isimlerle Senden istiyorum. Kur‟an‟ı 
gönlümün baharı, kalbimin cilası yap, O‟nunla hüznümü, 
gam ve kederimi gider.”104 hadisidir. 

Ġbnu‟l-Kayyîm (Rahmetullahi Aleyh) Allah‟ın isimleri-
nin adedi hakkında Ģunları söylemektedir: „Esmaü‟l-
Husna, herhangi bir sayı ile sınırlandırılamaz. Çünkü 
Allahu Teâlâ‟nın kendi katında gayb aleminde tercih 
ettiği isim ve sıfatları vardır. Bunları ne Allah‟a yakın 
bir melek, ne de gönderilen bir nebi bilebilir.”105 

Benzer sözleri günümüz alimlerinden Salih b. 
Fevzan el-ĠrĢad isimli eserinde söylemektedir.106 

Ġmam Nevevî (Rahmetullahi Aleyh) de: 
“Alimler bu (99 lafızlı) hadiste Allah‟ın isim ve sı-

fatları hususunda hasr (daraltma, sınır) olmadığına 
ittifak etmiĢlerdir. Bu hadisin manası „Allah‟ın 99‟dan 
baĢka ismi yoktur‟ Ģeklinde değildir. Hadis ile kast 
olunan mana ancak, „Kim bu 99 ismi sayarsa cennete 
girer‟ Ģeklindedir. Onları saymakla cennete giriĢin bil-
dirilmesiyle istenen, isimlerin sayısı hakkında bir sınır 
olduğunu bildirmek değildir.” demekte ve az önce 
geçen hadisi bu görüĢün delili olarak zikretmektedir.107 

Hadislerde zikredilen Allah‟ın isimlerini saymak-
tan murat, onları ezberlemek, manalarını anlayıp öğ-

                                              
104  Ahmed 1/391, No:3712, 4318, Hâkim 1/509, Mu‟cemu‟l-

Kebir 10352, Ebu Ya‟la 5297, Ġbni Ebi ġeybe Musannef 29309, Ġbni 
Hibban Ġhsan 972, Bezzar KeĢfu‟l-Estar 3122, Sahiha 199 

105 Bedâiu‟l-Fevâid 1/166 
106  Dr. Salih b. Fevzan el-Fevzan el-ĠrĢadu ilâ Sahihi‟l-Ġ'tikad 

s.145 
107 Müslim ġerhi 5/2589 
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renmek, gereğince amel etmek ve onlarla tevessül ede-
rek Allah‟a dua etmektir. 

B) Sıfatları 

Sıfatlar iki çeĢittir: 

(1) Zatî Sıfatları 

Bunlar nefis, ilim, hayat, kudret, görme, iĢitme, el, 
vecih (yüz), kelam, kadem (ayak), azamet, kibriya, uluv 
(yükseklik), zenginlik, rahmet ve hikmettir. Bu sıfatlar 
Allah‟ın Ģahsında sabittir, O‟ndan ayrılmaz. 

(2) Fiilî Sıfatları 

Ġstiva (yükselme), nüzûl (inme), gelme, hayret et-
me, gülme, razı olma, sevme, kerih görme, kızma, 
sevinme, gazap etme, maiyyet (beraberlik) vb. sıfatlar-
dır. Bunlar görüldüğü gibi, Allah‟ın iradesi ve kudreti 
ile alakalı sıfatlardır. 

Bu çeĢit sıfatlarda bize gerekli olan, Allah‟ın ke-
maline layık mana üzere onları Allah‟a isbat edip belir-
lemektir. 

Ġsim ve Sıfat Tevhidinin Delilleri 

Bunlar Kur‟an‟da ve sünnette çoktur. Ġsim ve sı-
fatlara en Ģamil (kapsayıcı) sûre Kur‟an‟ın üçte biri 
diye adlandırılan Ġhlas Sûresi‟dir.108 Bu sûre kemal sı-
fatları Allah için isbat ederken, noksan sıfatlardan da 

                                              
108 Müslim 811-812, Buhârî 5107 
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Allah‟ı tenzih etmektedir. Kur‟an‟ın tamamı ise kıssa-
lar, hükümler ve Allah‟ın sıfatları Ģeklinde taksimatlara 
ayrılmaktadır. 

Kur‟an‟daki en büyük ayet olduğu bildirilen Aye-
te‟l-Kürsî 109  yani Bakara Sûresi 255.ayet de, Hadîd 
Sûresi 3.ayet de isim ve sıfatlar denilince ilk akla gelen 
ayetlerdir. Kur‟an‟da Allah‟ın isim ve sıfatlarından 
bahsetmeyen bir sûre yok gibidir. 

Ehli Sünnet’in Ġsim ve Sıfat Ġnancı 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaat; 
(1) Rablerini Kur‟an ve sünnette geçen sıfatlarıyla 

tanırlar, lafızları tahrif etmezler, bildirilen isim ve sı-
fatları benzetme, keyfiyetlendirme ve iptal yoluna 
sapmadan geldiği gibi kabul ederler. Yüce Allah‟ın 
sıfatlarının keyfiyeti hakkında sınırlama ve belirleme-
lerde bulunmazlar: 

﴾…De ki: Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Al-

lah mı?...﴿110 

﴾…O‟nun benzeri hiçbir Ģey yoktur…﴿ 111 

﴾…O‟nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bı-

rakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasını görecek-

lerdir.﴿ 112 

(2) ġanı yüce Allah‟ın, kendisinden önce hiçbir 

                                              
109 Müslim 810/258 
110 Bakara 140 
111 ġuara 11 
112 A‟raf 180 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 58 ~ 

Ģeyin var olmadığı ilk; kendisinden sonra hiçbir Ģeyin 
bulunamayacağı son; kendisinin üstünde hiçbir Ģeyin 
olmadığı zahir; kendisinin altında hiçbir Ģeyin olma-
dığı batın olduğuna inanırlar: 

﴾ O, ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her Ģeyi 

bilendir.﴿ 113 

(3) Onlar Yüce Allah‟ın her Ģeyi yaratan, kuĢatan 
ve her canlıyı rızıklandıran, her Ģeye güç yetiren ve 
hesaba çekecek olan tek ilah olduğuna inanırlar.114 

(4) Onlar Allahu Teâlâ‟nın yarattıklarından yüce, 
yüksek ve onlardan ayrı olduğuna inandıkları gibi 
O‟nun yedi kat semanın üstünde olduğuna ve ArĢ‟a 
istiva ettiğine (yükseldiğine) ve ilminin her Ģeyi kuĢat-
tığına yorum yapmaksızın inanırlar.115 

ArĢ’a Ġstiva 

Ġstiva kelimesi Kur‟an‟da üç Ģekilde kullanılmıĢtır: 
1. Yalın (bir eke bağlı olmaksızın) kullanımı: 

﴾ Musa güçlü çağına eriĢip istiva edince…﴿ 116 

ayetinde olduğu gibi. Bu ayette istiva „olgunlaĢma, 
olgunluğa kavuĢma‟ manasındadır. 

 :harf-i cerri ile kullanımı (Ġlâ-YaklaĢma eki) ’إيَل ‘ .2

                                              
113 Hadid 3 
114 En‟am 101, Fetih 21, Talak 12, Cin 28, Hûd 6, Kehf 45, Enbi-

ya 47, Bakara 163 
115 Ra‟d 9, A‟lâ 1, Bakara 255, Talak 12 
116 Kasas 14 
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﴾ (Allah) sonra semaya istiva etti…﴿ 117 ayetinde 

olduğu gibi. Bu ayette istiva „yöneldi, kast etti‟ mana-
sındadır. 

 :harf-i cerri ile kullanımı (Alâ-Üzerlik eki) ’َعلَي ‘ .3

﴾ Sırtlarına istiva etmeniz için…﴿ 118 ayetinde ol-

duğu gibi. Bu ayette istiva „yükselme ve istikrar yani 
yerleĢme, karar bulma manasındadır. 

﴾ ġüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde 

yaratan, sonra da ArĢ‟a istiva edendir…﴿ 119 ayeti de 

bu kısımdandır ve ayetin manası; Allah‟ın büyüklüğü-
ne ve yüceliğine yaraĢır bir Ģekilde ArĢ‟ın üstünde ol-
ması, O‟na yerleĢmesidir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Ģu hadisi de 
konumuzun delilidir: 

“Allah yaratmayı bitirince ArĢ‟ına istiva etti.”120 
“Bir adam Ġmam Malik (Rahmetullahi Aleyh) e Al-

lah‟ın ArĢ‟a istivası hakkında: 
-Peki nasıl istiva etti? diye sorunca baĢını öne eğdi 

ve kendisini ter bastı. Akabinde: 
-Ġstiva bilinmeyen bir Ģey değildir, fakat niteliği 

akıl ile bilinemez. Ona inanmak farz, onun (keyfiyeti) 
hakkında soru sormak ise bid‟attir. Ben senin ancak 

                                              
117 Bakara 19 
118 Zuhruf 13 
119 A‟raf 54. Bu husustaki diğer ayetler: Yunus 3, Ra‟d 2, Ta-Ha 5, 

Furkan 59, Secde 4, Hadid 4 
120 Zehebî el-Uluv s.52. “Allah sevdiği Ģeyleri yaratmayı bitirince 

ArĢ‟a istiva etti.” lafzıyla da Taberî Camiu‟l-Beyan No:607, Ġbni Men-
de Kitabu‟t-Tevhid No:486 
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bir bid‟atçi olduğunu zannediyorum, dedikten sonra 
adamın meclisten çıkarılmasını emretti.”121 

Ġmam Malik’in Bu Sözlerinin Ġzahı: 

-Ġstiva bilinmeyen bir Ģey değildir: Dilde an-
lamı bilinmektedir, yükseklik ve istikrar manasındadır. 

-Fakat niteliği akıl ile bilinemez: Aklımızla 
Allahu Teâlâ‟nın ArĢı‟na istivasının niteliğini (nasıllığı-
nı) anlamamız mümkün değildir. Bir Ģeyin niteliği ya 
bizzat o Ģeyin kendisini veya benzerini görerek, ya da 
onun hakkında gelen doğru bir haberle bilinebilir. Bu 
yolların hiçbiri Allah‟ın sıfatları hakkında mevcut de-
ğildir. Çünkü Allah‟ı veya (haĢa) benzerini dünya gö-
züyle görmek hiçbir mahluk için mümkün değildir. 
Bunu öğrenmenin diğer yolu da ayet ve hadislerle ge-
lecek haberlerdir ki, Kur‟an ve sahih sünnette bu hu-
susa dair herhangi bir bilgi gelmemektedir. 

- Ona inanmak farzdır: Allah‟ın Ģanına yaraĢır 
bir Ģekilde ArĢı‟nın üzerine istiva ettiğine inanmak 
gerekir. Çünkü bizzat Rabbimiz ve Ģerefli elçisi böyle 
olduğunu bildirmiĢtir. 

-Onun (keyfiyeti) hakkında soru sormak ise 
bid’attir: Ġstivanın niteliği hakkında soru sormak 
bid‟attir. Çünkü onun niteliği hakkında bilgi sahibi 
kimse yoktur. 

Netice olarak; Ġmam Malik‟in istiva hakkında 
söylediği bu söz, Kitap ve sünnette bildirilen diğer 

                                              
121  el-Uluv s.141-142, Ebu Nuaym Hilyetü‟l-Evliya 6/325-326, 

Lalekâî 664, Beyhakî el-Esma ve‟s-Sıfat s.408 
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isim ve sıfatlar için de genel bir ölçüdür. Buna göre, 
bu sıfatların anlamları tarafımızca bilinmekte ancak 
nitelikleri kesinlikle bilinememektedir. Çünkü Allahu 
Teâlâ bize bu sıfatların anlamlarını bildirmiĢ, nitelikle-
rini ise bildirmemiĢtir. 

Allah’ın Gökte OluĢu 

﴾ Göktekinin sizi yere batırmayacağından emin 

misiniz?… 
Yoksa göktekinin üzerinize taĢ yağdıran bir fırtı-

na göndermeyeceğinden emin misiniz?…﴿ 122 

﴾…Güzel sözler ancak O‟na yükselir. Onları da 

(Allah‟a) salih ameller yükseltir.﴿ 123 

﴾…Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar…﴿ 
124 

﴾ Firavun: „Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap! 

Belki yollara, göklerin yollarına eriĢirim de Musa‟nın 

ilahını görürüm…‟  dedi…﴿ 125 

﴾ Doğrusu Allah, onu (Ġsa‟yı) kendisine yük-

seltmiĢtir…﴿ 126 

Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle 
buyurmuĢtur: 

                                              
122 Mülk 16-17 
123 Fatır 10 
124 Nahl 50 
125 Mü‟min 36-37 
126 Nisa 158, Al-i Ġmran 55 
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a) Muaviye b. Hakem hadisinde Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) efendisinden tokat yiyen cariye-
yi imtihan ederken: 

-Allah nerede? diye sordu. Cariye: 
-Semadadır (semanın üzerindedir), diye cevap 

verince Rasûlullah da bunu kabul ve ikrar etti.127 
b) “…Sizler yeryüzü ahalisine merhamet edin ki, 

semada bulunan (Allah) da size merhamet etsin.”128 
c) “Ben semada olan (Allah) ın emîni (kendisi-

ne güvenileni) olduğum halde sizler bana güvenmiyor 
musunuz? Halbuki sabah akĢam bana gökyüzünün 
haberi geliyor.”129 

(5) Onlar Kürsü ile ArĢ‟ın hak olduğuna ve ArĢ‟ın 
su üzerinde olduğuna  inanırlar: 

﴾…O‟nun Kürsü’sü gökleri ve yeri içine almıĢ-

tır…﴿130 

﴾ O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı husu-

sunda sizi imtihan etmek için ArĢ’ı su üzerindeyken 

gökleri ve yeri altı günde yaratandır…﴿ 131 

﴾ ArĢ‟ı yüklenen ve onun etrafında bulunanlar 

Rablerini hamd ile tesbih ederler…﴿ 132 

﴾…O gün Rabbinin ArĢ‟ını onlardan (melekler-

                                              
127 Müslim 537/33 
128 Ebu Davûd 4941 
129 Buhârî 4045, Müslim 1064 
130 Bakara 255 
131 Hûd 7 
132 Mü‟min 7 
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den) sekizi üzerlerinde taĢır.﴿ 133 

Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle 
buyurmaktadır: 

“…O‟nun (Allah‟ın) ArĢ‟ı su üzerindedir…”134 
“Yedi kat gök ile yedi kat yer, Allah‟ın Kürsü‟sü 

yanında, ancak geniĢçe çöl bir yere bırakılmıĢ bir halka 
gibidir. ArĢ‟ın Kürsü‟ye üstünlüğü ise geniĢ çölün bu 
halkaya üstünlüğü gibidir.”135 

Ġbni Abbas (Radıyallahu Anhuma), Kürsü‟nün iki aya-
ğın konduğu yer olduğunu söylemiĢtir.136 

(6) Allah‟ın iki eli vardır ve her iki eli de sağdır. 
O‟nun her iki eli de açıktır, dilediği gibi infak eder. 

﴾ Allah „Ey İblis! Ġki elimle yarattığıma secde etmek-

ten seni alıkoyan nedir?‟…dedi.﴿ 137 

﴾…Bilakis O‟nun iki eli de açıktır, dilediği gibi 

infak eder…﴿ 138 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de: 
“Rahman‟ın iki eli de sağdır…”139 buyurmaktadır. 
(7) Onlar Yüce Allah‟ın gecenin son üçte birinde 

                                              
133 Hâkka 17 
134 Buhârî 7289, Müslim 993/37 
135 Ahmed 5/178-179, Bezzâr 160, Ġbni Hibbân el-Ġhsan 361 
136 Hâkim 3116, Mu‟cemu‟l-Kebir 12404 
137 Sa‟d 75 
138 Maide 64 
139 Müslim 1827/18. Benzeri için bak: Tirmizî 3589, Nesâî 5344, 

Ġbni Huzeyme, Tevhid 1/159, 197, Beyhakî, Esma ve Sıfat 2/55-56, 
Ahmed 2/160 No:6492, Ġbni Hibbân, Ġhsan 222-223, Hâkim 1/64, 
Sahiha 46-50, 3136 
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yücelik ve büyüklüğüne yaraĢır Ģekilde dünya göğüne 
indiğine inanırlar: 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Rabbimiz gecenin son üçte biri kaldığı zaman 

dünya semasına iner ve Ģöyle der: 
- Yok mu bana dua eden? Duasını kabul edeyim. 

Yok mu benden bir Ģey isteyen? Ġstediğini ona vere-
yim. Yok mu benden bağıĢlanma dileyen? Onu bağıĢ-
layayım.”140 

Bu hadis yaklaĢık 28 sahâbenin rivayet ettiği 
mütevatir bir hadistir. 

(8) Onlar Allah‟ın kendisine yaraĢır Ģekilde nefsi, 
yüzü, iki gözü, baldırı ve ayağı olduğuna, bunların da 
yaratılmıĢlara benzemediğine inanırlar: 

﴾ (Musa‟ya hitaben) Seni, nefsim için seçtim.﴿ 141 

﴾ Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki 

kalacaktır.﴿ 142 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir seferinde: 
“(Allah‟ım!) Senden, yüzüne bakma lezzetini ve 

Seninle buluĢma Ģevkini bana lütfetmeni istiyorum.”143 
diye dua etmiĢtir. 

﴾ Ġnkar edilmiĢ olana (Nûh‟a) bir mükafat olmak 

üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.﴿ 144 

                                              
140 Buhârî 1096, Müslim 758/168 
141 Ta-Ha 41 
142 Rahman 27, Bakara 115 
143 Ahmed 5/191, Mu‟cemu‟l-Kebir 4803, Hâkim 1900 
144 Kamer 14. Ayrıca bak: Ta-Ha 39, Tur 48 
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Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah‟ın gözü 
hakkında: 

“Hiç Ģüphesiz Rabbinin bir gözü kör (ĢaĢı) değil-
dir.”145 buyurmuĢtur. 

﴾ O gün baldır açılır ve secdeye çağrılırlar, ancak 

buna güç yetiremezler.﴿ 146 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıyamet günü 
hakkında Ģöyle buyurdu: 

“…Rabbimiz baldırını açar, derhal O‟nun aza-
metinden dolayı her mü‟min erkek ve kadın secde 
eder. Yalnız dünyada insanlara göstermek ve iĢittir-
mek için secde edenler secdesiz kalır. Secde etmeye 
gider ama sırtı tek bir tabakaya döner.”147 

“…Fakat cehennem dolmak bilmez. Allah ona 
ayağını koyar da o: 

-YetiĢir, yetiĢir, yetiĢir, der. ĠĢte o zaman cehen-
nem dolar, bir kısmı diğer kısmına büzülür…”148 

(9) Onlar Allahu Teâlâ‟nın kıyamet gününde kul-
ların arasında hüküm vermek için yüceliğine yakıĢır bir 
Ģekilde mahĢer sahasına geleceğine inanırlar: 

﴾ Hayır, yeryüzü dağılıp parça parça edildiğinde, 

Rabbin gelip, melekler de saf saf dizildiğinde…﴿ 149 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

                                              
145 Buhârî 6978, Müslim 2933/101 
146 Kalem 42 
147 Müslim 182-183, Buhârî 4903, 7310-7311 
148 Buhârî 4785, Müslim 2846/36 
149 Fecr 21-22 
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“…(Putperestler, Yahudiler ve Hıristiyanlar ateĢe 
sevk olunduktan sonra) Meydanda sadık olsun, facir 
olsun muvahhid mü‟minler kalır. Alemlerin Rabbi 
onlara, gördükleri sûretin dıĢında baĢka bir sûrette 
gelir ve: 

-Neyi bekliyorsunuz? Her ümmet kulluk yaptığı-
nın peĢine düĢtü, diye seslenir…”150 

(10) Onlar, mü‟minlerin cennette Rablerini göre-
ceklerine, kendisi ile konuĢacaklarına iman ederler: 

﴾ Yüzler vardır ki, o gün ıĢıl ıĢıl parıldayacak, Rab-

lerine bakacaklardır.﴿ 151 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“ġüphesiz ki sizler Rabbinizi, dolunayı gördüğü-

nüz gibi görecek ve O‟nu görmekte hiçbir zorluk 
çekmeyeceksiniz.”152 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ﴾ Ġyilik edenlere 

iyilik (cennet) ve ziyade (fazlalık) vardır…﴿ 153 ayetini 

okudu ve: 
“Cennet ehli cennete, [ve cehennem ehli de ce-

henneme] girince [bir davetçi: 
-Ey cennet ehli! Muhakkak sizin için Allah katında 

bir vaat vardır. Allah o vaadi size tam olarak yerine 
getirmek ister, der.] Allah (Tebâreke ve Teâlâ): 

-ZiyadeleĢtirmemi (artırmamı) istediğiniz bir Ģey 

                                              
150 Müslim 182-183, Buhârî 7310-7311 
151 Kıyamet 22-23 
152 Buhârî 633, Müslim 633/211 
153 Yunus 26 
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var mı? diye sorar. Onlar da: 
-Yüzlerimizi ağartmadın mı? Bizleri ateĢten kurta-

rıp cennete girdirmedin mi? derler. Müteakiben Allah 
(zatı ile kulları arasındaki) hicabı açar [da onlar O‟na 
bakar dururlar. Allah‟a yemin olsun ki Allah onlara 
zatına bakmaktan daha sevimli ve daha fazla göz ay-
dınlığı olacak hiç bir Ģey vermemiĢtir.]”154 

Cebrail (Aleyhi‟s-Selam) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) e Cuma günü hakkında bahsederken Ģunları da 
söylemiĢtir: 

“…Rabbin (Azze ve Celle) cennette beyaz miskten 
daha güzel kokan bir vadi yarattı. Cuma Günü olunca 
Ġlliyyîn‟den Kürsüsü‟ne iner. Sonra Kürsü‟yü nurdan 
minberlerle çevirir, nebiler gelir ve onların üzerine 
otururlar. Sonra minberleri altın koltuklarla çevirir ve 
sıddıklar ile Ģehitler gelerek onların üzerine otururlar. 
Daha sonra da cennet ehli gelir ve kum yığınlarının 
üzerine otururlar. Müteakiben Rableri (Tebâreke ve Teâlâ) 
tecelli eder ve onlar da O‟nun yüzüne bakarlar…”155 

(11) Onlar Allah‟ın iĢitme, görme, ilim, kudret, iz-
zet, kelam, hayat, beraberlik, sevgi, rahmet, öfke, rıza 
gibi gerek Kitabı‟nda vasfettiği, gerekse Nebisi vasıta-
sıyla belirttiği sıfatları kabul ederler ve ‘Bunların na-
sıllığını ancak Allah bilir, biz bilemeyiz.’ derler. 

﴾ Muhakkak ki Ben sizinle beraberim, iĢitir ve 

                                              
154 Müslim 181/297-298, Tirmizi 2676, Ġbni Mace 187, Ahmed 

4/332 No: 19143. Ziyade lafızlar Ġbni Mace‟de. 
155 Terğib ve Terhib 7/398, Ġbni Ebi‟d-Dünya, Taberâni Evsat, 

Bezzar ve muhtasaran Ebu Ya‟la. 
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görürüm.﴿ 156 

﴾ O bilendir, hikmet sahibidir.﴿ 157 

﴾…Allah Musa ile gerçekten konuĢtu.﴿ 158 

﴾ Allah onlardan razı olmuĢtur…﴿ 159 

﴾…Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever.﴿ 160 

﴾ Ey iman edenler! Allah‟ın kendilerine öfkelen-

diği bir kavmi dost edinmeyin!﴿ 161 

                                              
156 Ta-Ha 6 
157 Tahrim 2 
158 Nisa 164 
159 Maide 119 
160 Bakara 195 
161 Mümtehine 13 
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2. MELEKLERE İMAN 

Allah‟a imandan sonra iman asıllarının ikincisidir. 
KiĢinin mü‟min olabilmesi için Kitap ve sünnette gel-
diği gibi, en ufak bir Ģüphe ve tereddüt duymaksızın 
meleklerin var olduklarına inanması gerekir. 

﴾ Rasûl kendisine Rabbinden indirilene iman etti, 

mü‟minler de… Onların her biri Allah‟a, O‟nun me-

leklerine, kitaplarına ve rasûllerine inandılar…﴿ 162 

Meleklerin varlığını inkar eden kimse kafir olur: 

﴾…Her kim Allah‟ı, meleklerini, kitaplarını, 

rasûllerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki 

o, derin bir sapıklığa düĢmüĢ olur.﴿ 163 

Meleklerin Fıtrî Özellikleri 

1. Allah‟ın nurdan yarattığı kullardır, gizli kuvvet-
ler değil, hakiki varlıklardır. Ancak kendi sûretleri üze-
reyken insanlar tarafından görülemezler. Bu hususta 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 

                                              
162 Bakara 285 
163 Nisa 136 
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“Melekler nurdan yaratıldı, cinler dumansız ateĢ-
ten yaratıldı ve Adem de (Kur‟an‟da) size vasfedilen 
Ģeyden (topraktan) yaratıldı.”164 

2. Melekler, Ģehevî duygu ve nefsî eğilimlerden 
arındırılmıĢ, günah iĢlemeyen, emrolundukları iĢi ya-
pan itaatkar elçilerdir: 

﴾…Bilakis (melekler) lütuf ve ihsana mazhar ol-

muĢ kullardır. 
O‟ndan (emir almazdan) önce konuĢmazlar, sade-

ce O‟nun emriyle hareket ederler. 
Allah onların yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. 

Allah‟ın rızasına ulaĢmıĢ olanlardan baĢkasına Ģefaat 

etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler.﴿ 165 

﴾ (Melekler) üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve 

kendilerine emredilen Ģeyi yaparlar.﴿ 166 

﴾ Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler se-

çer.﴿ 167 

3. Melekler, insanlar gibi yemez, içmez, uyumazlar, 
erkeklik ve diĢilik sıfatları taĢımazlar. Dolayısıyla ev-
lenme, üreyip çoğalma vb. özellikleri yoktur. Allah‟ın 
izin vereceği haller gereği insan sûreti gibi çeĢitli cis-
mani Ģekillere girme gücüne sahiptirler: 

﴾ Andolsun ki elçilerimiz Ġbrahim‟e müjde getirdi-

                                              
164 Müslim 2996/60 
165 Enbiya 26-28 
166 Nahl 50 
167 Hac 75 
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ler ve „Selam!‟ dediler. O da „Selam!‟ dedi ve hemen 
kızartılmıĢ bir buzağı getirdi. 

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları 

yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düĢtü…﴿ 

168 
O melekler Ġbrahim (Aleyhi‟s-Selam) a insan 

sûretinde gelmiĢ ve o da melekleri tanımadığından 
onlara yemek ikram etmiĢtir. Ancak melekler özellik-
leri gereği yemek yemediler. 

﴾ Yoksa biz melekleri onların gözü önünde diĢiler 

olarak mı yarattık?﴿ 169 

﴾ Onlar, Rahman‟ın kulları olan melekleri de diĢi 

saydılar. Acaba meleklerin yaratılıĢlarını mı gördüler? 
Onların bu Ģahitlikleri yazılacak ve sorguya çekilecek-

lerdir.﴿ 170 

4. Meleklerin hilkatleri çok büyüktür. Onlardan 
kiminin birkaç, kiminin de daha çok kanadı vardır: 

﴾ Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikiĢer, 

üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah‟a mahsus-

tur…﴿171 

Ġbni Mes‟ud (Radıyallahu Anh) Ģöyle dedi: 
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Cibril (Aleyhi‟s-

                                              
168 Hûd 69-70 
169 Saffat 150 
170 Zuhruf 19 
171 Fatır 1 
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Selam) ı altı yüz kanatlı olduğu halde gördü.”172 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onların yaratılıĢ 

özelliğine dair Ģöyle buyurdu: 
“Allah‟ın ArĢ‟ını taĢıyan meleklerinden birisi hak-

kında bahsetmeme izin verildi: Onun kulak memesi 
ile omzu arasındaki mesafe yedi yüz senelik yolculuk 
kadar mesafedir.”173 

5. Melekler, Allah‟ın ordularındandır. Onlar 
mü‟minlerle beraber savaĢa katılırlar. Sayılarını Al-
lah‟tan baĢkası bilemez. 

﴾ Hatırlayın ki, Rabbinizden yardım istiyordunuz. 

O da: „Ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edece-

ğim.‟ diyerek duanızı kabul buyurdu.﴿ 174 

﴾ Göklerin ve yerin orduları Allah‟ındır…﴿ 175 

﴾…Rabbinin ordularını kendisinden baĢkası bil-

mez…﴿ 176 

6. Onlar Allah‟a ibadetten usanmaz ve yorulmaz-
lar, gece gündüz Allah‟ı tesbih ederler. Yedinci kat 
semada bulunan Beytü‟l-Ma‟mur‟u tavaf eder, orada 
namaz kılarlar: 

﴾ Göklerde ve yerde bulunan kimseler O‟na aittir. 

O‟nun indinde bulunanlar (melekler) O‟na ibadet hu-
susunda büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece 

                                              
172 Buhârî 4803, Müslim 174/280 
173 Ebu Davûd 4727 
174 Enfal 9 
175 Fetih 4, 7 
176 Müddessir 31 
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ve gündüz usanmaksızın (Allah‟ı) tesbih ederler.﴿ 177 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Miraç‟tan bah-
sederken Ģöyle buyurdu: 

“…Bana Beytü‟l-Ma‟mur gösterildi… Her gün 
onun içinde yetmiĢ bin melek namaz kılar ve ondan 
çıktıklarında bu onların son giriĢidir, bir daha oraya 
dönemezler…”178 

7. Meleklerin yaratılıĢı insanın yaratılıĢından daha 
öncedir. Çünkü Allah (Azze ve Celle) meleklere, insanı 
yaratacağını ve yeryüzünde onu halife kılacağını haber 
vermiĢtir.179 

8. Meleklerin güzellik, haya ve düzenlilik gibi özel-
likleri vardır. Ġnsanın rahatsız olduğu Ģeylerden onlar 
da rahatsız olurlar: 

“ Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), yanına giren Os-
man (Radıyallahu Anh) dan haya ederek baldırını örtmüĢ-
tü. Bunun sebebini soran AiĢe (Radıyallahu Anha) ya: 

-Kendisinden meleklerin bile haya ettiği kiĢiden 
ben haya etmeyeyim mi? buyurdu.”180 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) meleklerin düzgün saf 
tutmalarından bahsederek: 

“Meleklerin Rableri katında saf saf durmaları gibi 
niye saf saf durmuyorsunuz?... Onlar ilk safı tamamen 
doldururlar ve safta da birbirlerine yapıĢırcasına sık 

                                              
177 Enbiya 19-20 
178 Buhârî 3027, Müslim 162/259 
179 Bakara 30 
180 Müslim 2401 
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dururlar.”181 buyurmuĢtur. 
Bir seferinde de onların rahatsız olduğu Ģeylerden 

Ģöyle haber vermiĢtir: 
“Her kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse sakın 

mescidimize yaklaĢmasın. Çünkü melekler de insanoğ-
lunun eza duyduğu Ģeylerden eza duyarlar.”182 

9. Melekler; içinde heykel, resim, köpek ve çan (zil) 
bulunan ev ve ortamlarda bulunmazlar. Bunlar hak-
kında Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyur-
muĢtur:  

“Ġçinde köpek ve sûret (canlı resmi ve heykeli) bu-
lunan eve melekler girmez.”183 

“Melekler, içerisinde köpek ve zil (çan) bulunan 
hiçbir yolcu kafilesine yoldaĢlık etmezler.”184 

10. Melekler Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e, 
mü‟minlere ve insanlara hayrı öğretenlere salat (istiğ-
far) ederler: 

﴾ Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi‟ye salat 

ederler…﴿ 185 

﴾ O (Allah) ve melekleri, sizleri karanlıklardan ay-

dınlığa çıkarmak için size salat ederler…﴿ 186 

﴾ ArĢ‟ı taĢıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rable-

                                              
181 Müslim 430/119 
182 Müslim 564/74 
183 Buhârî 3039, Müslim 2106/83 
184 Müslim 2113/103 
185 Ahzab 56 
186 Ahzab 43 
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rini hamd ile tesbih ederler, O‟na iman ederler ve 

mü‟minler için istiğfar ederler…﴿ 187 

Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle 
buyurdu: 

“Allah, melekleri, göklerin ve yerin ahalisi, hatta 
yuvalarındaki karıncalarla (sudaki) balıklar, insanlara 
hayrı öğretenlere salat (dua) ederler.”188 

11. Melekler Kur‟an‟ın güzel okunduğu yerlere 
inerler. Nitekim Usayd b. Hudayr (Radıyallahu Anh) 
Kur‟an okurken bir ıĢık manzumesi onun baĢının üze-
rine kadar inmiĢ, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun bir 
melek topluluğu olduğunu haber vermiĢtir.189 

Meleklerin Görevlerine Göre Kısımları 

1. Cebrail (Aleyhi’s-Selam): Allah ile rasûlleri ara-
sında vahiy memurluğu yapan büyük meleklerden biri 
olup Allah‟ın en değerli mahluklarındandır. Allah‟tan 
aldığı vahyi Allah‟ın dilediği nebi veya rasûle indirir. 

﴾ De ki: Cebrail‟e kim düĢman ise Ģunu bilsin ki, 

Allah‟ın izniyle Kur‟an‟ı senin kalbine, önce gelenleri 
tasdik edici, bir hidayet ve mü‟minler için bir müjde 

olarak o indirmiĢtir.﴿ 190 

﴾ O (Kur‟an), Ģüphesiz değerli, güçlü ve ArĢ‟ın 

sahibi indinde itibarlı bir elçinin (Cebrail‟in) getirdiği 

                                              
187 Mü‟min 7 
188 Tirmizî 2825 
189 Buhârî 5110, Müslim 795-796 
190 Bakara 97 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 76 ~ 

sözdür. O, orada sayılan, güvenilen (bir elçi)dir.﴿ 191 

Cebrail (Aleyhi‟s-Selam) ın Ruh, Namus, Ruhu‟l-
Emin ve Ruhu‟l-Kudüs diye isimlendirildiği de ayet ve 
hadislerle bilinmektedir.192 

 
2. Mikail (Aleyhi’s-Selam): Rüzgarın estirilmesi ve 

yağmurun yağdırılması gibi tabiat olaylarıyla görevli 
melektir. Ġsmine dair Kur‟an ve sünnette varid olan 
deliller olmasına rağmen193, görevine dair bir ayet ve 
hadis bulamadım. 

 
3. Ġsrafil (Aleyhi’s-Selam): Kıyametin kopması için 

birinci kez ve yeniden diriliĢ için ikinci kez Sûr‟a üfü-
recek olan melektir. 

﴾ Sûr‟a üfürülünce, Allah‟ın diledikleri müstesna 

olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecek-
tir. Sonra ona bir daha üflenince birden onlar ayağa 

kalkmıĢ bakıyor olurlar.﴿ 194 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Allah göklerle yeri yaratmayı bitirdikten sonra 

Sûr‟u yarattı ve onu Ġsrafil‟e verdi…”195 
AiĢe (Radıyallahu Anha) ya Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

                                              
191 Tekvir 19-21 
192 Bak: ġuara 193, Nahl 102, Nebe 38, Buhârî 147, Müslim 

160/252 
193 Bakara 98, Müslim 770/200 
194 Zümer 68 
195 Taberî, Camiu‟l-Beyan 16/25, Kurtubî, el-Camiu Li Ahkami‟l-

Kur‟an 13/239, Ġbni Kesir, Ölüm Ötesi Tarihi s.171, Ebu Ya‟la 



Tevhid 

~ 77 ~ 

in gece namazına nasıl baĢladığı sorulduğunda o: 
“Ey Cebrail‟in, Mikail‟in ve Ġsrafil‟in Rabbi olan, 

gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve hazır olanı bilen Al-
lah‟ım!…”196 diyerek namazını açtığını bildirmiĢtir. 

ĠĢte, büyük meleklerden olup Kur‟an ve sünnette 
adları geçen melekler bunlardır. 

 
4. Ölüm Meleği (Aleyhi‟s-Selam): Ölüm anında can-

lılardan ruhlarını çekip almakla görevlidir. Emri altın-
da çalıĢan ve kendisine yardım eden baĢka melekler 
vardır. Bu sebeple birçok ayet ve hadiste ‘ölüm me-
lekleri’ Ģeklinde çoğul olarak zikredilmiĢlerdir.197 

Bununla beraber tekil olarak ‘ölüm meleği’ Ģek-
linde de zikredilmiĢtir.198 

Ölüm melekleri, kulların amellerine uygun bir sı-
fatta onların ruhlarını almaya gelirler. Kul, güzel amel 
sahibi salih bir kiĢi ise, melekler kendisine yüzleri gü-
neĢ gibi parlayan beyaz yüzlü olarak gelir ve hoĢnut-
lukla ruhunu alırlar. 

Kul, kötü amel sahibi kafir bir kiĢiyse melekler 
kendisine yüzleri simsiyah kara yüzlü olarak gelirler ve 
iĢkence ederek ruhunu alırlar.199 

 
5. Muakkibât (Takip Eden) Melekleri: Kulları, 

önlerinden ve arkalarından olmak üzere Allah‟ın izni 

                                              
196 Müslim 770/200 
197 Bak: Nisa 97, En‟am 61, 93, Enfal 50, Nahl 28, 32, Ġbni Mâce 

4262 
198 Bak: Secde 11, Buhârî 1261, Müslim 2372/157 
199 Ahmed 4/287-288, No:18733, 4/295-296, No:18815 
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ile daima koruyan meleklerdir. Gece ve gündüz iki 
ayrı posta çalıĢırlar ve sabah ile ikindi vakitlerinde gö-
revi değiĢirler.  

﴾ Onun (insanın) önünde ve arkasında Allah‟ın 

emriyle onu koruyan muakkibât (takip edici melekler) 

vardır…﴿ 200 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 
“ Birtakım melekler geceleyin, birtakım melekler 

de gündüzleyin birbirlerini takiben size gelirler. Bunlar 
sabah ve ikindi namazlarında birleĢirler. Sonra sizinle 
beraber bulunup da görevini tamamlayanlar semaya 
yükselirler. Kullarının hallerini en iyi bilir olduğu hal-
de Rableri onlara: 

-Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar. Onlar 
da: 

-Onları namaz kılar halde bıraktık, yanlarına da 
namaz kılarlarken varmıĢtık, derler.”201 

 
6. Kiramen Katibîn (Değerli Yazıcılar): Her 

insanın iki omzunda iyilik ve kötülüklerini yazan, is-
tisnalar hariç kuldan hiç ayrılmayan yazıcı melekler 
vardır. 

﴾ Muhakkak ki üzerinizde muhafızlar vardır. On-

lar Ģerefli yazıcılardır, yaptığınız Ģeyleri bilirler.﴿ 202 

﴾ Ġki mütelekkiyan (yazıcı melek, insanın) sağında 

                                              
200 Ra‟d 11 
201 Buhârî 619, 3037, 7353, 7297, Müslim 632/210 
202 Ġnfitar 10-12 
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ve solunda oturarak yaptıklarını yazarlar. (Ġnsanın) her 
sözünü yanındaki gözetleyici ve yazmaya hazır bir 

melek yazar.﴿ 203 

 
7. Müjdeleyici Melekler: Bunlar mü‟min kulların 

üzerine inerler, vefatları anında ve kıyamet gününde 
onları korkudan yana emin olma ve cennet ile müjde-
lerler. 

﴾ ġüphesiz ki: „Rabbimiz Allah‟tır.‟ deyip dosdoğru 

olanların üzerine melekler iner. Onlara: „Korkmayın ve 
üzülmeyin. Size vaat olunan cennetle müjdelenin. 

Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. 
Gafur ve Rahim olan Allah‟ın ikramı olarak orada sizin için 

canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.‟ derler.﴿ 204 

 
8. Seyyahun (Gezici) Melekler: Bu melekler 

yeryüzünü gezerek zikir meclisi ararlar. Buldukları 
meclislere iĢtirak ederek zikir halkalarını çepeçevre 
kuĢatırlar. Öyle ki onlar, zikredenlerle gök arasını dol-
durana kadar birbirlerini orada konuĢulanları dinleme-
ye teĢvik ederler. Allah (Azze ve Celle) de o halkadakileri 
kendi katında bulunanların içinde anar.205 

 
9. Ġnsanı Sûretlendirip Rızkını, Ecelini, Cin-

siyetini ve Halini Yazmakla Görevli Melekler: 

                                              
203 Kâf 17-18 
204 Fussilet 30-32 
205 Müslim 2689/25, 2699/38 
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Nutfe, ana rahmine düĢtükten 40 (bazı rivayetlerde 42, 
45, 120) gün ve gece geçtikten sonra Allah ona bir 
melek gönderir. Melek onu sûretlendirip kulağını, gö-
zünü, derisini, etini ve kemiğini oluĢturur ve o cenin 
hakkında Allah‟ın buyurduğu Ģu dört hususu yazar; 

1. Erkek mi, diĢi mi? 
2. ġaki mi, said mi? 
3. Rızkı, 
4. Eceli. 
Akabinde emrolunduğu Ģeyler üzerinde artırma ve 

eksiltme yapmayarak elinde bir sahife ile çıkar.206 
 
10. Dağlarla Görevli Melek: Allah‟ın dağlar üze-

rinde tasarruf ve idare ile görevlendirdiği melekler 
vardır. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nübüvvetin 10. 
yılında kendisini KureyĢ müĢriklerine karĢı koruyan 
amcasının vefatı üzerine himayesine gireceği birini 
aramak için Taif‟e gitmiĢti. Aradığını bulamayan, üste-
lik ayak takımının taĢlarına hedef olan Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) üzgün bir halde dönerken Cebrail (Aley-

hi‟s-Selam) tarafından karĢılanmıĢ ve Allah‟ın ona, dağlar 
meleğini gönderdiğini bildirmiĢ, dağlar meleği de ona, 
kendisine emrederse iki dağı onların üzerine kapatıve-
receğini söylemiĢtir.207 

 
11. ArĢ’ı TaĢıyan Melekler: ArĢ‟ı taĢıyan ve etra-

fında bulunan melekler vardır. Bir rivayete göre ArĢ‟ı 

                                              
206 Müslim 2643-2646, Buhârî 6487-6488 
207 Buhârî 3042, Müslim 1795/111 
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taĢıyanlar 4 melek olup208 kıyamet günü bunların sayısı 
8 olacaktır. 

﴾ ArĢ‟ı yüklenen ve O‟nun çevresinde bulunanlar 

Rablerini hamd ile tesbih eder, O‟na iman eder ve 

iman edenler için de istiğfar ederler.﴿ 209 

﴾ Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün 

Rabbinin ArĢı‟nı üstlerinde sekiz (melek) yüklenir.﴿ 210 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buna dair Ģöyle 
buyurdu: 

“Allah‟ın ArĢ‟ını taĢıyan meleklerinden birisi hak-
kında bahsetmeme izin verildi…”211 

 
12. Allah’a Ġbadet Eden Melekler: Semada bu-

lunan meleklerden, durmaksızın Allah‟ı zikreden, 
O‟nu tesbih eden, O‟na rükû ve secde edenler vardır. 
Onlar bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yo-
rulmazlar.212 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususu bize 
Ģöyle haber verdi:  

“…ġüphesiz ki sema gıcırdadı. Semanın gıcırda-
ması ise haklıdır. Çünkü semada, meleklerin Allah‟a 
secde etmek için alnını koymasından dolayı dört par-
maklık (bile boĢ) yer yoktur…”213 

                                              
208 Ġbni Kesir Tefsiri 13/6973, Ahmed 
209 Mü‟min 7 
210 Hâkka 17 
211 Ebu Davûd 4727 
212 A‟raf 206, Enbiya 19-20 
213 Tirmizî 2414, Ġbni Mâce 4190 
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13. Sorgulayıcı Melekler: Kul kabrine defnedilip 

arkadaĢları onu terk ettiğinde Münker ve Nekir adı 
verilen iki melek onun yanına gelir ve onu;  

a) Rabbin kim? 
b) Dinin ne? 
c) ġu Muhammed denilen kimse hakkında ne der-

sin? Ģeklinde üç soru sorarak sorgularlar.214 
 
14. Cennetle Görevli Melekler: Bu meleklerin 

sayısını ancak Allah bilir. BaĢları Rıdvan isimli melek-
tir. Onlar cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjde-
lerler: 

﴾ Rablerine karĢı gelmekten sakınanlar bölük bö-

lük cennete sevk edilirler. Kapıları açılmıĢ olduğu hal-
de oraya vardıklarında bekçileri onlara: „Selamun 
aleykum! Tertemiz oldunuz. Artık ebedi kalmak üzere girin 

buraya!‟ derler.﴿ 215 

﴾…Ve melekler de her kapıdan onların yanına gi-

rerler: „Sabretmenize karşılık selam size! Dünya yurdunun 

sonu ne güzeldir.‟ (derler.)﴿ 216 

 
15. Cehennem Görevlisi Melekler: Onlara Ze-

bani de denilir. Sayıları 19 olup, baĢları Malik isimli 

                                              
214  Ebu Davûd 4753, Terğib ve Terhib 7/75, Tirmizî, Ġbni 

Hibbân 
215 Zümer 73 
216 Ra‟d 23-24 
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melektir. 

﴾ Sekar‟ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? 

O ne bırakır, ne de vazgeçer, 
Ġnsanın derisini kavurur. 
Üzerinde on dokuz (melek) vardır. 
Biz cehennemin iĢlerine bakmakla, ancak melekle-

ri görevlendirdik. Onların sayısını da, ancak inkarcılar 

için bir fitne yaptık…﴿ 217 

﴾ „Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin.‟ diye ses-

lenirler. (Malik) der ki: „Siz (öylece) kalacaksınız.‟﴿ 218 

 
16. Bulutlarla Vazifeli Melek: Ġsmi Ra’d‟dır. 

Bulutları yanındaki ateĢten mihraklarla Allah‟ın diledi-
ği yere sürer.219 

 
17. Ġnfak Edenlere Dua, Cimrilik Yapanlara 

Beddua Eden Ġki Melek: Her günün sabahında iki 
melek iner ve bunlardan birisi: 

„Ey Allah‟ım! (Malını) infak edene bir bedelini ver.‟ diye 
dua eder. Diğeri ise: 

„Ey Allah‟ım! (Malını) tutana telef ver.‟ diye beddua 
eder.220 

 
18. Ġnsana Hayırlı ĠĢler Yapmayı Ġlham Eden 

                                              
217 Müddessir 27-31 
218 Zuhruf 77 
219 Tirmizî 3320 
220 Buhârî 1364, Müslim 1010/57 
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Melek: Ġnsanoğluna Ģeytanın bir dokunması olduğu 
gibi, meleğin de dokunması vardır. ġeytanın dokun-
ması Ģerri vaat etme ve hakkı yalanlamadır. Meleğin 
dokunması ise hayrı vaat etme ve hakkı doğrulama-
dır.221 

 
19. Salihlerin Cenazelerine Katılanlar: Bazı 

melekler Müslümanlarla beraber cenaze törenlerine 
katılır ve define iĢtirak ederler.222 

 
20. Cuma Günü Mescide Gelenleri Yazanlar: 

Cuma günü olunca mescit kapılarının her birinde ge-
lenleri sırasıyla yazan, imam minbere çıkınca da sayfa-
ları dürüp hutbeyi dinleyen melekler vardır.223 

 
21. Sema Kapılarının Bekçileri Olan Melekler: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mi‟raç hadise-

sinden bahsederken Ģöyle buyurmaktadır: 
“…Cebrail (Aleyhi‟s-Selam) sonra elimden tutarak 

beni dünya semasına çıkardı. Oraya vardığımızda o 
göğün bekçisine: „Aç!‟ dedi. Bekçi: „Kimdir o?‟ diye 
sordu… Derken Cebrail (Aleyhi‟s-Selam) beni ikinci 
semaya doğru çıkardı. Oranın bekçisine de: „Aç!‟ 
dedi. Oranın bekçisi de evvelkinin (ilk semanın bek-
çisinin) söylediklerini söyledi ve ardından kapıyı aç-

                                              
221 Tirmizî 3172 
222 Ebu Davûd 3177, Nesâî 2057 
223 Buhârî 891, Müslim 850/24-25 
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tı…”224 
Hadislerden de anlaĢıldığı gibi her gök kapısının 

oraya geleni gideni sorgulayan bir bekçisi vardır. 
Ġnsan, meleklere Ģüphe etmeksizin inanmadıkça 

mü‟min olamaz. ġüphesiz ki melekler alemi akıl ve 
duyularla hissedilemez. Bu alemi bilmenin tek yolu ise 
vahiydir. Vahiyle bildirilene teslim olup, inanmak 
Müslümanlığın göstergesidir. 

                                              
224 Buhârî 447-448, 1562, 3127, Müslim 163/263 
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3. KİTAPLARA İMAN 

Ġmanın üçüncü aslıdır, diğerlerinde olduğu gibi 
bunlara da iman etmeden mü‟min olunmaz. 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaat, Allah‟ın emir ve yasakla-
rını, vaat ve tehditlerini, Allah‟ın kullarından istediği 
Ģeyleri ihtiva eden ve içlerinde hidayet ve nur bulunan 
kitapları nebi ve rasûllerine indirdiğine kesin olarak 
inanır. 

﴾ De ki: Ben Allah‟ın indirdiği (her) kitaba inan-

dım…﴿ 225 

﴾ Ġnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjde-

leyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. Ġnsanlar ara-
sında, anlaĢmazlığa düĢtükleri hususlarda hüküm 
vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren ki-

tapları da gönderdi (indirdi)…﴿ 226 

Kitaplara iman etmek Ģu dört hususu içerir: 
1. Bunların gerçekten Allah‟tan indirildiğine iman 

etmek, 

                                              
225 ġuara 15 
226 Bakara 213 
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2. Ġsmi bildirilenlere ismen, bildirilmeyenlere de 
icmalen (topluca) inanmak, 

3. Bunlardan sahih olarak nakledilen haberleri 
tasdik etmek, 

4. Nesh olunmamıĢ hükümleriyle rıza ve teslimi-
yet göstererek amel etmek. 

Kur‟an-ı Kerim, daha önce indirilmiĢ tüm kitap ve 
sahifelerde bulunan hükümleri tasdik eder, onlardaki 
tahrif edilmiĢ ve sonradan sokulmuĢ batıl Ģeyleri be-
yan ve reddeder. 

﴾…(Bu Kur‟an) iftira olunan bir söz değildir. La-

kin O, kendinden öncekileri tasdik eden, her Ģeyin bir 
açıklaması ve iman eden bir toplum için bir hidayet ve 

rahmettir.﴿ 227 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerim‟de, indirdiği kitapların 
bazılarının isimlerini bildirmiĢ, diğerlerini topluca zik-
retmiĢtir. Ġsmi bildirilen kitap ve sahifeler Ģunlardır: 

1. Tevrat:  Musa (Aleyhi‟s-Selam) a indirilmiĢtir: 

﴾ Andolsun biz Musa‟ya kitabı verdik…﴿ 228 

﴾ ġüphesiz ki Tevrat‟ı biz indirdik. O‟nda hidayet 

ve nur vardır…﴿ 229 

2. Zebur: Davud (Aleyhi‟s-Selam) a indirilmiĢtir: 

﴾…Davud‟a Zebur‟u verdik.﴿ 230 

                                              
227 Yusuf 111 
228 Bakara 87 
229 Maide 44 
230 Nisa 163, Ġsra 55 
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Bildirildiğine göre Zebur yüz elli sûreden ibaretti. 
Kendisinde herhangi bir hüküm, helal ve harama dair 
bir buyruk bulunmayıp birtakım hikmetli sözler ve 
öğütleri kapsamaktaydı.231 

3. Ġncil: Ġsa (Aleyhi‟s-Selam) a indirilmiĢtir: 

﴾ Onların ardından, kendinden önceki Tevrat‟ı 

doğrulayıcı olarak Meryem oğlu Ġsa‟yı gönderdik ve 
ona, içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat‟ı 
tasdik edici, muttakiler için de yol gösterici ve öğüt 

olmak üzere Ġncil‟i verdik.﴿ 232 

4. Kur’an-ı Kerim: Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) e indirildi: 

﴾ Elif, lâm, râ. (Bu Kur‟an) Rablerinin izniyle in-

sanları karanlıklardan aydınlığa (yani) Aziz (güçlü) ve 
Hamîd (övülmeye layık olan Allah) ın yoluna çıkar-

man için sana indirdiğimiz bir kitaptır.﴿ 233 

﴾ ġüphesiz ki biz O‟nu akledip anlayasınız diye 

Arapça bir Kur‟an olarak indirdik.﴿ 234 

5. Suhuf (Sahifeler): Ġbrahim ve Musa (Aleyhime‟s-

Selam) a indirilmiĢtir: 

﴾ Yoksa Musa‟nın ve ahdine vefa gösteren Ġbra-

him‟in sahifelerinden yazılı olanlar kendisine haber 

                                              
231 el-Camiu Li Ahkami‟l-Kur‟an 5/561 
232 Maide 46 
233 Ġbrahim 1 
234 Yusuf 2 
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verilmedi mi?﴿ 235 

Naslarda ismi bildirilenler bu kadardır. Adem 
(Aleyhi‟s-Selam) a 10, ġit (Aleyhi‟s-Selam) a 50, Ġdris (Aleyhi‟s-

Selam) a 30 ve Ġbrahim (Aleyhi‟s-Selam) a 10 olmak üzere 
toplam 100 sayfa indirildiği bildirilen sahifeler ile ilgili 
rivayet ise Ebu Zerr (Radıyallahu Anh) dan olup zayıf bir 
hadistir.236 

6. Diğerlerine Ġndirilenler: Allahu Teâlâ, onların 
bazılarının isimlerini kısmen bildirmiĢ, diğer bazıları-
nın isimlerini bildirmemiĢ ancak her nebî ile beraber 
kitap indirdiğini icmalen beyan etmiĢtir. 

﴾ Biz Allah‟a; bize indirilene, Ġbrahim‟e, Ġsmail‟e, 

Ġshak‟a, Ya‟kub‟a ve torunlara indirilene, Musa‟ya ve 
Ġsa‟ya verilenlere, Rableri tarafından diğer nebilere 
verilenlere onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksi-

zin inandık ve biz sadece Allah‟a teslim olduk, deyin.﴿ 

237 

 Ġnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjde-
leyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi. Ġnsanlar ara-
sında, anlaĢmazlığa düĢtükleri hususlarda hüküm 
vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren ki-

tapları da gönderdi…  238 
Semavî kitapların asıl meselesi -ayetlerde beyan 

                                              
235 Neml 36-37. Benzeri için bak: A‟lâ 19 
236 Suyûtî, Durru‟l-Mensur 8/489, Âlûsî, Ruhu‟l-Meânî 15/141-

142 
237 Bakara 136 
238 Bakara 213 
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edildiği gibi- ibadetlerle Allah‟ı birlemek ve O‟na hiç-
bir Ģeyi ortak koĢmamaktır. Onların hepsi birer hak, 
nur ve hidayettir. Onlardaki muhalif Ģeyler ise insanla-
rın tahrifinden baĢkası değildir. Allah (Celle Celaluhu) 
Kur‟an‟dan önceki kitapların hiçbirinin korumasını 
üzerine almamıĢ, bilakis onların korunmasını ilim 
adamları ve dindar kimselere bırakmıĢ ancak onlar 
bunu layıkıyla yapmamıĢlardı. Bunun neticesinde 
Kur‟an‟da belirtildiği gibi onlarda birtakım değiĢiklik-
ler yapıldı: 

﴾ ġüphesiz kendisinde bir hidayet ve nur bulunan 

Tevrat‟ı biz indirdik. Teslim olan nebiler, rabbaniler 
ve alimler (kendilerinden) Allah’ın Kitabı’nı koru-
maları istenmesi sebebiyle, onunla (Tevrat ile) Ya-

hudilere hükmederlerdi… ﴿ 239 

﴾ Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden 

tahrif eder(değiĢtirir)ler…﴿ 240 

﴾ „Biz Hıristiyanlarız‟ diyenlerden de kesin söz al-

mıĢtık ancak onlar da uyarıldıkları Ģeylerden bir bölü-
münü unuttular… 

Ey kitap ehli! Rasûlümüz size geldi. Kitaptan giz-
lediğiniz Ģeylerin bir çoğunu size açıklıyor ve bir ço-

ğundan da vazgeçiyor…﴿ 241 

Yahudi ve Hıristiyanların kendilerine indirilen ki-

                                              
239 Maide 44 
240 Nisa 46. Benzeri için bak: Bakara 75 
241 Maide 14-15 
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taplarda yaptıkları tahrifler genelde üç kısma ayrılmak-
tadır: 

1. Sözü olduğu gibi bırakıp tevil ederek ma-
nayı tahrif etmek. 

Mesela; kitaplarında aksi olmasına rağmen, faiz ile 
insanların mallarını batıl yolla yemekte ve kendi ka-
vimleri dıĢındakilere her türlü kötülüğü dinlerinin bir 
gereği olarak yapıp „Ümmilere karşı bize bir sorumluluk 
yoktur.‟ demekteydiler.242 

2. Sözü değiĢtirip ilaveler yaparak tahrif et-
mek. 

Mesela; Allah‟ın elinin bağlı olduğunu, Üzeyir ve 
Ġsa (Aleyhime‟s-Selam) ın Allah‟ın oğlu olduğunu, hatta 
Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın bizzat Allah‟ın kendisi olduğunu 
söylemekte, Allah‟ı üçün üçüncüsü addetmekteydi-
ler.243 

3. ġeriatın hükümlerini ve Rasûlullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) in risaletini gizleyerek tahrif etmek. 
Recm gibi açık hükümleri gizlemekte, Rasûlullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i kendi oğullarını tanıdıkları gibi 
tanımalarına karĢın getirdiklerine sihir demekte ve 
hükümleri az bir pahaya satmaktaydılar.244 

Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri 

1. Kur‟an, Allah‟ın indirdiği tüm kitap ve sahifele-

                                              
242 Bak: Nisa 160-161, Al-i Ġmran 75 
243 Bak: Al-i Ġmran 181, Maide 17, 64, 72-73, 116, Tevbe 30 
244 Bak: Bakara 146, Al-i Ġmran 187, Saf 6, Buhârî 6697, Müslim 

1699/26 
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rin içerdiği ilahî vahiylerin hepsinin kapsayıcı bir öze-
tidir. O; tevhid, ibadet, hükümler ve güzel ahlak gibi 
önceki kitaplarda gelen hak prensipleri tasdik eder, 
onlardaki tahrif ve sonradan girme Ģeyleri reddeder. 

﴾…(Bu Kur‟an) iftira olunan bir söz değildir. La-

kin O, kendinden öncekileri tasdik eden, her Ģeyin bir 
açıklaması ve iman eden bir toplum için bir hidayet ve 

rahmettir.﴿ 245 

2. Kur‟an diğer kitap ve sahifelerin hilafına indi-
rildiği günden kıyamete kadar gelmiĢ ve gelecek tüm 
cin ve insanlara indirilmiĢtir. Önceki kitaplar ise belli 
kavimlere has olarak indirilmekteydi. 

﴾ Kim Ġslam‟dan baĢka bir din ararsa, bilsin ki (o 

din) ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette hüsrana 

uğrayanlardan olacaktır.﴿ 246 

﴾ O (Kur‟an), ancak alemler (herkes) için bir 

öğüttür.﴿ 247 

﴾…Bu Kur‟an bana, kendisiyle sizi ve ulaĢtığı 

herkesi uyarmam için vahyolundu…﴿ 248 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu:  
“Muhammed‟in nefsi elinde olan (Allah) a yemin 

ederim ki, bu ümmetten Yahudi ve Hıristiyan herhan-
gi bir kimse beni iĢitir de, sonra benimle gönderilene 

                                              
245 Yusuf 111. Benzeri için bak: Maide 48, Yunus 37. 
246 Al-i Ġmran 85 
247 Kalem 52 
248 En‟am 19 
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iman etmediği halde ölürse muhakkak ateĢ ahalisinden 
olur.”249 

﴾ Hani cinlerden bir gurubu, Kur‟an‟ı dinlemeleri 

için sana yöneltmiĢtik. Kur‟an‟ı dinlemeye hazır olun-
ca „Susun!‟ demiĢler, bitince de uyarıcılar olarak kavim-
lerine dönmüĢlerdi. 

„Ey kavmimiz! Muhakkak biz Musa‟dan sonra indirilen, 
kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten 

bir kitap dinledik.‟ dediler. ﴿ 250 

Cin Sûresi 1-2. ayetlerde de benzeri lafızlarla bildi-
rilen haberin devamında cinlerin dinledikleri o 
Kur‟an‟a iman ettikleri beyan edilmektedir. 

3. Kur‟an Allah‟ın dilediği vakte kadar baki kala-
caktır. Çünkü Allah O‟nu korumayı üzerine almıĢ ve 
hükümlerinin devamlı olması için de onda kalıcı hü-
kümler koymuĢtur. Bu nedenle ilmî gerçekler 
Kur‟an‟ın ifade ettiklerini destekler mahiyette ortaya 
çıkmaktadır.  

﴾ Zikri (Kur‟an‟ı) kesinlikle biz indirdik. Elbette 

O‟nu, yine biz koruyacağız.﴿ 251 

﴾…Muhakkak ki O, eĢsiz bir kitaptır. 

O‟na önünden de, ardından da batıl gelemez. Ha-

kîm ve Hamîd (Allah) tan indirilmedir.﴿ 252 

                                              
249 Müslim 153/240 
250 Ahkaf 29-30 
251 Hicr 9 
252 Fussilet 41-42 
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﴾ Ġnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetle-

rimizi (delillerimizi) göstereceğiz ki, O (Kur‟an) ın hak 

olduğu onlara iyice belli olsun…﴿ 253 

4. Kur‟an-ı Kerim; Allah‟ın sözü, O‟nun apaçık ki-
tabı ve sağlam bir ipidir. Allah O‟nu elçisine ümmet 
için bir anayasa olsun, insanları karanlıklardan aydınlı-
ğa çıkartsın ve dosdoğru yol olan sırat-ı müstakime 
iletsin diye indirmiĢtir. 

﴾ Allah‟ın sana gösterdiği Ģekilde insanlar arasında 

hükmedesin diye, sana kitabı hak ile indirdik…﴿ 254 

﴾ Elif, lâm, râ. (Bu) Rablerinin izniyle insanları ka-

ranlıklardan aydınlığa, Aziz ve Hamîd olan (Allah) ın 

yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.﴿ 255 

﴾ Rızasını arayanı, Allah O‟nunla kurtuluĢ yolları-

na götürür ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, 

sırat-ı müstakime iletir.﴿ 256 

5. Kur‟an, harf ve manaları ile Allah‟ın kelamı 
olup, O‟ndan gelmiĢ ve O‟na dönecektir. Kur‟an mah-
luk olmayıp Allah‟tan indirilmedir. O‟nu Cebrail (Aley-

hi‟s-Selam) a vahyetti, o da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) e indirdi. O Arapça olarak indirildi ve bize de 
tevatürle nakledildi. 

                                              
253 Fussilet 53 
254 Nisa 105 
255 Ġbrahim 1 
256 Maide 16 
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﴾ Muhakkak ki O (Kur‟an) alemlerin Rabbinin 

indirmesidir. O‟nu Ruhu‟l-Emîn, uyarıcılardan olasın 

diye apaçık Arap dili ile senin kalbine indirmiĢtir.﴿ 257 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“…Allah‟ın Kitabı bir gecede (kaldırılıp) götürüle-

cek ve yeryüzünde O‟ndan bir tek ayet kalmayacak-
tır…”258 

6. Kur‟an-ı Kerim, Levh-i Mahfuz‟da yazılıdır, 
göğüslerde (kalplerde) muhafaza edilir, dillerle okunur 
ve sahifelerde yazılıdır. O, ilk defa hicretin 11. sene-
sinde Yemame SavaĢı‟nda 70 hafızın Ģehit oluĢu sebe-
biyle Ömer (Radıyallahu Anh) ın kendisine baĢvurusu 
üzerine Ebu Bekir (Radıyallahu Anh) tarafından toplanıp 
kitap haline getirilmiĢtir.259 

﴾ Hayır, O ilim sahiplerinin göğüslerinde (yerle-

Ģen) apaçık ayetlerdir.﴿ 260 

﴾ Bilakis O, Levh-i Mahfuz‟da bulunan Ģerefli bir 

Kur‟an‟dır.﴿ 261 

7. Kur‟an‟da öncekilerin de, sonrakilerin de haber-
leri, göklerle yerin ve diğer mahlukatın yaratılıĢı açık-
landığı gibi, helal ve haramlar, edep ve ahlakın esasları, 
ibadet ve muamelatın hükümleri, nebi ve salih insan-
ların yaĢantıları, geçmiĢ kavimlerin kıssaları, 

                                              
257 ġuara 192-195 
258 Ġbni Mâce 4049 
259 Buhârî 5081, 7046 
260 Ankebut 49 
261 Buruc 21-22 
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mü‟minlerin ve kafirlerin görecekleri karĢılıklar, ölüm 
ve ölümden sonraki hayatın teferruatı, cennet ve ce-
hennemin özellikleri etraflıca anlatılmıĢtır. Bu kitap 
kalplerde ve bedende bulunan hastalıklara Ģifa, her Ģey 
için bir beyan, mü‟minler için de hidayet ve rahmet 
olarak indirilmiĢtir. 

﴾…Bu Kitabı sana her Ģey için bir açıklama, bir 

hidayet ve rahmet, Müslümanlar için de bir müjde 

olarak indirdik.﴿ 262 

﴾ Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalpler-

deki (hastalıklara) bir Ģifa, mü‟minler için bir hidayet 

ve rahmet gelmiĢtir.﴿ 263 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ashâbından 
bir topluluk bir sefer esnasında bir kavme uğradılar. 
Onları misafir etmek istemeyen o kavmin liderini ze-
hirli bir hayvan soktu. Kendileri ona bir çare bulama-
yınca sahâbîlerden yardım istediler, bunun üzerine 
Ebu Saîd el-Hudrî (Radıyallahu Anhuma) hasta olan o lide-
re Fatiha Sûresi‟ni okuyup üfleyerek rukye yaptı ve 
adam iyileĢti.264  

8. Kur‟an-ı Kerim, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) in en büyük ve ölümsüz mucizesi olup, semavî 
kitapların sonuncusudur. Bu sebeple hükmü kaldırı-
lamaz ve değiĢtirilemez. O‟ndan bir tek harf dahi ek-
silten veya inkar eden yahut O‟na ilave yapan küfre 

                                              
262 Nahl 89 
263 Yunus 57 
264 Buhârî 5771-5772, Müslim 2201/65-66 
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düĢer. 

﴾ Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından 

tamamlanmıĢtır. O‟nun kelimelerini değiĢtirecek kim-

se yoktur…﴿ 265 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Nebilerden her bir nebiye muhakkak sûrette, 

iman edilen ayetlerin (mucizelerin) benzeri veya insan-
ların kendisine iman ettiği mucizelerden verilmiĢtir. 
Hiç Ģüphesiz ki bana ihsan olunan mucize, Allah‟ın 
bana vahyettiği (Kur‟an-ı Kerim) dir.”266 

Alimler Kur‟an‟ın mucize oluĢunu üç baĢlık altın-
da toplamıĢlardır. 

a) Lugavî Mucizeliği: Arapça en zengin ve üs-
tün bir dil olmasına ve Kur‟an‟ın indirildiği dönemler-
de de en parlak dönemlerini yaĢamasına rağmen 
Kur‟an karĢısında aciz kalmıĢ, Kur‟an‟ı inkar eden dil 
alimleri O‟nun bir kusurunu bulamamanın acziyetini 
yaĢamıĢlar, Allah‟ın; 

﴾ Eğer doğru söylüyorlarsa O‟nun benzeri bir söz 

getirsinler bakalım!﴿ 267 Ģeklindeki meydan okumasına 

cevap verememiĢlerdir. 
b) Ġlmî Mucizeliği: Kur‟an, tüm insanları düĢü-

nüp ibret almaya teĢvik etmekte, onlara bilginin kapı-
larını açmakta ve ilim yolunda ilerleyip her yeni ilmi 
kabul etmeye çağırmaktadır. Aynı zamanda Kur‟an‟da, 

                                              
265 En‟am 115. Benzeri için bak: Kehf 27 
266 Buhârî 5076, 7140, Müslim 152/239 
267 Tur 34 
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doğru yolu göstermek için verilmiĢ ilmî iĢaretler vardır. 
c) TeĢriî Mucizeliği: Kur‟an-ı Kerim; 
(1) Ferdin terbiyesiyle iĢe baĢlar, onun vicdanını 

tevhid akidesiyle özgür kılar. Ferdin terbiyesi ile top-
lumun ıslahı ayrılmaz bir bütündür. 

(2) Bundan sonra toplumun çekirdeği olan aile-
nin kurulmasına ve onun ıslahına yönelir. 

(3) Aileden sonra da toplumu yöneten hükümet 
nizamını ortaya koyar. Bilindiği gibi bu, ferdî otoriteyi 
men eden Ģura (danıĢma) ve eĢitlik yönetimidir. Ya-
sama hakkı insanlara bırakılmamıĢ, kanunları bizzat 
mahlukatını en iyi tanıyan ve onlara en faydalısını em-
reden Yüce Yaratıcı koymuĢtur. 

(4) Toplum içi iliĢkilerden sonra, barıĢta ve savaĢ-
ta Müslümanlarla komĢuları arasındaki uluslararası 
iliĢkileri belirlemiĢtir. 

Kur‟an, insan için zaruri olan Ģu beĢ esasın ko-
runmasını istemiĢ ve onları garanti altına almıĢtır: Can 
güvenliği, din güvenliği, ırz/namus güvenliği, 
mal güvenliği ve akıl güvenliği. 

9. Kur‟an, önceki kitapların indirildiği gibi tek bir 
seferde indirilmemiĢ, olayların akıĢına, durum ve Ģart-
ların gereğine uygun olarak 23 yıllık sürede parça par-
ça indirilmiĢtir. 

Sahih olan görüĢe göre Allahu Teâlâ, Kur‟an‟ı, 
Kadir Gecesi‟nde Levh-i Mahfuz‟dan, dünya sema-
sındaki Beytü‟l-Ġzzet‟e bütün olarak bir kerede indir-
miĢ, oradan da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e 
parça parça indirilmiĢtir. 



Tevhid 

~ 99 ~ 

﴾ Biz O (Kur‟an) ı Kadir Gecesi‟nde indirdik.﴿ 268 

﴾ Biz O‟nu mübarek bir gecede indirdik.﴿ 269 

Kur’an’ın Parça Parça ĠndiriliĢinin Hikmeti 

a) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in kalbini 
pekiĢtirmek: 

﴾ Elçi olan nebilerin haberlerinden senin kalbini 

sabit kılıp pekiĢtirecek her haberi sana anlatıyoruz…﴿ 
270 

﴾ Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzel-

likle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları Bana bırak 

ve onlara biraz mühlet ver.﴿ 271 

﴾ Onların sözleri seni üzmesin, Ģüphesiz ki bütün 

izzet Allah‟ındır…﴿ 272 

﴾…Biz O‟nunla senin kalbini sağlamlaĢtırmak için 

O‟nu böyle (indirdik) ve ağır ağır okuduk.﴿ 273 

b) Meydan okuma ve müĢriklerin soru ve iti-
razlarına cevap verme: 

﴾ Onların sana getirdiği her misale karĢı mutlaka 

                                              
268 Kadr 1 
269 Duhan 3 
270 Hûd 120 
271 Müzzemmil 10-11 
272 Yunus 65 
273 Furkan 32 
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biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.﴿ 274 

Ġbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) Kur‟an‟ın indiriliĢi 
hakkında Ģöyle demektedir: 

“MüĢrikler ortaya yeni bir iddia/iftira attıklarında 
Allah da onlar için bir cevap indiriyordu.”275 

c) Kur’an’ı ezberlemeyi ve anlamayı kolaylaĢ-
tırma: 

Kur‟an ümmî (okuma yazma bilmeyen) bir top-
luma inmiĢti. Ġndirilen vahyi anlamaları, hayatlarına 
aktarmaları ve ezberleyebilmeleri için parça parça in-
dirilmesi en uygun olanıdır. Nitekim Allahu Teâlâ: 

﴾ Andolsun ki Kur‟an‟ı öğüt alınması için kolay-

laĢtırdık, öğüt alan yok mu?﴿ 276 buyurarak O‟nun ko-

laylaĢtırıldığını haber vermiĢ, Ebu Said el-Hudri 
(Radıyallahu Anhuma) da Kur‟an‟ı sabah beĢ ayet, akĢam 
da beĢ ayet olarak öğretmiĢ ve Cebrail (Aleyhi‟s-Selam) ın 
O‟nu beĢer ayet beĢer ayet indirdiğini haber vermiĢ-
tir.277 

d) Olaylara uygun hareket etme ve teĢrîde de-
rece derece ilerleme: 

Kur‟an baĢlangıçta iman esaslarını içeriyor ve 
putperestliği reddediyordu. Akabinde güzel ahlakı 
emrediyor, kötülük ve hayasızlığı yasaklıyordu. De-

                                              
274 Furkan 33 
275 Suyûtî, el-Ġtkân fi Ulûmi‟l-Kur‟an (Kur‟an Ġlimleri Ansiklope-

disi) 1/100, Ġbni Ebi Hatim 
276 Kamer 17 
277 el-Ġtkân fi Ulûmi‟l-Kur‟an 1/102, Ġbni Âsâkir. Benzeri Ömer 

(Radıyallahu Anh) dan Beyhakî, ġuabu‟l-Ġman 



Tevhid 

~ 101 ~ 

vamında helal ve haramın kaidelerini açıklıyor ve 
dinin farzlarını emrediyordu. Muamelatın asılları 
Mekke‟de indirildiği halde, hükümlerin ayrıntıları Me-
dine‟de indirilmiĢtir. 

Bu hususta AiĢe (Radıyallahu Anha) Ģöyle demektedir: 
“Kur‟an‟dan ilk inen Mufassal‟dan bir sûredir. 

Onda cennet ve cehennem zikredilmiĢtir. Nihayet 
insanlar ardı ardına Ġslam‟a girince helal ve haram na-
zil oldu. Eğer önce: „Şarap içmeyin!‟ emri inseydi mu-
hakkak ki insanlar: „Biz şarabı asla terk etmeyiz.‟ derlerdi. 
ġayet önce: „Zina etmeyin!‟ emri inseydi, muhakkak ki 
onlar: „Biz zinayı asla terk etmeyiz.‟ derlerdi.”278 

10. Kur‟an-ı Kerim 114 sûreyi ihtiva eder. Bunlar-
dan 82‟si Mekke‟de, 20‟si Medine‟de indirilmiĢ olup 
12‟sinin indiği yer hakkında ihtilaf vardır. Kur‟an ayet-
lerinin sayısı ise elimizdeki mushaflarda 6236 olup, bu 
Kufelilerin görüĢüdür. Ġbni Abbas‟a göre kelime sayısı 
77934, harf sayısı ise 323671‟dir. 

Sûrelerin tertibi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) za-
manında yapılmıĢtır. Daha sonra bunlar Ebu Bekir 
(Radıyallahu Anh) zamanında mushafın içine toplandı, 
Osman (Radıyallahu Anh) döneminde ise tek bir imla üze-
re yazılıp çoğaltıldı.279 

Sûreler uzunluklarına göre dört bölüme ayrılmıĢ 
ve bu bölümler Ģöyle isimlendirilmiĢtir: 

a) Tıvâl (Uzun sûreler): Bakara, Al-i Ġmran, Ni-
sa, Maide, En‟am, A‟raf, Enfal, Tevbe/Yunus. 

                                              
278 Buhârî 5090 
279 Buhârî 5083 
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b) Miûn (Ayet sayısı yüzden fazla olanlar): 
Yunus, Hûd, Yusuf, Nahl, Ġsra, Kehf, Ta-Ha, Enbiya, 
Mü‟minun, ġuara, Saffat. 

c) Mesânî (Ayet sayısı yüzden aĢağı olanlar): 
Ra‟d, Ġbrahim, Hicr, Meryem, Hac, Nur, Furkan, 
Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Secde, Ahzab, 
Sebe, Fatır, Ya-Sin. 

d) Mufassal (Kur’an’ın sonunda bulunanlar): 
Hangi sureden baĢladığı ihtilaflıdır. Bazılarına göre 
Sâd Sûresi‟yle baĢlarken, Ġmam Nevevî‟ye göre 
Hucurat Sûresi‟yle baĢlamaktadır. 

Ümmetin Kur’an’a KarĢı Sorumlulukları 

1. Kur’an’ı okumak, ezberlemek, tefekkür et-
mek, misal ve kıssalarından ibret almak: 

﴾…Bana Müslümanlardan olmam ve Kur‟an‟ı 

okumam emredildi. Her kim doğru yola gelirse, ken-
disi için gelir. Her kim de dalalete düĢerse (saparsa) de 

ki: Ben ancak uyarıcılardanım.﴿ 280 

﴾ Allah‟ın Kitabı‟nı okuyanlar, namazı kılanlar ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak 

edenler asla zarara uğramayacak bir ticaret umarlar.﴿ 
281 

﴾…Allah, umulur ki tefekkür edersiniz diye size 

                                              
280 Neml 91-92 
281 Fatır 29 
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ayetleri iĢte böyle beyan eder.﴿ 282 

﴾ Hala Kur‟an‟ı gereğince düĢünmezler mi? Eğer 

O Allah‟tan baĢkası tarafından gelmiĢ olsaydı O‟nda 

birçok tutarsızlık bulurlardı.﴿ 283 

﴾ Hayır, O ilim sahiplerinin göğüslerinde (yerle-

Ģen) apaçık ayetlerdir.﴿ 284 

﴾ ĠĢte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. 

Fakat onları ancak iyi bilenler akleder (anlar).﴿ 285 

﴾ Andolsun onların (geçmiĢ nebi ve ümmetlerin) 

kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır…﴿ 286 

 
2. Kur’an’ın helallerini helal, haramlarını da 

haram kabul ederek emirlerini yapmak, yasakla-
rından kaçınmak, hududunu çiğnememek ve 
muhkem (anlaĢılır) ayetleriyle amel edip 
müteĢabih (anlamı bilinmeyen) ayetlerine de 
iman etmek ve teslim olmak: 

﴾ Ey iman edenler! Allah‟ın size helal kıldığı iyi ve 

temiz Ģeyleri haram kılmayın ve sınırı aĢmayın. Allah 

sınırı aĢanları sevmez.﴿ 287 

                                              
282 Bakara 219, 266 
283 Nisa 82 
284 Ankebut 49 
285 Ankebut 43 
286 Yusuf 111 
287 Maide 87 
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﴾ Kendilerine kitap verilenlerden olup da Allah‟a 

ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Rasûlü‟nün 
haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine 
din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye 

verinceye kadar savaĢın.﴿ 288 

﴾ Bunun sebebi, …iman edenlerin Rablerinden 

gelen hakka uymuĢ olmalarıdır…﴿ 289 

﴾ Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakı-

nırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi Ģeref-

li bir yere girdiririz.﴿ 290 

﴾…ĠĢte bunlar Allah‟ın hudududur. Sakın onları 

aĢmayın (çiğnemeyin). Kim Allah‟ın hudutlarını aĢarsa 

iĢte onlar zalimlerin ta kendileridir.﴿ 291 

﴾ Sana Kitabı indiren O‟dur. O‟nun bazı ayetleri 

muhkem (hükmü açık)tır ki bunlar Kitabın aslı (anası) 
dır. Diğerleri de müteĢabih (anlaĢılmayan=bilinmeyen) 
dir. Kalplerinde sapma olanlar, fitne çıkarmak ve onu 
te‟vil etmek için O‟ndaki müteĢabih ayetlerin peĢine 
düĢerler. Halbuki O‟nun te‟vilini ancak Allah bilir. 
Ġlimde yüksek payeye ulaĢanlar ise; “O‟na inandık, hepsi 
Rabbimizin katındandır.” derler. (Bunu) ancak akıl sa-

                                              
288 Tevbe 29 
289 Muhammed 3 
290 Nisa 31 
291 Bakara 229 
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hipleri düĢünüp anlar.﴿ 292 

“AiĢe (Radıyallahu Anha) Ģöyle dedi: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģu ayeti (Al-i Ġm-

ran 7) okudu ve Ģöyle buyurdu: 
-Sen Kur‟an‟ın yalnız müteĢabih ayetlerine uyanla-

rı gördüğünde, iĢte onlar Allah‟ın (bu ayette) isimlen-
dirdiği kimselerdir. Bu sebeple onlardan sakının.”293 

 
3. Ġnsanları Kur’an’a çağırmak: 

﴾ Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle 

çağır (davet et) ve onlarla en güzel Ģekilde mücadele 

et!…﴿ 294 

﴾ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten 

men eden bir topluluk bulunsun, iĢte onlar felaha 

(kurtuluĢa) erenlerdir.﴿ 295 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaat, Kur‟an‟ı öğrenmeye, az 
da olsa mutlaka her gün okumaya, anlamaya çalıĢmaya, 
öğrenip anladıklarını hayatına yansıtmaya, O‟nu ezber-
lemeye ve bilmeyenlere öğretmeye büyük önem göste-
rirler. Çünkü Kur‟an‟ı okumak Allah‟a yapılan ibadet-
lerden birisidir ve bu ibadet neticesinde her bir harfin 
okunması karĢılığında bir iyilik sevabı alınmaktadır. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bu hususlar-
daki buyruklarından birkaçı Ģunlardır: 

                                              
292 Al-i Ġmran 7 
293 Buhârî 4246, Ebu Davûd 4598 
294 Nahl 125 
295 Al-i Ġmran 104 
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“Her kim Allah‟ın Kitabı‟ndan bir harf okursa 
karĢılığında onun için bir hasene (iyilik) vardır. Her bir 

hasene ise on katı ile karĢılık görür. Ben size: „ امل (elif 
lâm mîm) bir harftir.‟ demiyorum. Elif bir harftir, lâm 
bir harftir, mîm de bir harftir.”296 

“Sizin en hayırlınız Kur‟an‟ı öğrenen ve öğreten 
kimsedir.”297 

“Kur‟an‟ı okuyun. Çünkü O kıyamet gününde 
okuyucularına Ģefaatçi olarak gelecektir…”298 

“Kim Kur‟an‟ı okur, öğrenir ve onunla amel eder-
se kıyamet gününde anne ve babasına, güneĢin ıĢığı 
gibi parlak nurdan bir taç ve dünyada eĢi olmayan iki 
hulle (elbise) giydirilir…”299 

“Kur‟an ehline: 
-Oku ve yüksel! O‟nu dünyada okuduğun gibi tertil üzere 

(yavaş yavaş) oku! Muhakkak ki senin menzilin (durağın) 
okuduğun son ayetin yanındadır, denilir.”300 

Salih selefimizin Kur‟an okuma miktarı hususun-
da çeĢitli uygulamaları vardı. Kur‟an‟ın çokça tilaveti 
meselesinde bize birçok haber ulaĢmıĢtır. Sahâbeden 
güçlü olanlar yedi günde, bazıları bir ayda, bazıları iki 
ayda, bazıları da biraz daha uzun müddette hatim ya-
parlardı. Ancak Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 3 
günden kısa sürede hatmi yasaklamıĢ, sebep olarak da 

                                              
296 Tirmizî 3074 
297 Buhârî 5120, Ebu Davûd 1452, Tirmizî 3070-3071, Ġbni Mâce 

211-213 
298 Müslim 804/252 
299 Terğib ve Terhib 3/277, Hâkim 
300 Ebu Davûd 1464, Tirmizî 3080, Ġbni Mâce 3780 
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onun Kur‟an‟ı anlayamayacağını zikretmiĢtir.301 
Ahmed b. Hanbel (Rahmetullahi Aleyh), özürsüz ola-

rak Kur‟an hatminin 40 günü aĢmasını mekruh gör-
müĢtür. Ebu Hanife (Rahmetullahi Aleyh) ise: “Kim sene-
de iki defa Kur‟an‟ı hatmederse hakkını vermiĢ olur.” 
demiĢtir. 

Ġmam Nevevî, el-Ezkâr‟da Ģöyle demiĢtir: 
“Tercih olunan hatim süresinin kiĢilere göre de-

ğiĢmesidir. Tefekkür ederek okuyanlar, okuduğunu 
iyice anlayacak kadar ayetle yetinmelidir. Önemli top-
lumsal ve dini iĢlerle uğraĢanlar ile ilim yaymakla meĢ-
gul olanlar görevlerine engel olmayacak ölçüde oku-
malıdırlar. Bunların haricindekiler ise usandırıcı dere-
ceye varmadan mümkün olduğu kadar tilaveti çoğalt-
malıdırlar.”302 

Kur’an Hatminin Adabı 

Her ne kadar hatim adabıyla ilgili olarak merfu303 
bir hadis veya uygulama yoksa da bir kısım sahâbe ve 
tabiînin uygulamasına binaen Ģunlar yapılır: 

1. Hatim sonrası aile fertleriyle topluca dua edilir, 
2. Hatim bitince baĢa dönülerek en az Fatiha 

Sûresi ile Bakara‟nın ilk 5 ayeti okunur.304 

                                              
301 Buhârî 1087, Tirmizî 3119 
302  Nevevî, Muhtasar Dualar ve Zikirler, s.117, el-Ġtkân fi 

Ulûmi‟l-Kur‟an 1/249 
303 Merfu: Senedi Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e daya-

nan, yani onun sözleri ve uygulamalarına dair hadislere denir. Sahâbe 
sözlerine de mevkuf hadis denilmektedir. 

304 Daha geniĢ bilgi için bak: el-Ġtkân fi Ulûmi‟l-Kur‟an 1/263-



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 108 ~ 

Kur’an Okuma Adabı 

1. Abdestli olmak, 
2. Temiz bir yerde okumak, 
3. HuĢu, sekinet ve vakar ile okumak, 
4. Okumaya baĢlamadan ağzı ve diĢleri temizle-

mek, 
5. Okumaya baĢlarken istiaze (euzu) okumak, 
6. Tevbe Sûresi hariç, her sûrenin baĢlangıcında 

besmeleyi okumak, 
7. Tertil üzere okumak. Tertil, harflerin ve keli-

melerin hakkını vermek, onları tane tane ve tecvit kai-
delerine uygun olarak okumaktır. 

8. Okuduğunu düĢünüp tefekkür etmek, tesbih 
ayetinde Allah‟ı tesbih etmek, istek ayetinde Allah‟tan 
istemek, sığınma gerektiren ayetlerde Allah‟a sığınmak, 

9. Mükafat ayetlerinden etkilenip gayrete gelmek, 
azap ve ceza ayetlerinden etkilenip korkmak ve hatala-
rı terk etmek, 

10. Güzel sesle okuyarak Kur‟an‟ı güzelleĢtir-
mek,305 

11. Riya, baĢkalarına eziyet verme vb. endiĢelerin 
olmadığı durumlarda açıktan yüksek sesle okumak, 

12. Kur‟an‟ı Mushaf‟tan okumak, ezbere okumak-
tan daha faziletlidir. 

13. Tilavet esnasında lüzumsuz Ģeyleri terk etmek, 
14. Mushaf tertibine göre sûreyi baĢından sonuna 

doğru okumak, 

                                                                                     
265 

305 Ebu Davûd 1468 
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15. Kur‟an okunurken konuĢmamak, susup din-
lemek, 

16. Secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yap-
mak,306 

17. Kur‟an tilaveti sebebiyle bir ücret almamak, 
18. Tilavetten sonra Allah‟tan dilediğini istemek. 
Kur‟an‟ın tilaveti hakkında en büyük Kur‟an alim-

lerinden olan Ġbni Mes‟ud (Radıyallahu Anh) Ģöyle demiĢ-
tir: 

“Kur‟an okurken onu, çürümüĢ hurmanın dağıl-
ması gibi dağıtmayın, onu Ģiir gibi de okumayın. Ġbret 
verici ve olağanüstü Ģeyler ihtiva eden ayetler üzerinde 
durup düĢünün, bununla kalplerinizi harekete geçirin. 
Maksadınız sûreyi bitirmek olmasın.”307 

Ehli Sünnet, Kur‟an‟ın tefsir edilmesine ehemmi-
yet verir, ancak kiĢisel görüĢlere dayanarak tefsir edil-
mesini caiz görmez. Kur’an; Kur’an’la, sünnetle, 
sonra sahâbe sözleriyle, sonra tabiîn sözleriyle ve 
de Arap dili yardımıyla tefsir edilir. Aksi bir davra-
nıĢ Allah ve kelamı hakkında bilgisizce konuĢmaktır 
ve Ģeytanî bir davranıĢtır: 

﴾ Ey insanlar! …ġeytanın adımlarına uymayın, 

çünkü o sizin açık bir düĢmanınızdır. 
O size ancak kötülüğü, fuhĢiyatı ve Allah hak-

kında bilmediğiniz Ģeyleri söylemenizi emreder.﴿ 

                                              
306 Sahih sünnette bildirilen secde ayetleri 6‟dır: Hacc 18, 77, Sâd 

24, Necm 62, ĠnĢikak 21, Alak 19 
307 Acurrî, Hameletü‟l-Kur‟an, el-Ġtkân fi Ulûmi‟l-Kur‟an 1/253 
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308 
Son olarak; kitaplara imanın faydaları: 
1. Allah‟ın kullarına yaptığı yardım bilinir. 
2. Yüce Allah‟ın Ģeriatı ve ondaki hikmetler bilinir. 
3. Bunları öğrenen Allah‟ın nimetlerini fark eder 

ve O‟na Ģükreder. 

                                              
308 Bakara 168-169 
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4. RASÛLLERE İMAN 

Rasûl; gönderilen, elçi demektir. Buradaki mana 
ise, Yüce Allah‟ın insanlar arasından kendisine bir 
Ģeriat vahyedip onu tebliğ etmekle yükümlü tuttuğu 
kimselerdir. „Peygamber‟ diye tercüme edilmekte ve 
kullanılmaktadır. 

Allahu Teâlâ onları, bir müjdeleyici ve uyarıcı ola-
rak insanlara doğru yolu göstermek ve dalaletten kur-
tarmak için, hak dine davet eden üstün ahlaklı elçiler 
olarak göndermiĢtir. Onlar insanların en Ģereflileri, 
ahlaken en güzelleri, emanet bakımından en emin 
olanlarıdır. 

Onların daveti, toplumları Ģirk ve putperestlik gibi 
her türlü cehaletten kurtarmak, çözülme ve bozulma-
dan arındırmak içindi. Onlar Allah‟ın Ģeriatını toplum-
larına ulaĢtırdılar ve ümmetlerine öğüt vererek emane-
ti yerine getirdiler. 

﴾…Rasûllerin üzerine düĢen açık bir tebliğ değil 

mi?﴿ 309 

                                              
309 Nahl 35 
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﴾ Rasûllerin, Rablerinin kendilerine verdiği risalet 

görevini tebliğ ettiğini (insanlara ulaĢtırdığını) bil-

sin…﴿ 310 

Rasûllere iman Ģu dört hususu içerir: 
1. Onların Yüce Allah tarafından hak ile elçi ola-

rak gönderildiklerine iman etmek. Onlardan herhangi 
birinin risaletini inkar eden, Allah‟ı ve bütün rasûlleri 
inkar etmiĢ olur: 

﴾ Allah‟ı ve rasûllerini inkar edenler, Allah ile 

rasûllerini birbirinden ayırmak isteyip „Bir kısmına iman 
ederiz ama bir kısmına inanmayız.‟ diyenler, böylece iman 
ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, iĢte 

onlar kafirlerin ta kendileridir.﴿ 311 

﴾ Nûh kavmi de rasûlleri yalanladı.﴿ 312 

*Az ileride açıklanacağı gibi Nuh (Aleyhi‟s-Selam) in-
sanlığa gönderilen ilk rasûldür. Kavmi Nûh (Aleyhi‟s-

Selam) ı yalanladığında yeryüzüne ondan evvel rasûl 
gelmemiĢti ve orada baĢka rasûl de yoktu. Yalnızca 
Nûh (Aleyhi‟s-Selam) yalanlanmıĢ, buna rağmen Allahu 
Teâlâ, onların (bütün) rasûlleri yalanladığını ifade 
etmiĢtir. 

2. Rasûllerden isimleri bildirilenlere ismen, isimle-
rini bilmediklerimize de topluca iman etmek. 

Allahu Teâlâ gönderdiği rasûllerin bazısının isim-
lerini zikretmiĢ, bazılarını da zikretmemiĢtir: 

                                              
310 Cin 28 
311 Nisa 150-151 
312 ġuara 105, Furkan 37 
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﴾ Andolsun ki biz senden önce de rasûller gön-

derdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da 

vardır, anlatmadıklarımız da…﴿ 313 

*Kur‟an‟da 314  ismi bildirilen rasûllerin adedi 25 
olup bu isimler Ģunlardır: 

1. Adem, 2. Ġdris, 3. Nûh, 4. Hûd, 5. Salih, 6. Ġb-
rahim, 7. Lût, 8. Ġsmail, 9. Ġshak, 10. Ya‟kub, 11. Yu-
suf, 12. ġuayb, 13. Eyyub, 14. Zü‟l-Kifl, 15. Musa, 16. 
Harun, 17. Davud, 18. Süleyman, 19. Ġlyas, 20. el-
Yesea, 21. Yunus, 22. Zekeriyya, 23. Yahya, 24. Ġsa ve 
25. Muhammed (Aleyhimu‟s-Salatu ve‟s-Selam). 

Kur‟an‟da ismi geçip de rasûl mü yoksa salih bir 
kiĢi mi olduğuna dair ihtilaf olanlar ise Üzeyr, Lok-
man ve Zü‟l-Karneyn (Aleyhimu‟s-Selam) dır. 

*Allahu Teâlâ rasûllerin bazılarını diğerlerinden 
üstün kılmıĢtır. Ümmet, rasûllerin nebilerden üstün 
olduğunu, rasûl ve nebilerin en faziletlilerinin de 
Kur‟an‟da iki yerde zikri geçen Ulu‟l-Azm (Büyük iĢ 
sahibi) diye bilinen beĢ rasûl olduğunu icma ile kabul 
etmektedir: 

﴾ Biz o rasûllerden bir kısmını diğerlerinden üstün 

kıldık…﴿ 315 

﴾ Biz nebilerden (tebliği yapmak ve davet etmek 

hususunda) mîsâk (kesin söz) almıĢtık. Senden, 

                                              
313 Mü‟min 78 
314 En‟am 83-86, Al-i Ġmran 33, A‟raf 65, Hûd 61, 84, Enbiya 85-

86 ve Ahzab 40 numaralı ayetler. 
315 Bakara 253 
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Nûh‟tan, Ġbrahim‟den, Musa‟dan ve Meryem oğlu 

Ġsa‟dan. Biz onlardan pek sağlam bir söz aldık.﴿ 316 

3. Rasûllerden bize sahih olarak nakledilen haber-
leri tasdik etmek. 

4. Onların içinden bize gönderilen rasûlün Ģeriatı 
gereğince amel etmektir. 

Allahu Teâlâ, kullarına nebi ve rasûller gönderme-
sinin hikmetini Ģöyle açıklamaktadır: 

﴾ Müjdeleyici ve sakındırıcı rasûller gönderdik ki, 

insanların onlardan sonra Allah‟a karĢı bir özürleri 

(bahaneleri) kalmasın…﴿ 317 

*Risalet (rasûllük) ağır bir yük ve zor bir mükelle-
fiyettir. Nitekim bütün rasûl ve nebiler, kendilerine 
inanan kimselerle beraber büyük sıkıntılar yaĢamıĢlar, 
Allah‟ın davasını tebliğ etme ve emaneti yerine getir-
me yolunda Ģiddetli bela ve musibetlere maruz kalmıĢ-
lardır. Bu yüzden olsa gerek ki Allahu Teâlâ yalnızca 
erkeklerden rasûl göndermiĢ, bu görevi hiçbir kadına 
vermemiĢtir: 

﴾ Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiği-

miz erkekleri (rasûl olarak) gönderdik…﴿ 318 

*Yüce Allah, hiçbir ümmeti Allah‟a davet eden ve 
hakkı bildiren bir rasûlden yoksun bırakmamıĢ, her 
birine bir veya daha fazla nebi ya da rasûl göndermiĢ-
tir: 

                                              
316 Ahzab 7. Diğer ayet ise ġura 13 
317 Nisa 165 
318 Nahl 43, Enbiya 7 
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﴾ Her ümmete bir rasûl (gönderilmiĢtir)…﴿ 319 

﴾…Sen ancak bir uyarıcısın ve her ümmetin bir 

yol göstericisi vardır.﴿ 320 

﴾…Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı buluna 

gelmiĢtir.﴿ 321 

*Gönderilen ve sayılarını yalnız Allah‟ın bildiği bu 
nebilerin ilki Adem (Aleyhi‟s-Selam), sayıları bir rivayette 
313, diğer rivayette de 315 olarak bildirilen322 rasûllerin 
ilki Nûh (Aleyhi‟s-Selam) ve sonuncuları ise Muhammed 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dir. 

﴾ Biz Nûh‟a ve ondan sonra gelen nebilere 

vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik…﴿ 323 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in uzunca bah-
settiği Ģefaat hadisinde Ģunlar anlatılmaktadır: 

“…(Kıyamet günü insanlar, düz ve geniĢ bir alan-
da bekletilmekten usanınca Allah‟ın hesabı baĢlatması 
için Ģefaatçi olması talebiyle Adem (Aleyhi‟s-Selam) dan 
sonra) Nûh (Aleyhi‟s-Selam) a gelirler ve: 

-Ey Nûh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen 
rasûllerin ilkisin, derler…” 324 

Bir baĢka hadiste de Ģöyle buyurmaktadır: 
“Kıyamet günü Ademoğullarının efendisi övün-

                                              
319 Yunus 47 
320 Ra‟d 7 
321 Fatır 24 
322 Heysemî Mevaridu‟z-Zaman 94, Sahiha 2668 
323 Nisa 163 
324 Buhârî 3122, 4515, Müslim 194/324 
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meksizin benim. Livau‟l-Hamd (Hamd Sancağı) 
övünmeksizin benim elimdedir ve o gün Adem ve 
diğerleri dahil benim sancağımın altında olmayan hiç-
bir nebi yoktur. Toprağı yarılacakların ilki de övün-
meksizin benim.”325 

“…Ebu Zerr (Radıyallahu Anh): 
-Ya Rasûlallah! Nebilerin ilki kimdir? diye sor-

dum. 
-Adem (Aleyhi's-Selam) dır, buyurdu. Ben: 
-O gönderilmiĢ bir nebi midir? diye sordum. O: 
-Evet, Allah onu eliyle yarattı, ona kendi ruhun-

dan üfledi ve onunla yüz yüze konuĢtu, buyurdu…”326 

﴾ Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin 

babası değildir. Lakin o, Allah‟ın Rasûlü ve nebilerin 

sonuncusudur…﴿ 327 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de bu hususta 
Ģöyle buyurmuĢtur: 

“…Ben nebilerin sonuncusuyum ve benden 
sonra nebi olmayacaktır…” 328 

* Müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen bu nebi ve 
rasûllerin davet ettikleri hususlar birdir, ancak Ģeriatla-
rı farklılık göstermektedir. Onlar ibadetin aslı ve esası 
olan tevhid meselesinde ittifak etmiĢlerdir: 

﴾ Andolsun ki biz, her ümmet (millet) içinde: „Al-

                                              
325 Tirmizî 3355, 3855 
326 Mevaridu‟z-Zaman 94, Sahiha 2668 
327 Ahzab 40 
328 Ebu Davûd 4252 
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lah‟a kulluk edin, tağuttan sakının.‟ diye (emreden) bir 

rasûl gönderdik…﴿ 329 

Nûh, Hûd, Salih, ġuayb ve diğerlerinin, nihayet 
Muhammed (Aleyhimu‟s-Selam) ın ortak çağrısı ‘La Ġlahe 
Ġllallah’tır.330 

﴾…Sizden her biriniz için bir Ģeriat ve menhec 

(yol) belirledik. ġayet Allah dileseydi sizleri bir tek 
ümmet yapardı. Fakat sizleri, verdiği Ģeylerle denemek 
için (böyle yaptı). Öyleyse hayır iĢlerde birbirinizle 
yarıĢın. Hepinizin dönüĢü Allah‟adır. Hakkında ihtilaf 

ettiğiniz (ayrıldığınız) Ģeyleri O size haber verecektir.﴿ 

331 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususta Ģöyle 

buyurmuĢtur: 
“…Nebiler kardeĢtir, dinleri ise birdir.”332 

Nebi ve Rasûllerin Özellikleri 

1. Onlar da insandırlar: Nebi ve rasûller gönde-
rildikleri toplumlar gibi, insan olup onlar gibi yerler, 
içerler, çarĢılarda gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi 
olurlar, çeĢitli musibetlere maruz kalırlar ve neticede 
ölürler. 

﴾ De ki: Eğer yeryüzünde yerleĢen, gezip dolaĢan-

lar melekler olsaydı, elbette onlara gökten rasûl olarak 

                                              
329 Nahl 36 
330 Bak: Mü‟minun 23, Hûd 50, 61, 84, Sa‟d 65 ve diğerleri. 
331 Maide 48 
332 Buhârî 3260, Müslim 2365/145, Ahmed 2/206 No:9259 
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bir melek gönderirdik.﴿ 333 

﴾ Senden önce gönderdiğimiz bütün rasûller de 

hiç Ģüphesiz ki yemek yerler, çarĢılarda dolaĢırlar-

dı…﴿ 334 

﴾ Andolsun senden önce de rasûller gönderdik ve 

onlara da eĢler ve çocuklar verdik…﴿ 335 

﴾ Biz onları (rasûlleri) yemek yemeyen birer ceset 

olarak yaratmadık. Onlar ebedî de değillerdir.﴿ 336 

﴾ Her nefis ölümü tadacaktır…﴿ 337 

2. Masumdurlar: Yüce Allah onları kötülükler-
den temizlemiĢ ve büyük küçük günahlardan koru-
muĢtur. 

﴾ ĠĢte bunlar, Allah‟ın kendilerine nimetler verdiği 

nebilerden, Adem‟in zürriyetinden, Nûh ile birlikte 
taĢıdıklarımızdan, Ġbrahim ve Ġsrail‟in (diğer ismi 
Ya‟kub) zürriyetinden, hidayet ettiğimiz ve seçkin 

kıldığımız kimselerdendir…﴿ 338 

﴾ Ancak rasûllerden dilediği bundan müstesna. 

Çünkü O, bunun (rasûlün) önüne ve arkasına gözetle-
yiciler koyar. Ki böylece onların, Rablerinin gönder-

                                              
333 Ġsra 95 
334 Furkan 20 
335 Ra‟d 38 
336 Enbiya 8 
337 Al-i Ġmran 185, Enbiya 35, Ankebut 57 
338 Meryem 58 
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diklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin...﴿ 339 

Bununla beraber onların içtihatları neticesinde 
zelle denilen küçük yanılgıları olabilir. Bu yanılgıları 
da Allahu Teâlâ vahiyle düzeltir.340 

Bu yanılgılar onların masumluğuna ve risaletlerine 
zarar vermediği gibi, hata yapmayan birer ilah olma-
dıklarına da örnek ve delil teĢkil etmektedir. 

3. Müjdeci ve Uyarıcıdırlar: Rasûller gönderil-
dikleri kavimlerini Allah‟ın nimet ve rahmetiyle müj-
deler, azabıyla da korkutarak risaletlerini tebliğ ederler 
ve öğüt verirler. Bunu yaparken Allah‟ın indirdikleriy-
le hükmeder, yalnızca kendilerine vahyedilene uyarlar. 
Ġnsanların baĢında bekçi de değillerdir. 

﴾ Biz rasûlleri, ancak müjdeleyici ve uyarıcılar 

olarak göndeririz. Kim iman eder ve (kendini) düzel-
tirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. 

Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkma-

larından dolayı onlara azap dokunur.﴿ 341 

﴾ O halde öğüt ver! Çünkü sen ancak öğüt verici-

sin, onların üzerinde bir zorba değilsin.﴿ 342 

﴾…Onların aralarında Allah‟ın indirdiği ile hüküm 

ver…﴿ 343 

                                              
339 Cin 27-28 
340 Örnek için bak: Enfal 67, Tevbe 43, Tahrim 1, Abese 1-11 
341 En‟am 48-49 
342 ĞaĢiye 21-22 
343 Maide 48 
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﴾ Eğer o (Rasûl) bize atfen bazı sözler uydurmuĢ 

olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalar, sonra onun can 
damarını koparırdık. Hiçbiriniz de buna engel ola-

mazdınız.﴿ 344 

﴾…De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyolu-

nana uyarım…﴿ 345 

﴾…Biz seni onların üzerine bir bekçi gönderme-

dik. Sen onların vekili de değilsin.﴿ 346 

4. Hidayete ulaĢtırılmıĢ kullardır: Allah onları 
doğruya ulaĢtırmıĢtır. Ġnsanları doğru yola ulaĢtırmak 
ise onların elinde değildir. 

﴾ ĠĢte onlar (nebi ve rasûller) Allah‟ın kendilerine 

hidayet ettiği kimselerdir…﴿ 347 

﴾ Sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. 

Bilakis Allah dilediği kimseleri doğru yola ulaĢtırır ve 

O hidayet olunacakları en iyi bilendir.﴿ 348 

5. Ġnsanları Allah’a kulluk yapmaya çağırırlar: 
Rasûllerin gönderiliĢ sebebi, bir olan Allah‟a kulluk 
yapmaya, O‟na itaat edip isyandan sakındırmaya davet 
etmek, hidayet ve kurtuluĢa çağırmaktır. Kendilerine 
taptırmazlar ve kulluk istemezler. Bunları yaparken de 

                                              
344 Hâkka 44-47 
345 A‟raf 203 
346 En‟am 107 
347 En‟am 90 
348 Kasas 56 
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toplumlarının dilini kullanırlar. 

﴾ Andolsun ki her ümmete „Allah‟a kulluk edin, ta-

ğuttan sakının.‟ diye (emreden) bir rasûl gönderdik…﴿ 

349 

﴾ Andolsun ki Nûh‟u elçi olarak kavmine gönder-

dik. Dedi ki: „Ey kavmim! Kendisinden başka ilahınız ol-

mayan Allah‟a ibadet edin‟…﴿ 350 

﴾ Muhakkak ki sen onları sırat-ı müstakime (dos-

doğru yola) çağırıyorsun.﴿ 351 

﴾ Allah‟ın kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet 

vermesinden sonra hiçbir insanın, diğer insanlara: 
„Allah‟ın dışında bana kulluk edin!‟ demesi olacak Ģey 
değildir. Lakin: „Öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz Kitap 
gereğince Rabbe halis kullar olun.‟ (der). 

Ve size melekleri ve nebileri rabler edinmenizi 
emretmez. Siz Müslümanlar olduktan sonra size hiç 

küfrü emreder mi? ﴿ 352 

﴾ Biz her rasûlü, (Allah‟ın dinini) onlara iyice açık-

lasın diye ancak kendi kavminin diliyle gönderdik…﴿ 

                                              
349 Nahl 36 
350 A‟raf 59, Mü‟minun 23. Bu çağrı aynı zamanda Âd kavmine 

gönderilen Hûd‟un, Semûd kavmine gönderilen Salih‟in, Medyen 
kavmine gönderilen ġuayb‟ın, Ġbrahim ve diğer tüm nebi ve rasûllerin 
ortak çağrısıdır. Bak: A‟raf 65, 73, 85, Hûd 50, 61, 84, Neml 45, 
Ankebut 16, 36, Necm 62 ve diğerleri. 

351 Mü‟minun 73 
352 Al-i Ġmran 79-80 
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353 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de: 
“Allah her rasûlü ancak kavminin dili ile gönde-

rir.”354 buyurmuĢtur. 
6. Gaybı bilmezler: Gaybın anahtarları Allah‟ın 

elindedir, bu sebeple gaybın tamamını yalnız Allah 
bilir. Bununla beraber Allahu Teâlâ rasûllerine bazı 
gaybî bilgileri vahyeder veya haber verir ve bunlarla da 
onun rasûllüğünü tasdik eder. 

﴾ Gaybın anahtarları O‟nun katındadır, onları yal-

nızca O bilir…﴿ 355 

﴾ De ki: Göklerde ve yerde Allah‟tan baĢka kimse 

gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de 

bilemezler.﴿ 356 

﴾ Gaybı (bilinmeyenleri) O bilir ve razı olduğu 

rasûller hariç hiç kimseye gaybını bildirmez…﴿ 357 

﴾ De ki: Ben, Allah‟ın dilediğinin dıĢında kendime 

herhangi bir fayda ya da zarar verecek güce sahip de-
ğilim. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır 
yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. 
Ben inanan bir topluluk için sadece uyarıcı ve müjde-

                                              
353 Ġbrahim 4 
354 Ahmed 5/158 No:21739 
355 En‟am 59 
356 Neml 65 
357 Cin 26-27 
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leyiciyim.﴿ 358 

Nebi ve Rasûllere Verilen Mucizeler 

Mucizenin sözlük manası, kiĢiyi aciz bırakan ha-
diselerdir. ġer‟i manası ise, elçiliğinin doğruluğuna 
kesin delil getirmek için Allah‟ın bir nebi ya da rasûl 
eliyle meydana getirdiği, görülerek ve iĢitilerek Ģahit 
olunan olağanüstü olaylardır. 

*Yüce Allah, dini insanlara tebliğ etmek ve Ģeriat 
hükümlerini öğretmek için gönderdiği bütün rasûlleri, 
kendisi tarafından gönderdiğini, öğretilerini O‟ndan 
aldıklarını kesin olarak ispat eden mucizelerle destek-
lemiĢtir. 

*Mucizelerde dört temel unsur bulunur: 
1. Yalnızca nebi ve rasûllerin eliyle meydana gelir. 
2. Meydan okuma söz konusudur. 
3. Allah‟ın hükmü ve fiilleridir. 
4. Mü‟minlerin imanını artırır. 
*Her nebinin kendine has mucizesi vardır. Nebi 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Nebilerden her bir nebiye muhakkak sûrette, 

iman edilen ayetlerin benzeri veya insanların kendisine 
iman ettiği mucizelerden verilmiĢtir…”359 

*Mucizeleri rasûllerin gönderildiği topluluklar is-
temekte ve Allah da dilediği elçisine bunları vermek-
tedir. 

                                              
358 A‟raf 188 
359 Buhârî 5076, 7140, Müslim 152/259 
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﴾ (Onlar) bize Rabbinden bir mucize getirmeli 

değil miydi? dediler…﴿ 360 

﴾ Kendilerine bir ayet (mucize) gelirse ona mutla-

ka iman edeceklerine dair kuvvetli bir Ģekilde Allah‟a 
yemin ettiler. De ki: Mucizeler ancak Allah katından-
dır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının 

farkında mısınız?﴿ 361 

﴾…Allah‟ın izni olmaksızın hiçbir rasûlün mucize 

getirme imkanı yoktur…﴿ 362 

Bahsi Geçen Bazı Mucizeler 

1. Salih (Aleyhi's-Selam) ve DiĢi Deve: 

﴾…Salih (Semud kavmine) dedi ki: …Size Rabbi-

nizden açık bir delil geldi. O da, sizin için bir mucize 

olarak Allah‟ın Ģu devesidir…﴿ 363 

2. Musa (Aleyhi's-Selam) ın Âsâsı ve Eli: 

﴾ Bunun üzerine (Musa) âsâsını attı. Birden o 

apaçık bir ejderha oluverdi. 
Elini de (koynundan) çıkardı. Birden eli bakanlar 

için bembeyaz parlayan bir Ģey (oldu).﴿ 364 

﴾ Musa kavmi için su istemiĢti de ona: „Âsân ile ta-

                                              
360 Ta-Ha 133, En‟am 37 
361 En‟am 109 
362 Ra‟d 38, Mü‟min 78 
363 A‟raf 73 
364 ġuara 32-33 
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şa vur!‟ demiĢtik. Derhal (taĢtan) on iki göz (kaynak) su 

fıĢkırdı ve her grup içeceği kaynağı bildi…﴿ 365 

3. Ġsa (Aleyhi's-Selam) a Verilen Mucizeler: 

﴾ O (Ġsa), salihlerden olarak beĢikteyken ve yetiĢ-

kinken insanlara konuĢacak…﴿ 366 

﴾…Size Rabbinizden bir mucize getirdim: Sizin 

için çamurdan bir kuĢ sûreti yapar ve ona üflerim. 
Allah‟ın izniyle o (canlı bir) kuĢ oluverir. Yine Allah‟ın 
izniyle körü ve alacalıyı iyileĢtirir, ölüleri diriltirim. 
Ayrıca evlerinizde ne yiyip neyi biriktirdiğinizi de size 
haber veririm. Eğer mü‟minler iseniz bunda sizin için 

bir ibret vardır.﴿ 367 

4. Aynı Ģekilde; Ġbrahim (Aleyhi's-Selam) ın ateĢe 
atılmasıyla ateĢin kendisine serin ve esenlik kılınması368, 
Ġbrahim ve Zekeriyya (Aleyhime's-Selam) ın yaĢlı olmala-
rına ve hanımları da yaĢlı ve kısır olmalarına rağmen 
salih evlatlarla müjdelenmeleri369 ve daha birçok muci-
ze Kur‟an‟da bize bildirilen haberlerdendir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Mucize-
leri 

Bunlar, rasûllerin mucizeleri bölümünde özel bir 
yere sahiptir. Kur‟an‟da ve sahih hadislerde oldukça 

                                              
365 Bakara 60 
366 Al-i Ġmran 46 
367 Al-i Ġmran 49 
368 Enbiya 69 
369 Al-i Ġmran 39-40, Zariyat 28-29 
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fazla yer almaktadır. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 
1. En büyük mucizesi Kur’an’dır. Bu hususa 

„Kitaplara Ġman‟ bölümünde „Kur‟an-ı Kerim‟in Özel-
likleri‟ baĢlığı altında teferruatlı olarak değinmiĢtik. 

2. Ayın Yarılması: 

﴾ Kıyamet yaklaĢtı ve ay yarıldı.﴿ 370 

Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) Ģöyle tahdis etti: 
“ Mekke ehli Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den 

bir mucize göstermesini istediler. O da kendilerine 
ayın ikiye bölünmesini gösterdi.”371 

3. Ġsra ve Mi’rac Hadiseleri: 
Ġsra, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bir gece 

Mekke‟den alınıp Kudüs‟e götürülmesi, Mi’rac ise 
oradan ruh ve bedeni ile semaya yükseltilmesidir. Her 
iki olay da Kur‟an‟da bahsi geçen Ġsra Gecesi‟nde ol-
muĢtur. 

﴾ Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını 

göstermek için kulunu Mescid-i Haram‟dan (alıp), 
çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa‟ya götü-

ren (Allah) noksan sıfatlardan münezzehtir…﴿ 372 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Mescid-i Aksa‟ya 
getirildikten sonra semaya yükseltildi, yedinci kat 
semaya kadar çıktı. Sonra bundan da öteye, Allah‟ın 
dilediği yere kadar götürüldü ki burası, Sidretü‟l-
Münteha‟nın ve Cennetü‟l-Me‟va‟nın yanındadır. 

                                              
370 Kamer 1 
371 Buhârî 3404, Müslim 2802/46 
372 Ġsra 1 



Tevhid 

~ 127 ~ 

Allahu Teâlâ dilediği Ģeylerle ona ikramda bulundu, 
onunla konuĢtu ve beĢ vakit namazı ümmetine orada 
aracısız olarak farz kıldı. Cennete girdi, bazı nimetleri 
gördü. Cehenneme girdi. Melekleri ve Cebrail (Aleyhi's-

Selam) ı aslî sûretiyle gördü. Bütün bunlar baĢ gözüyle 
gördüğü gerçek Ģeylerdi. Sonra Beytü‟l-Makdis‟e indi, 
diğer nebilere imam oldu ve namaz kıldırdı. Daha 
sonra da tan yeri ağarmadan ve yatağı henüz soğuma-
dan Mekke‟ye döndü.373 

Bütün bunlar o yüce Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e 
bir ta‟zim, onu diğer Ģerefli nebilerden (Aleyhimu's-Selam) 

daha büyük bir Ģerefe nail etmek ve onun makamının 
yüce ve herkesin üstünde olduğunu açıkça ortaya 
koymak için gerçekleĢtirildi, Allahu a‟lem. 

4. Hicret Esnasındaki Olaylar: 
a) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile iki yol ar-

kadaĢı Ebu Bekir ve Amir b. Fuheyre (Radıyallahu 

Anhuma) yı takip eden Suraka b. Malik‟in atının iki kere 
yere kapaklanması, en sonunda da ön ayaklarının kuru 
ve sert bir zemine batması,374 

b) Ümmü Mabed isimli kadının, zayıflığından do-
layı yayılmaya bile gidemeyen diĢi kuzusundan 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in memelerini sıvaz-
layarak bolca süt sağması.375 

5. Birkaç Kez Suyun Çoğalması: 

                                              
373 Müslim 162/259, Buhârî 3635 
374 Buhârî 3662 
375 Bezzâr, KeĢfu‟l-Estar 2/103, Heysemî 6/85, Begavî, Taberânî, 

Hâkim, Beyhakî vd. 
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a) Suyun çok az bulunduğu birçok kereler 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in parmaklarının 
arasından su fıĢkırması neticesinde onlarca ve yüzlerce 
kiĢinin suya kanacak kadar içmeleri ve ondan abdest 
almaları,376 

b) Hudeybiye‟de suyu çekilmiĢ bir kuyudan 
Rasûlul-lah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bereketiyle 1400 
sahâbenin ve ilaveten bineklerinin kana kana su içme-
leri.377 

6. Birkaç KiĢilik Yemeğin Bir Bölüğe Yetmesi: 
Ebu Talha (Radıyallahu Anh), Rasûlullah (Sallallahu Aley-

hi ve Sellem) in sesinin açlıktan dolayı zayıf çıktığını fark 
edince eĢi Ümmü Süleym (Radıyallahu Anha) ya bunu an-
lattı ve yiyecek olarak neyi varsa çıkarmasını istedi. 
Birkaç parça ekmek ile biraz yağ karıĢtırıldı, Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu yiyecek hakkında dua etti ve 
neticede birkaç kiĢiye ancak yetecek bu katıkla 70 ya 
da 80 kiĢi doydular.378 

7. Eksilmeyen Hurma Yığınları: Abdullah b. 
Amr b. Haram (Radıyallahu Anh) Uhud‟da Ģehit düĢtü-
ğünde arkasında oldukça yüklü borç bırakmıĢtı. Oğlu 
Cabir (Radıyallahu Anhuma) hurmanın hasadı vaktinde 
alacaklıların baskısından dolayı Rasûlullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) den aracı olmasını istedi. Çünkü biliyor-
du ki, bu ürün babasının borçlarını kapatmazdı. Hur-
malar birkaç yığın olarak toplandı, Rasûlullah (Sallallahu 

                                              
376 Buhârî 3353-3359, Müslim 2279/4-7 
377 Buhârî 3356 
378 Buhârî 3358 
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Aleyhi ve Sellem) yığınların etrafında dolaĢarak dua etti ve 
yanlarına oturdu. Borç tamamen ödendiğinde yığın-
lardan hiçbir Ģey eksilmemiĢ gibiydi.379 

8. Ġnleyip Feryat Eden Kütük: Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem), hutbe irad etmek istediğinde mescitte 
bulunan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Ona bir min-
ber yapıldı, Cuma hutbesi için  minbere çıkınca o kü-
tük parçası bir çocuk gibi feryat etti. Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) minberden inip onu kucaklaya-
rak teskin ettiğinde kütük susturulan bir çocuk gibi 
hafif hafif inliyordu.380 

9. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Yanına 
Gelen Hurma Salkımı: Bir çöl bedevisi Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e: 

-Senin nebi olduğunu nereden bileyim? deyince 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

-ġu hurma salkımını çağırsam Allah‟ın Rasûlü ol-
duğuma Ģahitlik eder misin? diye sordu. Bunun üzeri-
ne salkım, ağaçtan indi ve Nebi‟nin yanına geldi, sonra 
ona: 

-Dön! diye emretti, o da yerine döndü.381 
10. ġam Yolunda Olan Hadiseler: Nübüvvetten 

önce Ebu Talib, yeğeni ile ġam‟a ticaret için yola çık-
tığında; 

a) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e secde etmedik 

                                              
379 Buhârî 2630, 3360 
380 Buhârî 3364-3365, Tirmizî 3868 
381  Tirmizî 3869 Benzeri için bak: Ahmed 1/223 No:1954, 

Dârimî 1/111 No:24 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 130 ~ 

tek bir taĢ ve ağaç kalmamıĢtı. 
b) Rahibin yanında mola verdiklerinde Nebi 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem), üzerinde kendisini gölgelendi-
ren bir bulut olduğu halde geldi. Cemaate yaklaĢtığın-
da ağacın gölgesini kaplamıĢ olduklarını gördü ve ke-
nara oturdu. Bunun üzerine ağacın gölgesi onun üze-
rine kaydı ve onu gölgelendirmeye baĢladı.382 

11. Selam Veren TaĢ: Nübüvvetten önce Mek-
ke‟de, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e selam veren 
bir taĢ vardı.383 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bu ve benzeri 
mucizeleri oldukça fazladır. Daha fazla bilgi sahibi 
olmak isteyenler bu hususta yazılmıĢ kitaplara ve hadis 
kitaplarının „Menkıbeler ve Faziletler‟ bölümüne mü-
racaat edebilirler. 

Keramet ve Mucize 

Burada kerametten ve mucizeyle arasındaki fark-
tan bahsetmek yerinde olacaktır. 

Keramet: Kitap ve sünnetin delalet ettiği Ģey üze-
re Yüce Allah‟ın bazı salih kulları vasıtasıyla -onlara 
bir ikram olmak üzere- göstermiĢ olduğu olağanüstü 
hadiselerdir. 

Allah‟ın Kitabı ve Rasûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in 
sünnetiyle amel eden salih kullarına Yüce Allah‟ın 
lütfettiği pek çok kerametler nakledilmiĢtir. Bu kera-
metler Ģimdiye kadar görülmüĢtür ve Allah‟ın dilediği 

                                              
382 Tirmizî 3861, Beyhaki Delâilü‟n-Nübüvve 2/24-25 
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vakte kadar da görülmeye devam edecektir. 
Keramet ancak Ģeriata bağlı kimselerden, onun 

iradesi ve bilgisi dahilinde olmadan ortaya çıkan bir 
hadisedir. ġeriata bağlı olmayan kimselerin gösterdiği 
harikuladelikler ise keramet olmayıp göz bağcılık Ģek-
linde büyücü, sihirbaz ve deccallerin iĢlerindendir. 

Kerametin Meydana GeliĢ Sebepleri 

1. Kulun imanını pekiĢtirmek. Ġmanlarının pekiĢ-
mesine ihtiyaç olmadığı için pek çok sahâbeden kera-
met hasıl olmamıĢtır. 

2. DüĢmana karĢı delil ortaya koymak. 
3. Müslümanların genelinin maslahatlarını gözet-

mek ve Ģüphe içinde olanları yakîne ulaĢtırmak. H.23. 
yılda Ömer (Radıyallahu Anh) ın kendisi Medine‟deyken 
minberde bulunduğu bir anda, Daru Ebcerd‟e gön-
derdiği seriyyenin kumandanı Sâriye b. Zenim 
(Radıyallahu Anh) e hitaben: „Ey Sâriye! Dağa doğru yönel!‟ 
diyerek taktik vermesi 384 buna örnek olabilir. 

Kerametin ġartları 

1. Dinî bir kaideye muhalif olmamalı, 
2. YaĢayan birisi tarafından gösterilmeli, 
3. Bir ihtiyaç sebebiyle olmalıdır. 
Keramet ile herhangi bir Ģer‟î hüküm konmaz ve 

var olan bir hüküm ortadan kaldırılamaz. 
Bazı Müslümanların keramet göstermeyiĢleri 

imanlarının zayıf olduğuna delil gösterilemediği gibi, 

                                              
384 Ġbni Kesir, el-Bidaye ve‟n-Nihaye (Büyük Ġslam Tarihi) 7/216 
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keramet gösteren kimselerin de masum olduklarına ve 
emsallerinden üstün olduklarına delil gösterilemez. Bu 
hususta Ġmam ġafî (Rahmetullahi Aleyh) Ģöyle demiĢtir: 

“Kendisinden keramet zuhur eden herkesin veli-
lerden olması gerekmez. „Bu, o kimselerin keramet göster-
meyenlerden üstün olduklarının delilidir.‟ de denilemez. 
Keramet göstermeyenlerin niceleri vardır ki, gösteren-
lerden daha faziletli ve üstündür. Keramet gerçekte, 
bazen sahibinin yakînini güçlendirmek için ortaya çı-
kar, bazen de o kimsenin doğruluk ve faziletine bir 
kanıt olur. Ancak bu keramet, o kimsenin en üstün 
oluĢuna bir kanıt değildir. Çünkü en üstün olma, 
yakînî (kesin) anlamda bir iman ve tam anlamıyla Al-
lah‟ı tanımakla mümkündür.”385 

Mucize Ġle Keramet Arasındaki Farklar 

1. Mucize nebi ve rasûller, keramet ise salih insan-
lar eliyle meydana gelir. 

2. Mucizeleri topluluklar nebilerden istemektedir. 
Ancak keramette sahibinin isteği yoktur. 

3. Mucizelerde meydan okuma söz konusuyken 
keramette meydan okuma yoktur. Bu sebeple kendi-
sinden herhangi bir keramet hasıl olan kimsenin bu-
nun için Allah‟a hamdetmesi, kerametini gizlemesi ve 
onu baĢkalarına övünme vesilesi edinmemesi gerekir. 
Aksi bir davranıĢ kiĢiyi helak noktasına getirebilir. 
ġeytanın bu yolla kendilerini yavaĢ yavaĢ azaba sürük-
lediği için farkında olmadan dünya ve ahiretini kay-

                                              
385 Abdullah el-Yafiî, Kitabu NeĢri‟l-Mehâsini‟l-Galiye s.119 
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betmiĢ nice insan vardır. Mucizenin ise, risaletin tebli-
ğini gerçekleĢtirebilmek için açıktan gösterilmesi Ģart-
tır. 

Keramet hak olmakla birlikte, halkın bu tür olay-
lara aĢırı merak duyması ve kimi çevrelerin Ģeyh ve 
liderlerinin propagandası için keramet konusunu ba-
samak olarak kullanmaları, kerameti olduğundan farklı 
sınırlara taĢımıĢtır. Bu tip aĢırılıklardan ve hatalardan 
sakınmak gerekir. 

Meanet 

Nebi ve salih insanlardan olmayıp alelade kimse-
lerden zuhur eden ve olağanüstü bir hal olarak görü-
len birtakım olaylar vardır ki, bunlara meanet (yardım 
etme, destek olma) denir. Parçalanan bir arabadan 
birilerinin sağ çıkması, yüksek bir yerden düĢen birile-
rinin ölmemesi vb. Ģeyler buna örnek verilebilir. 

Meanet isimli olaylar, Allahu Teâlâ‟nın o kimseye, 
içinde bulunduğu felaket veya musibetten kurtulması 
için yaptığı yardımdan baĢkası değildir. Bu sebeple o 
kimselerin büyüklüğüne inanmak ve bunları mucize ya 
da keramet diye adlandırmak doğru olmaz. 

Ġstidraç 

Son olarak, küfrü ve ahlaksızlığı açık olan ve isyan 
içinde yüzen kimselerin elinden zuhur eden harika 
olaylar vardır. Bunlar ise istidraç diye isimlendirilir. Bu 
tip olaylar, keramet bahsinde geçtiği gibi o kimselerin 
büyüklenerek helak olmalarına ve Allah‟ın azabına 
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müste-hak olmalarına birer sebep teĢkil etmektedir. 
Bahsi geçenlerin iyi algılanması ve birbirine karıĢ-

tırılmaması, kandırılmamak, dolayısıyla da haktan 
sapmamak için önem arz etmektedir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

*Künyesi Ebu‟l-Kasım, adı Muhammed b. Abdul-
lah‟tır. Nesebi (soy kütüğü) ise Ģöyledir: Ġbni Abdullah 
b. Abdulmuttalib b. HaĢim b. Abdi Menaf b. Kusay b. 
Kilab b. Mürre b. Ka‟b b. Lüey b. Galib b. Fihr b. 
Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. 
Ġlyas b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnan.386 Adnan 
ise Ġbrahim (Aleyhi's-Selam) ın oğlu Ġsmail (Aleyhi's-Selam) 
ın soyundandır. 

*Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), nebi ve 
rasûllerin sonuncusudur. Allah (Azze ve Celle) onu hem 
bütün insanlara, hem de cinlere elçi olarak göndermiĢ-
tir. O, yaratılmıĢların en hayırlısı ve faziletlisi, Allah 
katında onların en değerlisi ve derecesi en yüksek ola-
nıdır. Allah (Azze ve Celle) onu alemlere rahmet olarak 
göndermiĢ, bazı özelliklerle onu diğer nebi ve 
rasûllerden ayrı ve üstün tutmuĢtur. 

﴾ Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin ba-

bası değildir. Fakat o, Allah‟ın Rasûlü ve nebilerin 

sonuncusudur…﴿ 387 

                                              
386 Buhârî 3601 
387 Ahzab 40 
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﴾…De ki:…Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve 

ulaĢtığı herkesi uyarmam için vahyolundu…﴿ 388 

﴾ Biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici 

ve uyarıcı olarak gönderdik…﴿ 389 

﴾ Biz seni ancak (bütün) alemlere rahmet olarak 

gönderdik. ﴿ 390 

﴾ Bir zaman cinlerden bir topluluğu Kur'an 

dinlemek üzere sana yöneltmiĢtik…﴿ 391 

Bu hususlarda Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle 
buyurmaktadır: 

“Ben devirden devire Ademoğulları neslinin en 
hayırlısından yaratıldım. Nihayet Ģu içinde bulundu-
ğum topluluktan meydana geldim.”392 

“Kıyamet günü olduğunda nebilerin imamı, on-
ların hatipleri ve Ģefaatlerinin sahibi övünmeksizin 
ben olurum.”393 

“Kıyamet günü Ademoğullarının seyyidi (efen-
disi) övünmeksizin benim. Hamd Sancağı (Livau‟l-
Hamd) övünmeksizin benim elimdedir. O gün Adem 
ve diğerlerinden benim sancağımın altında olma-
yan nebi yoktur. Toprağı yarılacakların ilki de 

                                              
388 En‟am 19 
389 Sebe 28 
390 Enbiya 107 
391 Ahkaf 29 
392 Buhârî 3343 
393 Tirmizî 3854 
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övünmeksizin benim.”394 
“Benim beĢ ismim var: Ben Muhammed‟im ve 

Ahmed‟im. Ben, Allah‟ın kendisiyle küfrü mahfettiği 
Mahî‟yim. Ben insanların kendisini takip ederek top-
lanacakları HâĢir‟im ve ben Âkıb‟ım (nebilerin sonu-
yum).”395 

“Benden evvel hiç kimseye verilmeyen altı (özellik) 
bana verildi: 

1. Bir aylık yola kadar korku (salmak) ile yardım 
olundum. 

2. Yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı. Bu 
sebeple ümmetimden her kime vakit ulaĢırsa (orada) 
namazını kılsın. 

3. Ganimet, benden önce hiç kimseye helal kılın-
madığı halde bana helal kılındı. 

4. Bana Ģefaat verildi. 
5. Her nebi kendi kavmine has olarak gönderil-

miĢti. Ben ise bütün insanlara gönderildim. 
6. Bana cevamiu‟l-kelim (toplayıcı kelimeler=lafzı 

az manası çok sözler) verildi…”396 
*Allahu Teâlâ ona Kitabı‟nı indirmiĢ, mesajını teb-

liğle görevlendirmiĢ ve bu mesajı tebliğ ederken onu 
yanılmaktan korumuĢtur. 

﴾ O, kendi (heva ve) hevesinden bir söz söylemez. 

O(nun konuĢması), ancak vahyolunan bir vahiydir.﴿ 
                                              
394 Tirmizî 3355, 3855. Benzeri için bak: Müslim 2278/3 
395 Buhârî 3330 
396  Müslim 523/5, Buhârî 2783. “...beĢ Ģey...” lafzı için bak: 

Buhârî 428, Müslim 521/3, Ahmed 5/145 No:21624, 21640 
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397 
*O halde, bütün cin ve insanların, hatadan ko-

runmuĢ ve tüm alemlere gönderilmiĢ olan Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e iman ve itaat etmeleri, onu 
herkesten daha fazla sevmeleri ve kendilerine tek ör-
nek olarak kabul etmeleri zorunludur. 

﴾ Ey iman edenler! Allah‟tan korkun ve Rasûlü‟ne 

iman edin…﴿ 398 

﴾ Her kim Allah‟a ve Rasûlü‟ne iman etmezse bil-

sin ki biz, kafirler için alevli bir ateĢ hazırladık.﴿ 399 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Muhammed‟in nefsi elinde olana (Allah‟a) yemin 

ederim ki, bu ümmetten Yahudi ve Hıristiyan herhan-
gi bir kimse beni iĢitir de benimle gönderilene iman 
etmediği halde ölürse muhakkak ateĢ ahalisinden 
olur.”400 

﴾ Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin, Rasûl‟e ve 

sizden olan emir sahiplerine de itaat edin…﴿ 401 

﴾ Andolsun ki sizin için Rasûlullah‟ta, Allah‟ı ve 

ahiret gününü uman ve Allah‟ı çok zikreden kimseler 

için güzel bir örnek vardır.﴿ 402 

                                              
397 Necm 3-4 
398 Hadid 28 
399 Fetih 13 
400 Müslim 153/240 
401 Nisa 59 
402 Ahzab 21 
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﴾ De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeĢleri-

niz, eĢleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, 
kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoĢlandığı-
nız meskenler size Allah‟tan, Rasûlü‟nden ve Allah 
yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah 
emrini getirene kadar bekleyin. Allah fasıklar toplulu-

ğunu hidayete erdirmez.﴿ 403 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Hiç biriniz, ben kendisine çocuğundan, babasın-

dan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman 
etmiĢ olmaz.”404 

*Allahu Teâlâ, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e 
yapılacak itaati kendisine itaat saymıĢ, ona yapılacak 
isyan ve yalanlamayı ise kendisine yapılmıĢ isyan ve 
ayetlerini yalanlama saymıĢtır: 

﴾ Her kim Rasûl‟e itaat ederse, muhakkak ki Al-

lah‟a itaat etmiĢ olur…﴿ 405 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Bana itaat eden kimse muhakkak ki (ancak) Al-

lah‟a itaat etmiĢ olur. Bana isyan eden de Allah‟a isyan 
etmiĢ olur…”406 

﴾ Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte 

olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, 
fakat o zalimler açıkça Allah’ın ayetlerini inkar edi-

                                              
403 Tevbe 24 
404 Buhârî 170, Müslim 44/70 
405 Nisa 80 
406 Buhârî 2766, 6986, Ġbni Mâce 3 
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yorlar.﴿ 407 

*Allahu Teâlâ, Rasûlullah‟a itaati, kullarının kendi-
sine olan sevgilerinin göstergesi kabul etmiĢ, kullarını 
sevmeyi ve günahlarının bir kısmını bağıĢlamayı ona 
itaate bağlamıĢtır: 

﴾ De ki: Eğer siz Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki, 

Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağıĢlasın…﴿ 408 

*ġüphesiz ki Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e 
itaat, ancak emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından 
uzaklaĢmak, her meselede sünnetine teslim olup 
hükmüne razı olmak ve Ģeriatine bağlanmakla yerine 
getirilmiĢ olur. AnlaĢmazlıklara düĢüldüğünde onun 
hükümlerine dönüp teslim olmak imanın gereklerin-
dendir. Çünkü onun haram kılması, Allah‟ın haram 
kılması gibidir: 

﴾…Rasûl size ne verdiyse onu alın, sizi neyden 

sakındırdıysa da artık ondan sakının ve Allah‟tan kor-

kun. ġüphesiz ki Allah, cezası pek Ģiddetli olandır.﴿ 409 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Ġyi bilin ki, bana Kur'an verildi, Kur'an‟la beraber 

onun bir benzeri daha verildi. Ġyi bilin ki, yakında 
midesi tok, rahat koltuğunda oturan birisi: „Şu Kur'an‟a 
sımsıkı sarılın, O‟nda helal bulduğunuzu helal sayın, haram 
bulduğunuzu da haram sayın.‟ der.”410 

                                              
407 En‟am 33 
408 Al-i Ġmran 31 
409 HaĢr 7 
410 Ebu Davûd 4604 
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﴾…ĠĢte o Ümmî Nebi, onlara iyiliği emreder, on-

ları kötülükten men eder. Onlara temiz Ģeyleri helal 
kılar, pis Ģeyleri ise haram kılar. Ağırlıklarını ve üzer-

lerindeki zincirleri kaldırır…﴿ 411 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“…Dikkat! Rasûlullah‟ın haram kıldığı Ģeyler, 

Allah’ın haram kıldıkları gibidir.”412 

﴾ Hayır, Rabbine andolsun ki, onlar aralarında çe-

kiĢtikleri Ģeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin 
hükümden içlerinde hiçbir darlık duymadan tam bir 

teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiĢ olmazlar.﴿ 

413 

﴾ Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin, Rasûl‟e ve 

sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir 
Ģeyde anlaĢmazlığa düĢerseniz, artık onu Allah’a 
ve Rasûlü’ne döndürün. ġayet Allah‟a ve ahiret gü-
nüne iman ediyorsanız bu daha hayırlı ve sonuç bakı-

mından daha güzeldir.﴿ 414 

*Bütün bunların sebebi Ġslam dininin, Allah‟ın Ki-
tabı ve Nebisi‟nin sünnetleriyle tamamlanmıĢ olması-
dır: 

﴾…Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize 

nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak Ġs-

                                              
411 A‟raf 157. Benzeri için bak: Tevbe 29 
412 Tirmizî 2801, Ġbni Mâce 12 
413 Nisa 65 
414 Nisa 59 
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lam‟dan razı oldum…﴿ 415 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Siz sevap kazanmak için aracı olun. Ancak Allah, 

Nebisi’nin diliyle dilediği hükmü verecektir.”416 
“Sizi Allah‟a yaklaĢtırıp ateĢten uzaklaĢtırıcı hiçbir 

Ģeyi terk etmedim, hepsini size emrettim, sizi Al-
lah‟tan uzaklaĢtırıp ateĢe yaklaĢtırıcı hiçbir Ģeyi terk 
etmedim, hepsini size yasakladım.”417 

*Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e itaat edip her 
halinde ona uymaya gayret etmek; hidayete ulaĢmaya, 
merhamete mazhar olmaya, günahların bağıĢlanması-
na ve neticede en büyük kurtuluĢ olan cennete girme-
ye sebeptir. 

﴾ De ki: Allah‟a itaat edin, Rasûl‟e itaat edin. Eğer 

yüz çevirirseniz artık Rasûl‟ün sorumluluğu kendisine 
yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz hidayet 

bulmuĢ olursunuz.﴿ 418 

﴾ Ey kavmimiz! Allah‟ın davetçisine uyun ve ona 

iman edin ki, (Allah) günahlarınızı bağıĢlasın ve 

sizi elem verici bir azaptan korusun.﴿ 419 

﴾ Allah‟a ve Rasûlü‟ne itaat edin ki merhamet 

olunasınız.﴿ 420 

                                              
415 Maide 3 
416 Buhârî 1358, 6015, 7344, Tirmizî 2811 
417 Begavî 4111, Beyhakî 13443 
418 Nûr 54 
419 Ahkaf 31 
420 Al-i Ġmran 132 
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﴾…Kim Allah‟a ve Rasûlü‟ne itaat ederse, iĢte on-

lar Allah‟ın kendilerini nimetlendirdiği nebiler, 
sıddîklar, Ģehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar 

ne iyi arkadaĢtırlar.﴿ 421 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 
“Ümmetimin hepsi cennete girecektir ancak, im-

tina edenler (çekinenler) giremeyecektir, buyurdu. 
Sahâbeden bazıları: 

-Ġmtina edenler kimlerdir ya Rasûlallah? diye so-
runca Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

-Kim bana itaat ederse cennete girer, her kim 
de bana asi olursa o imtina etmiĢ olur, buyurdu.”422 

*Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e yapılan itaat-
sizlik amellerin boĢa gitmesine ve kabul görmemesine, 
onun sünnetlerini önemsemeyip isyan etmek cehen-
neme girilmesine bir sebeptir. Rasûlullah‟a olan iman 
ve itaatlerini ağızlarıyla söyleyip de yüz çevirenler 
mü‟min değildir. 

﴾ Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin ve Rasûl‟e 

itaat edin de amellerinizi boĢa çıkarmayın.﴿ 423 

﴾ Kim Allah‟a ve Rasûlü‟ne isyan eder ve O‟nun 

sınırlarını aĢarsa, (Allah) onu içinde ebedi kalacağı 

ateĢe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.﴿ 424 

                                              
421 Nisa 69 
422 Buhârî 7143 
423 Muhammed 33 
424 Nisa 14 
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﴾…Kim Allah‟a ve Rasûlü‟ne itaat ederse (Allah) 

onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de 

yüz çevirirse ona elem verici bir azap vardır.﴿ 425 

﴾ „Allah‟a ve Rasûl‟e iman ve itaat ettik.‟ diyorlar, 

sonra da içlerinden bir grup yüz çeviriyor. Onlar 

mü‟min değildir.﴿ 426 

Bütün bu anlatılanlar ancak meĢru ölçülerde ya-
pılmalı, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bulunduğu yüce 
mevkiden (nübüvvet mevkisinden) daha yukarıya, 
haĢa ilahlık mevkisine yükseltilmemeli, bu mevkiden 
aĢağı da indirilmeden hakkı verilmeli, ifrat (aĢırılık) ve 
tefritten (ihmal) sakınılarak ikisinin arası orta bir yol 
izlenmelidir. 

Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle 
buyurmuĢtur: 

“Hıristiyanların Meryem oğlu Ġsa‟yı övmede haddi 
aĢtığı gibi siz de beni övmede haddi aĢmayın. Ben 
ancak Allah‟ın bir kuluyum. Benim için „Allah‟ın kulu 
ve rasûlü‟ deyin.”427 

Son olarak rasûlleri tanımak ve onlara iman 
etmenin faydalarından birkaçını zikredelim: 

1. Onların sıfat, sîret ve hallerini bilmek, onlara 
imanın tamamlayıcı unsurları arasındadır. 

2. Rasûllerin, özellikle de Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) in üzerimizdeki haklarından biri de onları 

                                              
425 Fetih 17 
426 Nûr 47 
427 Buhârî 3261 
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samimi olarak sevmektir. Onları gereği gibi tanımadan 
ise bu mümkün değildir. 

3. Yüce Allah‟ın, bizim içimizden, bizleri temizle-
yen, Kitabı ve hikmeti öğreten, dalâletten sonra hida-
yeti öğreten rasûller gönderdiğini bilmek; bu lütuf ve 
kereminden dolayı Allah‟a Ģükretmemize sebep olur. 

4. Rasûller mü‟minlerin eğiticileridir. Çünkü hayır 
ve Ģer onların vasıtasıyla öğrenilir. Kendisinin gerçek 
terbiyecisi, temizleyicisi ve öğretmeni hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmamak mü‟min için ciddi bir eksikliktir. 

5. Rasûllerin yeterince tanınmasıyla mü‟minler için 
uyulacak güzel örnekler ortaya çıkar. 

6. Allah‟ın rasûllerini yeterince tanıyan kimseler, 
kendilerine indirilen kitapları ve en önemlisi Allah‟ın 
kullarından muradını (isteklerini) en iyi Ģekilde kavra-
yıp hayatlarını buna uygun bir hale getirebilirler. 



Tevhid 

~ 145 ~ 

 

 

5. AHİRET GÜNÜNE İMAN 

Ahiret günü, insanların hesaba çekilme ve dünya-
da yaptıklarının karĢılığını tam olarak alma günüdür. 
„Son gün‟ anlamına gelen ahiret gününün bu Ģekilde 
adlandırılmasının sebebi, onun son dünya günü olup 
ondan sonra baĢka dünya günü olmamasıdır. Çünkü 
bu günden sonra cennetlikler nimet dolu konaklarına, 
cehennemlikler de azap dolu mekanlarına yerleĢmiĢ 
olurlar. 

Mahlukatın en Ģereflisi olan insan, varacağı sonu-
cu bilmenin ıĢığında hedefini tayin edebilir, gayesini 
belirleyip yolunu çizebilir ve kendisini, belirlediği bu 
hedefe ve gayeye ulaĢtıracak vesile ve sebeplere sarılır. 
Ġnsanda bu bilgi yoksa hedefini de tayin edemez, ha-
yatının da bir gayesi olmaz. Bu durumda ise üstün 
faziletlerini kaybeder ve iç güdüleriyle hedefsizce ya-
Ģayan hayvanlar gibi bir hayat sürer. Böyle bir durum-
la muhatap olmamak için dönüĢ yurdu olan ebedi 
hayat öğrenilmeli ve oradaki arzulanan neticeye uygun 
amel edilmelidir. 

Ġmanın rükunlarından olan ahiret günü ve ona 
bağlı olan diğer meselelerin öğrenilmesi; neye, nasıl 
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iman etmemiz gerektiğini bilmek açısından önemli 
olduğu gibi, yukarıdaki sebeple de öğrenilmesi daha 
bir önem kazanmaktadır. Aslen ahiret günü, bu ale-
min yok olmasıyla baĢlar. Ancak ahiret gününe iman, 
Allah‟ın ve Rasûlü‟nün haber verdiği, ölümle baĢlayan 
kabir fitnesine (sorgusuna), oradaki nimete ve azaba, 
büyük ve küçük kıyamet alametlerine, bundan sonra 
ise alemin yok olmasıyla ortaya çıkacak olan tekrar 
dirilmeye, haĢra (toplanmaya), amel defterine, hesaba 
çekilmeye, amellerin tartılacağı mizana (teraziye), 
Kevser havuzuna, cehennemin üzerine kurulan ve 
üzerinden geçmekle emrolunacağımız Sırat Köprü-
sü‟ne, o gün ve sonrasında vuku bulacak farklı kimse-
lere mahsus çeĢitli Ģefaat olaylarına, nimet yurdu cen-
nete ve azap yurdu cehenneme iman etmeyi gerektirir. 

Allahu Teâlâ, kitabı Kur‟an-ı Kerim‟de ahiret gü-
nüne çokça değinerek onun önemine ve gaybî olan bu 
güne imanı kalplere yerleĢtirmeye dikkat çekmiĢ, insa-
nın o günden gafil olmamasını istemiĢtir. ġöyle ki: 

1. Allahu Teâlâ birçok ayette ahiret gününe imanı 
kendisine imanla ve salih amelle zikretmiĢtir. 

﴾…Allah‟a ve ahiret gününe iman edip salih amel 

iĢleyenlere Rableri katında mükafat vardır…﴿ 428 

﴾ Lakin onlardan ilimde derinleĢmiĢ olanlar, sana 

indirilene ve senden önce indirilene iman eden 
mü‟minler, namazı kılıp zekatı verenler, Allah‟a ve 
ahiret gününe inananlar var ya, iĢte onlara büyük bir 
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mükafat vereceğiz.﴿ 429 

2. Yüce Allah Kur‟an‟da, ahiret gününü değiĢik 
isimler vererek çokça zikretmiĢ olup bu isimlerin her 
biri o gün meydana gelecek olaylara delalet etmektedir. 
Bunlardan bazıları: 

a) Yevmu‟l-Ba‟s (Yeniden dirilme günü) 430  
b) Yevmu‟l-Kıyame (Ayağa kalkma günü) 431 
c) Saat (BuluĢma vakti) 432 
d) Yevmu‟d-Din (Din günü) 433 
e) Yevmu‟l-Hisab (Hesap günü) 434 
f) Yevmu‟l-Feth (Fetih günü) 435 
g) Yevmu‟t-Telak (KavuĢma günü) 436 
h) Yevmu‟l-Cem (Toplama günü) 437 
ı) Yevmu‟t-Teğâbün (Zarar günü) 438 
j) Yevmu‟l-Hulûd (Ebedilik günü) 439 
k) Yevmu‟l-Hasret (PiĢmanlık günü) 440 
l) Yevmu‟l-Hurûc (ÇıkıĢ günü) 441 
m) Yevmu‟t-Tenâd (BağrıĢıp çağrıĢma günü) 442 
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432 En‟am 31 
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3. Ġnsan unutkan ve gaflet sahibidir. Dünya haya-
tına aĢırı düĢkün olup ve geleceğini/ölümden sonrası-
nı ihmal etmektedir. Yarattığı varlığın bu özelliğini 
bilen Allahu Teâlâ, bizlere olan fazlı ve rahmeti ile, 
Kur‟an‟da çokça dünya hayatının oyun ve eğlenceden 
ibaret geçici bir hayat olduğunu, ahiret hayatının ise 
hakiki ve daimi olduğunu bize hatırlatmaktadır. 

﴾ Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, 

bir süs, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma 
yarıĢından ibarettir…Ahirette ise çetin (Ģiddetli) bir 
azap ile Allah‟ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya ha-

yatı aldatıcı bir geçimlikten baĢka bir Ģey değildir.﴿ 443 

Ahiret gününe iman etmenin, insan hayatında ol-
dukça fazla tesiri vardır. Bu iman, kiĢiyi orası için ha-
zırlık yapmaya, cennete girmeye vesile olacak salih 
amelleri iĢlemeye, azabı gerektirecek çirkin amellerden 
de uzak durmaya teĢvik eder. 

Tarih boyunca, öldükten sonra dirilmeye akılları 
ermediği için onu kabullenemeyip inkar eden kafirler 
olagelmiĢtir. Halbuki öldükten sonra diriliĢ, değiĢmez 
bir gerçektir. Bütün semavi kitaplar ittifakla bunu dile 
getirmiĢ, her nebi ve rasûl de kavimlerini ahirete ima-
na davet etmiĢlerdir. Buna dair naklî deliller Ģunlar-
dır: 

﴾ Kafirler asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. 

De ki: Hayır, Rabbime yemin olsun ki, muhakkak di-
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riltileceksiniz. Sonra da yaptığınız Ģeyler mutlaka size 

haber verilecektir. O Allah‟a kolaydır.﴿ 444 

﴾ Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine sizi oraya 

döndürecek ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.﴿ 

445 

﴾ (Nûh, kavmine Ģöyle dedi:) Allah, sizi yerden 

bitki gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve 

sizi (yeniden) çıkaracaktır.﴿ 446 

Ayrıca Allahu Teâlâ değiĢik dönemlerde bazı fert 
veya toplulukları öldürmüĢ ve ibret alınsın diye tekrar 
diriltmiĢtir. ġahit olunan bu delillerden bazılarına 
Bakara Sûresi‟nde beĢ tane örnek vardır: 

a) Musa (Aleyhi's-Selam) ın kavmi Allah‟ı açıkça 
görmedikçe inanmayacaklarını söyleyince Allahu Teâlâ 
onları öldürmüĢ, sonra da Ģükretsinler diye tekrar di-
riltmiĢtir.447 

b) Ġsrail oğulları faili meçhul bir cinayetin katili 
hakkında ihtilafa düĢtüklerinde Allahu Teâlâ onlara 
bir inek kesmelerini, onun bir parçasıyla öldürülen 
kiĢiye vurmalarını ve ölünün dirilerek katilini açıklaya-
cağını buyurdu.448 

c) Allahu Teâlâ, (tâûn sebebiyle) ölüm korkusuyla 
yurtlarından kaçan binlerce kiĢiyi öldürmüĢ ve tekrar 
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diriltmiĢtir.449 
d) Virane bir beldeden geçerken Allah‟ın burayı 

tekrar diriltmesine ihtimal vermeyen birisini (Üzeyr 
Aleyhi's-Selam‟ı) Allahu Teâlâ 100 yıl öldürmüĢ, sonra 
tekrar diriltmiĢ ve yanındaki yalnızca kemikleri kalmıĢ 
eĢeğine de gözlerinin önünde hayat vermiĢtir.450 

e) Ġbrahim (Aleyhi's-Selam) ın ölüleri nasıl dirilttiğini 
göstermesi talebine karĢılık Yüce Allah, dört kuĢu 
kesip parçalarını civar dağlara bırakmasını, sonra da 
onları kendisine çağırmasını emretmiĢ ve o kuĢların 
koĢarak ona geleceğini bildirmiĢtir.451 

ġüphesiz ki, evvelinde bir numune olmadan gök-
leri, yeri ve tüm mahlukatı ilk defa yaratan Yüce Yara-
tıcı, onları tekrar diriltmeye elbette gücü yetendir. Aklî 
olan bu bakıĢ açısının delilleri Ģunlardır: 

﴾ O, mahlukatını yaratıp (ölümden) sonra bunu 

tekrar edendir ki, bu (tekrar yaratma) O‟na daha kolay 

gelir…﴿ 452 

﴾ Gökten bereketli bir su indirdik…Ve o suyla 

ölü bir beldeye hayat verdik. ĠĢte (kabirlerden) çıkıĢ da 

böyledir.﴿ 453 
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Ahirete İmanın Bölümleri 

Ahirete iman baĢlıca üç ana baĢlığı ihtiva eder: 
a) Ecelin gelmesi, kabir fitnesi, sorgu, oradaki ni-

met ve azap, 
b) Kıyametin alametleri, 
c) Kıyametin kopması, bu alemin baĢka bir aleme 

dönüĢmesi, ba‟s (yeniden diriliĢ), haĢr, havuz, hesap, 
kullar arası hak alıĢveriĢi, mizan ve amellerin tartılması, 
Sırat‟tan geçme, cennet ve cehennem, Ģefaat. 

ġimdi sırasıyla bu baĢlıkları delilleriyle inceleyelim: 

A) Ecelin Gelmesi, Kabir Fitnesi, Sor-

gu, Oradaki Nimet ve Azap 

Allahu Teâlâ‟nın mahlukatı arasına koyduğu bir 
sünneti olarak ölüm, her can sahibine mutlaka ulaĢa-
caktır. Ölümün Ģekli kiĢilerin dünyadaki hallerine göre 
değiĢken olur. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den 
alıntıladığımız uzun bir hadiste bu husus bize Ģöyle 
anlatılmaktadır: 

“ĠnanmıĢ bir kulun eceli geldiğinde, görevli 
ölüm meleği ve yardımcıları en güzel sûrette, cennet 
kefeni ve kokularıyla ona gelirler ve güzellikle ruhunu 
bedenden çıkarıp güzel kokulu kefenlerle onu kefen-
lerler, yedi kat semayı aĢarak Allah‟a sunarlar. Allah‟ın 
emri ile ruh tekrar bedene iade olunur. Kul kabrin-
deyken Rabbi, dini ve Nebi‟si hakkında Münker ve 
Nekir isimli iki melek tarafından sorguya çekilir. Bu 
sorgu esnasında kulun namazı, orucu, zekatı ve diğer 
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iyilikleri hazır bulunur. Allah‟ın bir vaadi olarak o iyi 
kul bu suallere istenildiği gibi cevap verir: 

-Rabbin kim? sorusuna Allah‟tır, der, 
-Dinin ne? sorusuna Ġslam‟dır, der, 
-Aranızdan gönderilen bu adam (Muhammed) 

hakkında ne dersin? sorusuna da O Allah‟ın 
Rasûlü‟dür, diye cevap verir. Bunun üzerine o iki me-
lek: 

-Onun Allah‟ın Rasûlü olduğunu nasıl bildin? diye 
sorunca mü‟min kul: 

-Allah‟ın Kitabı‟nı okudum, ona inandım ve tasdik 
ettim, diye cevap verir. ĠĢte bu Allahu Teâlâ‟nın Ģu 
vaadi sebebiyledir: 

﴾ Allah, iman edenleri dünya hayatında da, ahiret 

hayatında da sabit bir sözle (tevhid sözüyle) sabit tu-

tar…﴿ 454 

Mü‟min kulun sorgusu esnasında verdiği bu ce-
vaplar üzerine Allah gökten, onun cevaplarını tasdik 
eder ve kabrinin geniĢletilmesini, kendisine cennet 
yataklarından bir yatak hazırlanmasını, cennetten kab-
rine güzel kokular ve ılık rüzgarlar esmesi için kabri ile 
cennet arasına bir kapı açılmasını emreder. Kabri 70 
zirâ (~35 m.) geniĢletilir ve aydınlatılır. Müteakiben 
dünyada yaptığı salih amelleri; yüzü ve elbiseleri güzel, 
hoĢ kokulu bir adam olarak onun yanına gelir ve onu 
kabir nimetleri ile müjdeler. Aynı zamanda cennet ve 
cehennemden birer yer gösterilerek Allah‟ın o kulu, 
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cehennemdeki azap yerinden kurtarıp cennetten ona 
gösterilen mekanı kendisine bahĢettiği bildirilir. O kul 
yeniden diriltilene kadar cennetteki makamını seyreder 
durur. Ruhu ise, yeniden bedene döneceği kıyamet 
gününe kadar cennet ağacına tutunmuĢ bir kuĢ olduğu 
halde temiz ruhların arasında bulunur.455 

Ġnkar eden bir kulun eceli geldiğinde ise, ölüm 
meleği ve yardımcıları ona kara yüzlü bir Ģekilde, yan-
larında demir bir kürek bulunduğu halde gelirler. 
Ölüm meleği azarlayarak ve canını yakarak ruhunu 
bedeninden söker alır, diğer melekler de onun ruhunu 
yanlarında getirdikleri küreğe koyarlar. Ondan en pis 
bir koku yayıldığı halde semaya yükseltirler. Ancak 
ona gökyüzünün kapıları açılmaz. Bu Allahu Teâlâ‟nın 
Ģu buyruğu gereğidir: 

﴾ Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karĢı ki-

birlenmek isteyenlere gök kapıları açılmaz ve onlar 
deve, iğne deliğine girinceye kadar cennete giremez-

ler…﴿ 456 

Onun ruhu oradan savrulup atılarak kovulur ve 
cesedine döndürülür. Sorgu melekleri onu korkutarak 
oturturlar ve sorguya çekerler: 

-Rabbin kim? sorusuna Ah! Ah! Bilmiyorum, der, 
-Dinin ne? sorusuna Ah! Ah! Bilmiyorum, der, 
-Aranızda gönderilen bu adam hakkında ne dersin 

ve onun hakkında nasıl Ģahitlik edersin? sorusuna da 
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kastedileni bilemeden: 
-Hangi adam? der. Meleklerin: 
-Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), diye hatırlat-

maları üzerine: 
-Bilmiyorum, insanlar bir Ģeyler söylüyorlardı, ben 

de onların söylediği gibi söylüyordum. der. 
Bu cevaba müteakiben Allahu Teâlâ, onun için 

ateĢten bir yatak serilmesini, sıcak ve kavurucu rüzga-
rın girmesi için cehennemden kabrine bir kapı açılma-
sını emreder. Onun cehennemdeki mekanı kendisine 
gösterilir ve: 

-Bu senin mekanındır, denilir. Cennetten de bir 
yer gösterilir ve: 

-Eğer Allah‟a itaat etmiĢ olsaydın burası senin ola-
caktı, denilir. Kazandığı ve kaybettiği yerleri görünce 
acı ve ızdırabı katlanır. Sonra kabri, adamın kaburga 
kemikleri birbirine girecek Ģekilde daraltılır. ĠĢte bu, 
Allah‟ın vaat ettiği sıkıntılı ve sıkıcı hayattır. Nitekim 
O (Azze ve Celle) Ģöyle buyurmuĢtur: 

﴾ Her kim Beni anmaktan yüz çevirirse Ģüphesiz 

ki onun sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu, kıyamet 

günü kör olarak haĢrederiz.﴿ 457 

Müteakiben dünyada yaptığı çirkin iĢleri, yüzü ve 
elbiseleri çirkin, kötü kokulu bir adam olarak onun 
yanına gelir ve onu Allah‟ın azabı ile müjdeler. 

Sonra ona azap etmesi için, elinde bir dağa vurul-
sa onu toz-toprak haline getirebilecek bir balyoz bu-
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lunan kör, sağır ve dilsiz bir kiĢi gönderilir. Ona öyle 
bir darbe vurur ki, kabirdeki adam toprak olur! Allah 
onu tekrar eski haline çevirir. Kendisine musallat edi-
len kiĢi ona bir daha vurunca öyle bir feryat eder ki, 
doğu ile batı arasındaki insanlarla cinlerden baĢka her 
Ģey o feryadı iĢitir. Allah onu tekrar diriltinceye kadar 
kabrinde azap görmeye devam eder.”458 

*Ehli Sünnet‟e göre kabir azabı ve nimeti hak ve 
gerçektir. Ayet ve sahih hadisler bunlara delillik et-
mektedir: 

﴾…Firavun‟un ailesini, kötü azap kuĢattı. Onlar 

sabah akĢam ateĢe sunulurlar. (Dünya durdukça azap 
böyle devam eder.) Kıyamet saati geldiğinde de „Fira-

vun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!‟ (denilir.)﴿ 459 

Allahu Teâlâ bu ayetlerde Firavun ve ailesi hak-
kında iki çeĢit azaptan bahsetmektedir. Ġlkinin kabirde 
olup sabah akĢam ateĢe sunuldukları, ikincisinin ise 
kıyamet koptuğu gün olup azabın en Ģiddetlisine so-
kulacakları apaçık ortadadır. ġüphesiz ki ilk olanla 
kastedilen Ehli Sünnet‟in hakkında ittifak etmiĢ oldu-
ğu kabir azabıdır. 

Kabir azabı ile ilgili hadisler sayı bakımından ol-
dukça fazla olup mütevatir derecesindedir. Bunlardan 
birkaç tanesini zikredelim: 

1. “…Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 
-Kabir azabı haktır, buyurdu. (AiĢe (Radıyallahau An-
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ha) dedi ki:) Ondan sonra her namazda Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in kabir azabından Allah‟a sı-
ğındığını gördüm.”460 

2. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Muhakkak ki ölüler, kabirlerinde azap olunurlar. 

Hatta hayvanlar onların seslerini iĢitirler.”461 
3. “Eğer ölülerinizi defnetmeme endiĢesi olma-

saydı kabir azabından bir kısmını size iĢittirmesi için 
Allah‟a dua ederdim.”462 

*Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Bu hususta 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 

“Kabir, ahiret konaklarının ilkidir. Eğer kiĢi ondan 
(azap görmeksizin) kurtulursa ondan sonraki konaklar 
o kiĢi için daha kolay olur. Ancak ondan (azap gör-
meksizin) kurtulamazsa ondan sonraki konaklar o kiĢi 
için kabirden daha Ģiddetlidir…Kabirden daha kor-
kunç bir manzara görmedim.”463 

Kabir Azabına Örnekler 

a) Namaz Kılmayan ve Kur’an’ı Terk Edenin 
Cezası: 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“…Bu gece (rüyamda) bana iki kiĢi (Cebrail ve 

Mikail) geldi. Hem beni götürüyor, hem de: 
-Bizimle yürü! diyorlardı … Biz yürüdük ve niha-
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yet yatmakta olan bir adamın yanına geldik. Onun baĢ 
ucunda da elinde taĢ bulunan birisi duruyor ve adamın 
baĢını taĢla eziyordu. TaĢı baĢına her vurduğunda taĢ 
yuvarlanıp gidiyor, taĢı atan da her seferinde arkasın-
dan koĢup onu alıp geri getiriyordu. Bu arada o dönüp 
gelmeden önce adamın baĢı iyi oluyor ve eski haline 
dönüyordu. Sonra taĢı getiren adam baĢ ucuna gelip 
ilk seferde yaptığı gibi adamın baĢını ezmeye devam 
ediyordu. Ben: 

-Sübhanallah! Bunlar da kim? dedim… 
-O (baĢı ezilen) Allah‟ın kendisine Kur‟an‟ı öğret-

tiği birisidir. Ama o gece Kur‟an‟dan uzak kalır, gün-
düz de O‟nunla amel etmezdi ve O‟nu reddederdi, 
farz namazlarını da kılmadan uyurdu. ĠĢte bu sebeple 
kıyamet gününe kadar ona bu Ģekilde davranılır, dedi-
ler.”464 

b) Zina Edenin Cezası: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“…Bu gece (rüyamda) bana iki kiĢi geldi. … Biz 

yürüdük… Nihayet tandır gibi üstü dar, altı geniĢ olan 
ve altında ateĢ yanan bir fırına geldik. Onun içinden 
bağrıĢma sesleri geliyordu. Onun ağzına doğru baktık 
ki, içerde çıplak erkekler ve kadınlar var. AteĢ alevlen-
dirildikçe içindekiler bağırıp çağırarak yukarı doğru 
çıkıyorlar ve neredeyse dıĢarı çıkacak gibi oluyorlar, 
alevler azalınca da tekrar geri dönüyorlardı. 

-Bunlar kim? diye o iki meleğe sordum… 
-…Onlar (dünyadayken) zina eden erkek ve ka-
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dınlardır… dediler.”465 
c) Faiz Yiyenin Cezası: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“…Bu gece (rüyamda) bana iki kiĢi geldi. … Biz 

yürüdük… Nihayet içinde (yüzen) bir adam bulunan 
kandan oluĢmuĢ bir nehre geldik. Nehrin kenarında 
da yanında çokça taĢ bulunan bir adam vardı. Nehir-
deki adam dıĢarı çıkmak istediğinde diğeri onun ağzı-
na bir taĢ atarak onu tekrar bulunduğu yere gönderi-
yordu. Adam çıkmak için her defasında geldiğinde 
öbürü ağzına taĢ atıp geri çeviriyordu. 

-Bunların durumu nedir? diye sordum… 
-…Nehirde yüzmekte olup kendisine taĢ yutturu-

lan adam (dünyadayken) faiz yiyen birisi-
dir…dediler.”466 

d) Yalancılık Yapanın Cezası: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“…Bu gece (rüyamda) bana iki kiĢi geldi. … Biz 

yürüdük… Nihayet sırt üstü yatmıĢ bir adamın yanına 
geldik. BaĢ ucunda da elinde demirden bir kanca bu-
lunan birisi vardı. Bu adam (elindeki kancayla) yatanın 
ağzının yanını, boğazını ve gözünü baĢının arkasına 
kadar kesip parçalıyordu. Sonra diğer yana geçip o 
tarafı da aynı Ģekilde yarıp parçalıyordu. Bu arada ağ-
zının diğer yanı iyileĢiyor, adam da tekrar oraya yöne-
lerek ilk seferde olduğu gibi kesip yarma iĢine devam 
ediyordu. Yanımdaki iki meleğe: 

                                              
465 Buhârî 1307 No:1386, 6915 No:7047 
466 Buhârî 1307 No:1386, 6915 No:7047 
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-Sübhanallah! Bunların durumu nedir? diye sor-
dum… 

-…O (ağzı yarılan) erkenden evinden çıkar ve ya-
lan söylerdi de yalanı her tarafa yayılırdı. ĠĢte bundan 
dolayı kıyamete kadar ona bu Ģekilde davranılır… de-
diler…”467 

*Sahih sünnette suçun çeĢidine bağlı olarak daha 
baĢka azap çeĢitleri de bildirilmektedir. 

Kabir azabı ve nimetlerinin keyfiyeti (nasıllığı) hu-
susunda çok Ģey söylenmiĢtir. Ancak bu hususta sahih 
olarak rivayet edilen bilgilerin dıĢında bir Ģeyler söy-
lemek doğru değildir. Tahavî Akidesi‟nin Ģerhini ya-
pan Ġbni Ebi`l-Ġz (Rahmetullahi Aleyh) bu hususta Ģöyle 
demektedir: 

“Kabrin azap ve nimeti, iki meleğin gelip ölüye bir 
Ģeyler sorması Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den 
mütevatir olarak rivayet edilmiĢtir. Dolayısıyla onlara 
inanmak gerekir. Nasıllığı ve niceliği hakkında ko-
nuĢmak doğru değildir. Aksine ruhun cesede dönüĢü 
bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir tarzdadır… 

Kabir azabı, berzah azabıdır. Ölüp kabir azabına 
müstahak olanlar Ģüphesiz ki onu tadacaktır. Onların 
kabre defnedilmeleri, suda boğulup cesetlerinin kay-
bolması ya da kurda kuĢa yem olmaları durumu değiĢ-
tirmez. Azap defnedilenlere ulaĢtığı gibi diğerlerine de 
ulaĢır.” 468 

Bizim idrakimiz dıĢında olan bu tür gaybî durum-

                                              
467 Buhârî 1307 No:1386, 6915 No:7047 
468 Akidetü‟t- Tahaviyye ve ġerhi s.332-333 
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ları, anlayıp görebildiğimiz Ģeylerle kıyaslamamak ge-
rekir. Mesela kabir, definden sonra açılsa o ölünün, 
bırakıldığı hal dıĢında bir hali gözükmez. Ne sorgu-
landığına, ne kabrinin geniĢlediğine veya daraltılıp 
kemiklerinin iç içe geçtiğine, ne de diğer haber verilen 
Ģeylere tanık olunamaz. 

Bu; tıpkı rüyasında sıkıntı veya sevinç verici bir 
Ģeyler görüp de etkisi dıĢarıdan görülen, ancak kendi-
sinin ne gördüğü bilinemeyen bir kimsenin haline 
benzer. O kiĢi gördüğünün etkisiyle terlemekte, geril-
mekte, gülümsemekte veya inlemekte ve konuĢmak-
tadır. Ancak onu dıĢardan seyredenler bunu idrak 
edemezler. 

Bu sebeple keyfiyeti bizim bilemeyeceğimiz Ģekil-
de olan kabir azabı ve nimeti gibi gaybî olup ayet ve 
sahih hadislerle bize bildirilen hususlarla ilgili haberle-
re bildirildiği Ģekilde inanıp onlarla yetinmek, nasıllığı-
nı ve niceliğini araĢtırmamak en doğru yoldur. 

B) Kıyametin Alametleri 

Ayet ve hadisler kıyametin yaklaĢtığını haber ver-
mektedir. Bizler dünyanın son zamanlarını yaĢıyoruz. 

﴾ Ġnsanların hesaba çekilmeleri yaklaĢtı ve onlar 

gaflet içinde yüz çeviriyorlar.﴿ 469 

﴾ Saat (kıyamet vakti) yaklaĢtı…﴿ 470 

                                              
469 Enbiya 1 
470 Kamer 1 
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Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususta: 
“Ben ve kıyamet saati iĢte böyle gönderildik.” bu-

yurarak iki parmağını iĢaret etti ve uzattı.471 
“Ben kıyametin esintisinde (baĢlangıcında) gönde-

rildim.”472 buyurmaktadır. 
Dünyanın kalan ömrü, geçen ömrüne göre olduk-

ça azdır. Bununla beraber dünyanın ömrünün biteceği 
kıyamet vaktini Allahu Teâlâ‟dan baĢkası bilmemekte-
dir. Yüce Allah onun vaktini bilmenin göklere de, yere 
de ağır geldiğini bildirmiĢ, gerek melek olsun, gerekse 
nebi ve rasûl olsun onun vaktini hiçbir mahluka açık-
lamamıĢtır. Bu sebeple onu ancak Allah bilir: 

﴾ Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soru-

yorlar. De ki: Onun ilmi Rabbimin katındadır. Onun 
vaktini O‟ndan baĢkası açıklayamaz. O göklere de, 
yere de ağır gelmiĢtir. O size ansızın gelecektir. Sanki 
sen onu biliyormuĢsun gibi sana soruyorlar. De ki: 
Onun bilgisi ancak Allah‟ın katındadır. Ama insanların 

çoğu bunu bilmez.﴿ 473 

Nitekim meĢhur Cibril hadisinde474 bildirildiği gibi, 
Allah‟ın en değerli meleği olduğunda görüĢ birliği olan 
Cebrail (Aleyhi's-Selam) ın da onun vaktini bilmediği or-
taya çıkmaktadır. 

Ġbni Kesir (Rahmetullahi Aleyh) in bildirdiği gibi kıya-
metin vaktine dair gelen hadislerin hepsi uydurma 

                                              
471 Buhârî 6425 
472 Dûlâbî, el-Kunâ 1/23, Ġbni Mendeh 2/234/2, Sahiha 808 
473 A'raf 187 
474 Buhârî 203, Müslim 8/1 
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olup hiçbirinin aslı yoktur.475 
Kıyamet vakti bilinmediği gibi onun alametlerinin 

vakitleri de bilinmez. Ancak bazılarının sırası hakkın-
da konuĢulabilir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıyamete kadar 
olacak birçok alameti haber vermiĢ ve ümmetini bun-
lardan haberdar etmiĢtir ki, bunlar Allah‟ın gayb il-
minden rasûllerinden dilediğine dilediği kadarını bil-
dirmesi kısmındandır: 

Ebu Zeyd Amr b. Ahtab (Radıyallahu Anh) dedi ki: 
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizlere sabah 

namazını kıldırdı, sonra minbere çıkıp öğle vakti ge-
linceye kadar bize hitap etti. Sonra indi, (öğle) nama-
zını kıldırdı. Sonra tekrar minbere çıktı ve ikindi vakti 
gelene kadar bize hitap etti. Sonra indi, (ikindi) nama-
zını kıldırdı. Akabinde tekrar minbere çıkarak güneĢ 
batıncaya kadar bize hitap etti. Bu hutbelerinde bize 
olmuĢ ve olacak her Ģeyi anlattı. Onları en iyi bileni-
miz, en iyi ezberleyenimizdir.”476 

 Huzeyfe b. Yeman (Radıyallahu Anh) dedi ki: 
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıyamet ko-

puncaya kadar olacak her Ģeyi bana haber verdi. Be-
nim o Ģeylerden kendisine sormadığım hiçbir Ģey kal-
madı.”477 

                                              
475 Ölüm Ötesi Tarihi s.34 
476 Müslim 2892/25 
477 Müslim 2891/24 
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Alametlerin Kısımları 

Kıyamet alametleri, genel olarak iki kısma ayrılır: 
a) Küçük Alametler: Bunlar uzunca bir süreye 

yayılmıĢ olup devam eden çokça olaylardır. 
b) Büyük Alametler: Bunlar ise kıyamete yakın 

vakitlerde görülecek ve ilk defa ortaya çıkacak az sayı-
da, büyük olaylardır. 

A) Küçük Alametler 

Bunlar oldukça fazladır. Bu alametlerin baĢlangıcı 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in nebi olarak gön-
derilmesi, bitiĢi ise yeryüzünde „Allah Allah‟ zikrinin 
kesilmesi ve orada insanların en Ģerlilerin kalmasıdır. 

Ortaya çıkan veya çıkacak olan alametlerin hepsini 
sakınılması gereken birer yasak olarak algılamak doğru 
değildir. Bunlar birer iĢarettir, iyisi de olur, kötüsü de, 
helali de olur, haramı da. 

ġimdi bu alametleri -güç nisbetinde- olup biten, 
görülüp devam eden ve henüz görülmeyenler Ģeklinde 
üç ayrı baĢlık altında delilleriyle inceleyelim: 

 (1) Ortaya Çıkan ve Bitenler 

a- Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in gönderil-
mesi,478 

b- Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in vefatı,479 
c- Kudüs‟ün fethi 480 : Kudüs‟ün fethi Ömer 

                                              
478 Buhârî 6425 
479 Buhârî 2967 
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(Radıyallahu Anh) zamanında h.16. yılda meydana gelmiĢ-
tir.481 

d- Davaları bir olan iki grubun savaĢması482: Alim-
lerin görüĢüne göre bu savaĢ Ali (Radıyallahu Anh) ve 
beraberinde bulunanlar ile Muaviye ve beraberindeki-
lerin yaptığı Sıffîn SavaĢı‟dır ki, h.36. senede meydana 
gelmiĢtir.483 

e- Müminlerin Ģehit olup, amellerinin temizlen-
mesini sağlayan bir hastalığın (tâûn) ortaya çıkması484: 
Bu, Ömer (Radıyallahu Anh) zamanında Kudüs‟ün fet-
hinden sonra Filistin‟in Amvâs isimli beldesinde orta-
ya çıkan ve Amvâs Tâûnu diye bilinen bir salgındır.485 

f- Malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kiĢi-
nin dahi bulunamaması 486 : Daha sahâbe zamanında 
yapılan Ġran ve Bizans fetihleri sayesinde mal çoğalmıĢ, 
raĢid halife Ömer b. Abdulaziz zamanında ise zekat 
verilecek bir kiĢi dahi bulunamayacak Ģekilde sel gibi 
akmıĢtır.  

g- Hicaz topraklarında, ġam‟daki develerin boyun-
larını aydınlatan büyük bir ateĢin çıkması 487 : H.654. 
senede Medine‟de büyük bir ateĢ çıkmıĢ ve bir ay ka-
dar sürmüĢtü. Onun yüksekliği bir dağ gibi, geniĢliği 

                                                                                     
480 Buhârî 2967 
481 Büyük Ġslam Tarihi 7/96-99 
482 Buhârî 3380, 6974, Müslim 2888/17 
483 Ġbni Hacer el-Askalânî Fethu‟l-Bârî 13/107 
484 Buhârî 2967, Ġbni Mâce 4042 
485 Fethu‟l-Bârî 6/334 
486 Buhârî 6974, Müslim 1011/58 
487 Buhârî 6972, Müslim 2902/42 
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de Medine Ģehri gibiydi. Onu, bulundukları yerden 
ġam ve civar halkı görmüĢtür.488 

h- Müslümanların Türklerle savaĢmaları489: Bu da 
Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerinde 
olmuĢtur. Müslümanlar Selçuklularla 150 civarında 
savaĢ yaptılar. H.600‟lü yıllarda ise Cengiz Han komu-
tasındaki Tatarlar (Moğollar) neredeyse bütün dünyayı 
ateĢe verdiler, zarar vermedik bir ülke bırakmadılar. 
Son hükümdar Timur da dahil olmak üzere Ġslam 
beldelerinde taĢ üstünde taĢ bırakmadılar. H.656 yı-
lında Bağdat harap edildi ve son halife Mu‟tasım öldü-
rüldü. 657 senesinin Ramazan ayında ise Müslümanlar 
Ayn Calut SavaĢı‟nda onlara galip geldiler ve Ģerlerin-
den kurtuldular. Daha sonra Türkler Müslüman oldu-
lar, Ġslam‟a ve Müslümanlara faydalı oldular.490 

ı- Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) adına hadis 
uydurulması491: Bu ağır fitne Ġslam‟ın ilk dönemlerinde 
baĢlamıĢ, hadis alimlerinin ravi zincirini oluĢturan 
isnad sorma karĢı hamlesiyle etkisi sınırlı kalmıĢtır. 
Mevzu hadislerle ilgili yazılmıĢ kitaplarda bu hususun 
teferruatı bulunmaktadır.492 

i- Müslümanların imamlarını (idarecilerini) öldür-
meleri, birbirlerine kılıç çekerek savaĢmaları ve mem-

                                              
488 Büyük Ġslam Tarihi 13/344-353 
489 Buhârî 3367, Müslim 2912/65 
490 Büyük Ġslam Tarihi 13/360-390 
491 Beyhakî, Ġbn Adiyy 
492 Örnek olarak Ġbni Kayyîm‟in el-Menâru‟l-Münif, Prof. YaĢar 

Kandemir‟in Mevzu Hadisler isimli kitaplarına bakılabilir. 
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leketlerine en Ģerlilerinin sahip olması.493 

(2) Ortaya Çıkan ve Devam Edenler 

a- Karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin 
ortaya çıkması. O fitneler esnasında insan mü‟min 
olarak sabahlar, kafir olarak akĢamlar. Yahut mü‟min 
olarak akĢamlar, kafir olarak sabahlar. Dinini dünya-
dan bir mal karĢılığı satar.494 

b- Nebilik (peygamberlik) iddiasında bulunan otu-
za yakın yalancının ortaya çıkması,495 

c- Emanete riayet edilmemesi,496 
d- Ġlmin kalkması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğal-

ması,497 
e- Bilgisiz tacirlerin baĢkalarına sorarak alıĢveriĢ 

yapmaları,498 
f- (Allah‟a kulluk ve hayır) amellerin azalması,499 
g- Zinanın çoğalması,500 
h- Ġçkinin çoğalması ve baĢka bir isim verilerek 

helal sayılması,501 
ı- Çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması,502 
i- Faizin çoğalması,503 

                                              
493 Ahmed 5/389 No:23691 
494 Müslim 118/186 
495 Buhârî 3380, Müslim 2923/84 
496 Buhârî 6948, Müslim 143/230 
497 Buhârî 240, Müslim 2671/8 
498 Nesâî 4434 
499 Buhârî 6931 
500 Buhârî 240, Müslim 2671/8 
501 Ahmed 5/318 No:23085, Ġbni Mâce 3384, Buhârî 5650 
502 Buhârî 5650, Ġbni Mâce 4020 
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j- Ġnsanların helal-haram gözetmeden kazanmayı 
düĢünmeleri,504 

k- Bu ümmetin yetmiĢ üç fırkaya ayrılması,505 
l- Yahudi ve Hıristiyanların izinden gidilmesi,506 
m- Kadınların Ģarkı söylemeye baĢlamaları,507 
n- Bütün Müslümanların evine girecek bir fitne,508 
o- Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünülme-

si,509 
ö- Binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının 

bu hususta yarıĢmaları,510 
p- Ġnsanların evlerini kumaĢlara (süslü elbiselere) 

benzetmeleri,511 
r- Ġnsanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimle-

re yardımcı olmaları,512 
s- Cariyenin efendisini doğurması,513 
Ģ- Katilin neden öldürdüğünü, öldürülenin de ne-

den öldürüldüğünü bilmemesi ve kiĢinin komĢusunu, 
kardeĢini ve babasını öldürmesi Ģeklinde öldürme 
olaylarının çoğalması,514 

                                                                                     
503 Terğib ve Terhib 4/150, Taberânî 
504 Buhârî 1907, Nesâî 4432 
505 Ġbni Mâce 3992 
506 Buhârî 7202, Müslim 2669/6 
507 Ġbni Mâce 4020 
508 Buhârî 2967 
509 Nesâî 689, Ġbni Mâce 739 
510 Buhârî 6975, Müslim 5/9 
511 Buhârî, Edebü‟l-Müfred 458 
512 Terğib ve Terhib 2/239, Mu‟cemu‟l-Kebir 
513 Müslim 5/9 
514 Buhârî 6934, Edebü‟l-Müfred 118, Müslim 2672/10, 2908/56 
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t- DüĢmanlık, nefretleĢme, kin tutma, akrabalık 
bağının kesilmesi ve kötü komĢuluk iliĢkilerinin baĢ 
göstermesi,515 

u- Zamanın kısalması,516 
ü- Ticaretin çoğalıp yaygınlaĢması,517 
v- AlıĢveriĢ merkezlerinin birbirine yakın olması,518 
y- Ġnsanların yalnızca kendilerini düĢünmeleri,519 
z- ġiddetli cimriliğin kalplere yerleĢmesi,520 
aa- Ġhlaslı insanların azalması,521 
bb- Alimlerin vefat etmeleri ve insanların cahiller-

den fetva almaları,522 
cc- Ümmet içinde putlara ibadet eden ve Ģirk ko-

Ģanların ortaya çıkması,523 
dd- Kaderciler ve zındıklardan hayvan Ģekline 

çevrilenlerin, yere batırılanların ve taĢlananların olma-
sı,524 

ee- YaĢlıların gençlere benzemeye çalıĢmaları,525 
ff- DüĢük dereceli insanların yüksek makamlara 

gelmesi,526 

                                              
515 Ahmed 10/ 26-31, Hâkim 1/75-76 
516 Buhârî 6931, Müslim 2672/11 
517 Nesâî 4434, Ahmed 5/333, Hâkim 4/445-446 
518 Ahmed 2/519 No:10735, Mecmau‟z-Zevaid 7/ 327 
519 Ahmed 5/389 No:23695, Mecmau‟z-Zevaid 7/309 
520 Buhârî 6931, Müslim 2672/11 
521 Ahmed 11/181-182, Hâkim 4/435 
522 Buhârî 256, Müslim 2673/13 
523 Buhârî 6971, Müslim 2907/52 
524 Ahmed 2/91 No:5639, 5867, 6208, Tirmizî 2280, Ġbni Mâce 

4061 
525 Ebu Davûd 4212, Nesâî 5043, Ahmed 4/156 No:274 
526 Ahmed 15/37-38, Müslim 5/9 
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gg- Alçak oğlu alçakların, insanların en mutlusu 
olmaları,527 

hh- Yalan Ģahitliğin yayılmasıyla yalancının doğru-
lanması, doğrunun da yalanlanması,528 

ıı- Yalanın artması ve haberlerin doğru çıkmama-
sı,529 

ii- Ġhanet edene güvenilip, güvenilir adama hain 
denmesi,530 

jj- Depremlerin çoğalması,531 
kk- Ani ölümlerin çoğalması,532 
ll- Kadınların örtülü olmalarına karĢın çıplakmıĢ 

gibi giyinmeleri,533 
mm- Ġslam‟ın teĢvik ettiği sünnetlerin ihmal edil-

mesi ve önemsenmemesi,534 
nn- Yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi,535 
oo- Bir erkeğe elli kadın düĢecek Ģekilde erkekle-

rin azalması,536 
öö- Arap Yarımadası‟nın tekrar yeĢil bahçelere ve 

ırmaklara sahip olması,537 

                                              
527 Tirmizî 2305, Ahmed 5/389 No:23692 
528 Ġbni Mâce 4036, Ahmed 15/37-38 
529 Müslim 6, 7 
530 Ġbni Mâce 4036, Ahmed 15/37-38 
531 Buhârî 6974 
532 Mecmau‟z-Zevaid 7/325 
533 Müslim 2128/125, Taberânî, Mu‟cemu‟s-Sağir 232 
534 Sahiha 649 
535 Ahmed 5/326, 333 
536 Buhârî 240, Müslim 2671/8 
537 Müslim 1012/60, 706 (2281)/10 
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(3) Henüz Ortaya Çıkmayanlar 

a- Emniyet ve güvenliğin artması,538 
b- Acemlerden Hûz ve Kirman halkı ile savaĢ ya-

pılması,539 
c- Mü‟minin gördüğü rüyanın doğru çıkması,540 
d- Bir günlük hilalin iki günlükmüĢ gibi kalın ol-

ması,541 
e- Bol ama verimi az yağmurların olması,542 
f- Fırat Nehri‟nin altın bir dağ ortaya çıkarması 

neticesinde o altını almaya çalıĢanların % 99‟unun 
birbirini öldürmesi,543 

g- Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insan-
larla konuĢması. (KiĢinin kamçısı veya ayakkabı bağı 
sahibiyle konuĢur, kiĢinin baldırı kendisinden sonra 
ailesinin yaptıklarının haber verir.)544 

h- Bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün 
temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale 
gelinmesi,545 

ı- Rumların (Hıristiyanların) insanların en çoğu 
olmaları,546 

i- Rumların anlaĢmayı bozarak 12.000 kiĢilik 80 

                                              
538 Buhârî 3370 
539 Buhârî 3368 
540 Tirmizî 2372 
541 Mecmau‟z-Zevaid 3/146, 7/325 
542 Ġbni Mâce 4036, Ahmed 2/263 No:7554 
543 Buhârî 6973, Müslim 2897/29 
544 Ahmed 3/83-84, No:11814, Tirmizî 2272 
545 Buhârî 6970, Müslim 2907/53 
546 Müslim 2898/35 
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ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaĢmaları. 
(Neticede Müslümanlar galip gelir.)547 

j- Ġstanbul‟un (yeniden) fethi,548 
k- Kahtan kabilesinden birinin insanları sevk ve 

idare etmesi,549 
l- Ġslam‟ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki 

mescit (Kabe ile Mescid-i Nebevî) arasında toplanma-
ları,550 

m- Kabe‟yi yıkmayı amaçlayan bir ordunun Beydâ 
mevkiinde yere batırılması,551 

n- Cahcah isimli azatlı bir adamın melik (idareci) 
olması,552 

o- Müslümanların Yahudilerle savaĢması. (Bu sa-
vaĢta taĢ ve ağaçlar -Garkad ağacı hariç- arkalarına 
saklanan Yahudileri haber verir.)553 

ö- Kur‟an-ı Kerim‟in bir gece ansızın göğe kaldı-
rılması,554 

p- Ġslam‟ın eskimesi. (Namaz, oruç, hac ve sadaka 
bilinmez olur. Yalnızca çok yaĢlı insanlar kelime-i tev-
hidi söylerler.)555 

r- Medine‟nin, içinden kötü kiĢileri çıkarttıktan 

                                              
547 Buhârî 2967, Müslim 2899/37, 2900/38 
548 Müslim 2897/34 
549 Buhârî 6971, Müslim 2910/60 
550 Müslim 146/232 
551 Müslim 2883 
552 Müslim 2911/61, Ahmed 2/329 No:8346 
553 Buhârî 3369, Müslim 2922/82 
554 Ġbni Mâce 4049 
555 Ġbni Mâce 4049 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 172 ~ 

sonra harap olması,556 
s- Yemen‟den çıkacak ipekten daha yumuĢak bir 

rüzgarın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu al-
ması,557 

Ģ- Mekke‟nin değerinin kalkması ve Kabe‟nin bir 
daha onarılmayacak Ģekilde HabeĢli cılız bacaklı birisi 
tarafından yıkılması ve onun içindeki hazineyi çıkar-
maları.558 

 

B) Büyük Alametler 

Bunlar kıyametin kopmasına yakın görülecek olan 
büyük olaylardır. 

Kur‟an‟da ve hadis kitaplarında bu alametler zik-
redilmesine karĢın hangi sırayla meydana geleceğini 
beyan eden açık bir delil yoktur. Bu alametler farklı 
hadislerde, belli bir sıra takip edilmeden toplanmıĢtır. 
Hatta aynı sahâbîden rivayet edilen aynı lafızlı iki ha-
diste bile alametlerin sıralaması farklılık arz etmektedir. 
Öyleyse alametlerin meydana geliĢ sırası, farklı rivayet-
lerdeki geliĢ Ģekliyle olayların birbirinin peĢi sıra olma-
sına göre bilinir. Aynı Ģekilde ilk olan alametler husu-
sunda da alimler arasında görüĢ farklılıkları vardır. 

Bütün rivayetler bir araya getirildiğinde ġerafettin 
Hasan b. Muhammed et-Tıybî (Rahmetullahi Aleyh) in Ģu 
görüĢü ve tasnifi haklılık kazanmaktadır: 

                                              
556 Müslim 1381/437, Buhârî 1758 
557 Müslim 117/185 
558 Ahmed 2/291 No:7897, 8099, 8604, Müslim 2909/57 
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“Kıyametin (büyük) alametleri iki sınıftır: 
a) Kıyamete yakın olanlar; 
   (1) Deccal‟in ortaya çıkması, 
   (2) Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın yeryüzüne inmesi, 
   (3) Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimlerinin yeryüzünü 

istila etmeleri, 
   (4) Üç ayrı kara parçasının yere batması, 
b) Kıyametten hemen önce ortaya çıkanlar; 
   (1) Dumanın ortaya çıkması, 
   (2) GüneĢin batıdan doğması, 
   (3) Dabbetü‟l-Arz‟ın ortaya çıkması, 
   (4) Ġnsanları önüne katıp sevk eden bir ateĢin 

ortaya çıkıĢı.”559 
Buna göre Tıybî, bu alametleri ikiye ayırarak sıra-

lamaktadır ki, bu gerçekten ince ve güzel bir taksimdir. 
Kıyamete yakın olan alametlerin görüldüğü birinci 
kısım, tevbe edip Allah‟a dönmeleri konusunda insan-
ları uyarmaktadır. O vakitte insanlar henüz mü‟min ve 
kafir olarak ayrılmazlar. Ġkinci kısım ise, kıyametten 
hemen önce olacak alametleri içermektedir. O vakitte 
insanlar mü‟min ve kafir olarak ayrılmaya yeni yeni 
baĢlayacaklardır. 

Nitekim duman çıktığında mü‟minler onun tesi-
riyle nezle olacak, kafirler ise ĢiĢeceklerdir. Sonra gü-
neĢin batıdan doğmasıyla tevbe kapısı kapanacak ve 
kafir kiĢinin iman etmesi veya tevbe edenin tevbesi 
artık ona fayda vermeyecektir. Bundan sonra 
Dabbetü‟l-Arz ortaya çıkacak ve insanlardan kimin 

                                              
559 Fethu‟l-Bârî 11/352-353 
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mü‟min kimin kafir olduğu anlaĢılacaktır. Çünkü o 
hayvan kimin mü‟min kimin kafir olduğunu açıkça 
söyleyecektir. En son olarak da, Yemen‟den bir ateĢ 
çıkacak ve insanları, son nefeslerini verecekleri ve de 
mahĢer alanı olan ġam‟a sevk edip orada toplayacaktır. 

Bu sekiz alametten önce Mehdi (Aleyhi's-Selam) gele-
cek, mü‟minler Deccal‟i öldürmek için onun etrafında 
toplanacaklar, sonra Ġsa (Aleyhi's-Selam) inecek ve Meh-
di‟nin arkasında ona uyarak namaz kılacaktır. 

Bu büyük alametlerden ilki görülmeye baĢlandı mı, 
diğerleri de ard arda görülür. Bu hususta Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle demektedir: 

“Alametlerin birbiri arkasından gelmesi, aynı ipte 
dizili incilerin peĢ peĢe dökülmesi gibidir.”560 

“Alametler ipte dizili inci gibidir. Eğer ip koparsa 
(ilk alamet görülürse) hepsi tek tek dökülür.”561 

Özellikle Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın ölmesiyle kıyametin 
kopması arasındaki alametler çok kısa bir zaman için-
de olacaktır. 

ġimdi büyük alametleri tekrar sıralayalım, sonra da 
tek tek inceleyelim: 

1. Mehdi (Aleyhi's-Selam) ın gelmesi, 
2. Deccal‟in ortaya çıkması, 
3. Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın yeryüzüne inmesi, 
4. Ye‟cüc ve Me‟cüc‟ün ortaya çıkması, 
5. Üç büyük çöküntü, 

                                              
560 Ġbni Hibbân Sahih 1883, Mecmau‟z-Zevaid 7/331, Taberânî 

Mu‟cemu‟l-Evsat, Sahihu‟l-Cami 3227 
561 Ahmed 2/220 No:7040, Mecmau‟z-Zevaid 7/321 
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6. Dumanın ortaya çıkması, 
7. GüneĢin batıdan doğması, 
8. Dabbetü‟l-Arz‟ın ortaya çıkması, 
9. Ġnsanları toplayıp sevk eden ateĢ. 

1. Mehdi (Aleyhi's-Selam) ın Gelmesi 

Ahir zamanda Muhammed b. Abdullah isimli Ehli 
Beyt‟ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah 
onunla bu dini güçlendirecektir. O kiĢi Fatıma 
(Radıyallahu Anha) nın soyundan, Hasan (Radıyallahu Anhuma) 
yoluyla gelir. Alnı Ģakaklarına kadar açık, burnu uzun 
ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. 

Doğu tarafından, bayrakları siyah olan bir toplu-
luk onun zaferine yardımcı olacak, onun alt yapısını 
kuracak ve ordusunu oluĢturacaktır. 

Allah (Azze ve Celle) bir gecede Mehdi (Aleyhi's-Selam) ı 
ıslah eder ve eski halinden baĢka bir hale çevirir. O 
insanların arasında anlaĢmazlıkların ve depremlerin 
olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan 
önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi, onun 
gelmesiyle adalet ve doğrulukla dolacak, gökte ve yer-
de bulunan herkes ondan razı olacaktır. Yedi sene 
idarede bulunacak, onun zamanında Allahu Teâlâ bol 
yağmur yağdıracak, yerden de bolca ürün çıkacak, mal 
sayılamayacak kadar çoğalacak ve ümmet arasında eĢit 
olarak paylaĢtırılacaktır. Ġsa (Aleyhi's-Selam) gökten inince 
onun arkasında namaz kılacaktır. 562 

                                              
562 Yukarıda bahsi geçen hususlar Ģu kaynaklardan derlenmiĢtir: 
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Mehdi (Aleyhi's-Selam) ın geliĢiyle ilgili hadisler ma-
nevi mütevatir derecesinde olup Ehli Sünnet alimleri-
ne göre onun gelmesine iman etmek vaciptir. Bu ha-
disleri Muhammed b. Cafer el-Kettanî, „Mütevatir Ha-
disler‟ ismiyle tercüme edilen kitabında (s.534-536) 
derlemiĢtir. 

2. Mesih Deccal’in Gelmesi 

Mesih kelimesinin 50 civarında ayrı manası vardır. 
Bunların içinde „doğru söyleyen‟ ile „saptıran yalancı‟ 
gibi birbirinin zıddı manalar da vardır. 

Allahu Teâlâ iki tane mesih yaratmıĢtır ki, biri di-
ğerinin zıddıdır: Mesih Ġsa (Aleyhi's-Selam) doğru söyle-
yen ve insanlara doğru yolu gösterendir. Mesih Deccal 
ise, insanlık için yaratılmıĢ en büyük fitnelerden birisi 
olup çok yalan söyleyen ve insanları saptırandır. Ona 
mesih denme sebebi iki gözünden birinin silik olması 
veya yeryüzünün tamamını kırk günde dolaĢarak ayak 
basmadık bir yer bırakmayacak olması da olabilir. 

Deccal ise, mübalağalı ism-i fail olup anlamı, gö-
rülmemiĢ ve duyulmamıĢ yalanlar söyleyerek hakkı 
batıla karıĢtıran, gerçeği ters çeviren demektir. 

Deccal denilince akla, çok yalan söyleyen kiĢi gel-
mekle beraber asıl kastedilen kıyametin kopmasından 
önce ortaya çıkıp insanları olağanüstü haller göstere-

                                                                                     
Müslim 156/247, Ebu Davûd 4282-4285, Tirmizî 2331-2333, Ġbni 
Mâce 4082-4086, Ahmed 1/84 No:645, 3571-3573, 4098, 4279, 
Mecmau‟z-Zevaid 7/313-314, Hâkim 4/557-558, Sahiha 711, 
Sahihu‟l-Cami 6734-6736 
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rek saptıracak olan ademoğullarından bir insandır. 
Ġnsanlar onu bilsinler ve sakınsınlar diye birçok özel-
likleri Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından bizlere 
bildirilmiĢtir. Bunlar Ģöyledir: 

Kırmızı yüzlü, iri yarı, kısa boylu, bacak arası açık, 
kalın boyunlu, alnı açık, bol ve kıvırcık saçlı, sevimsiz-
ce, genç ve eğri bir adamdır. Sağ gözü ĢaĢıdır, çukur 
ve tümsek olmayan bir halde silme düzdür. Sol gözü-
nün üzerinde de görmeye engel olan kalın bir perde 

vardır. Alnında „KAFĠR‟ anlamında „  harfleri ‟ ك ف ز

vardır ki, bunu okuma bilen bilmeyen her Müslüman 
okuyabilir. Kendisi kısır olup çocuğu olmayan bir 
Yahudidir.563 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Muaz (Radıyallahu 

Anh) ın rivayet ettiği bir hadiste kıyametin alametlerin-
den dördünün sırasını Ģöyle haber vermiĢtir: 

“Beytü‟l-Makdis‟in imarı Medine‟nin harabına, 
Medine‟nin harabı büyük savaĢın çıkıĢına, büyük sava-
Ģın çıkıĢı Ġstanbul‟un fethine, Ġstanbul‟un fethi de 
Deccal‟ in çıkıĢına delalet eder.”564 

Deccal‟in ortaya çıkıĢı ile öldürülüĢü arasında ce-
reyan edecek olaylar ise Ģunlardır: 

ġam ile Irak arasında (Horasan‟da) ortaya çıkar, 
Ġsbehan Yahudilerinden 70.000 (yetmiĢ bin) kiĢi ona 
tâbi olur. Yeryüzünde 40 (kırk gün) kalır ve iki mu-

                                              
563 Yukarıda bahsi geçen hususlar Ģu kaynaklardan derlenmiĢtir: 

Buhârî 6976-6980, Müslim 2933-2934, 2937, 2942, Ebu Davûd 4316-
4320, Ahmed 2/291 No:7892, 4/20 No:16368 

564 Ebu Davûd 4294 
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kaddes belde olan Mekke ile Medine dıĢında ayak 
basmadık bir yer bırakmaz. Bu kırk günden birincisi-
nin uzunluğu bir sene gibi, ikincisinin uzunluğu bir ay 
gibi, üçüncüsünün uzunluğu bir hafta gibi ve kalan 
günler de bilinen günler gibidir. 

DolaĢtığı beldelerde insanları kendisinin ilahlığını 
tanımaya davet eder, davetine inanalar için göğe em-
reder de yağmur yağar, toprağa emreder de her türlü 
bitkiyi çıkarır. Davetini kabul etmeyenlere Ģiddetli 
musibetler ve kıtlık isabet eder. Deccal bir harabeliğe 
uğrayarak içindeki hazineleri çıkarmasını emreder. 
Bunun üzerine oranın hazineleri, bal arılarının arı be-
yinin peĢinden gittiği gibi Deccal‟in peĢi sıra giderler. 

Onun yanında ekmekten ve etten dağlar ile iki ta-
ne akarsu vardır ki, bunlardan birisi beyaz bir su, diğe-
ri de alevlenen bir ateĢtir. Halbuki bunların aslı tam 
tersi olup ateĢ gibi olan serin bir su, su gibi olan da bir 
ateĢtir. Deccal genç bir mü‟mini öldürüp diriltir. An-
cak o genç, onun yalancı Mesih Deccal olduğunu ilan 
eder, buna karĢın Deccal ona bir daha zarar veremez. 
Nihayet Ġsa (Aleyhi's-Selam) gökten iner ve Beytü‟l-
Makdis (Kudüs) civarında onu öldürerek bu büyük 
fitneyi ortadan kaldırır.565 

Deccal ortaya çıktığında Ģerrinden korunmak için 
Ģunlar yapılmalıdır: 

a) Ondan uzak durulmalı, 
b) KarĢılaĢmaktan kaçılamamıĢsa davetine uyul-

                                              
565 Müslim 2934, 2937, 2939, 2942-2944, Buhârî 6979, Ġbni Mâce 

4072 
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mamalıdır. Çünkü onun iddia ettiği gibi bir ilah olma-
dığına dair çokça alamet vardır. (Gözünün ĢaĢı olması, 
bir insan oluĢu, alnında „kafir‟ yazması, genci öldüre-
memesi vb.) 

c) AteĢine girmek ya da suyundan içmek zorunda 
kalınırsa ateĢine girilmelidir. 

d) Kehf Sûresi‟nin ilk 10 ayeti ezberlenmeli ve o 
görüldüğünde Kehf Sûresi okunmalıdır. Bunlar da 
onun Ģerrinden korunmaya yardımcıdır.566 

Mesih Deccal‟in kıyamete yakın bir vakitte ortaya 
çıkacağı ve bazı harikuladelikler göstereceği ile ilgili 
hadisler mütevatir olup Kettanî, „Mütevatir Hadisler‟ de 
(s.541) bu hadisler hakkında bilgi vermiĢtir. 

3. İsa Mesih (Aleyhi's-Selam) ın Yeryüzüne 

İnmesi 

Mesihlerin ikincisi, Allah‟ın babası olmaksızın 
Meryem (Aleyhe's-Selam) dan doğmasını takdir ettiği, 
Allah‟ın kelimesi ve kendinden bir ruh olan 567  Ġsa 
(Aleyhi's-Selam) dır. Bilindiği gibi o, Ben-i Ġsrail‟e (Yahu-
dilere) gönderilen nebilerden birisiydi. Onlar birçok 
nebiyi öldürdükleri gibi onu da öldürmek istediler. 
Ancak Allahu Teâlâ buna müsaade etmedi ve onu 
kendi katına yükseltti. Allahu Teâlâ, Kur'an-ı Ke-
rim‟de Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın öldürülmediğini ve çarmıha 
gerilmediğini, baĢka birinin ona benzetildiğini ve o 

                                              
566 Müslim 809/257, 2934, 2937, Ebu Davûd 4315, 4319, 4321, 

4323 
567 Nisa 171 
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benzetilen kiĢiyi öldürdüklerini, Allah‟ın Ġsa‟yı kendine 
yükselttiğini, dolayısıyla halen diri olduğunu haber 
vermekte, onun kıyametin yaklaĢması hakkında bir 
alamet olduğunu bildirmektedir: 

﴾ „Biz Allah‟ın Rasûlü olan Meryem oğlu İsa‟yı öldür-

dük.‟ demelerinden dolayı (Yahudileri yıldırım çarptı). 
Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat (o öldür-
dükleri) kendilerine (Ġsa‟ya) benzetildi. Onun hakkın-
da anlaĢmazlığa düĢenler, ondan yana kuĢku içindedir-
ler. Bu hususta tam bir bilgileri yoktur, sadece zanna 
uyuyorlar. Onu yakînen öldürmediler. 

Bilakis Allah onu kendisine yükseltti. Allah 

Azîz‟dir, Hakîm‟dir.﴿ 568 

﴾ Muhakkak ki o (Ġsa), kıyamet saati için bir bilgi-

dir…﴿ 569 

Ġsa (Aleyhi's-Selam) hakkında Rasûlullah (Sallallahu Aley-

hi ve Sellem) den varid olan hadis-i Ģeriflerden anlaĢıldı-
ğına göre; kıyamet saati yaklaĢıp Deccal ortaya çıktığı 
esnada Ġsa (Aleyhi's-Selam) bir sabah vakti adaletli bir 
hakem olarak ġam‟ın doğusundaki beyaz bir minare-
nin yanına, ellerini iki meleğin kanatlarına koyarak 
inecek, Müslümanların imamının arkasında sabah na-
mazını kılacak, Mesih Deccal‟i öldürecek ve Müslü-
manlar onun taraftarı olan Yahudilerin köklerini bü-
yük bir savaĢ neticesinde yeryüzünden sileceklerdir. 

 Ġsa (Aleyhi's-Selam), yeryüzünde Muhammed 

                                              
568 Nisa 157-158 
569 Zuhruf 61 
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(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Ģeriatı ile hükmederek Hıris-
tiyanların tazim ettikleri haçı kıracak, aslen yenmesi 
haram olan ve Hıristiyanlarca etinin yenmesi helal 
sayılan domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. 
Çünkü Ehli Kitabı Ġslam dinine zorlayacak, aksi tak-
dirde cizyeyi kabul etmeyip onlarla Ġslam üzere sava-
Ģacaktır. Allah onun zamanında Ġslam dıĢındaki tüm 
dinleri ortadan kaldıracak ve Ġslam yeryüzündeki tek 
din olacaktır. 

Ġsa (Aleyhi's-Selam), Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimlerine 
karĢı Müslümanları bir kaleye sığındıracak ve Allahu 
Teâlâ, onun duasının bereketiyle o iki kavmi bir gece-
de helak edecektir. 

Ġsa (Aleyhi's-Selam) yeryüzünde toplam kırk sene ka-
lacak, bu dönemde dünya bolluk ve bereketle, huzur 
ve asayiĢle dolacak, kimse kabul etmeyecek derecede 
mal çoğalacak, vahĢi hayvanlarla evcil hayvanlar ve 
insanlar bir arada yaĢayacak, kimse kimseye rahatsızlık 
ve zarar vermeyecektir. Ġsa (Aleyhi's-Selam), umre ve hac 
ibadetlerini yerine getirmek için telbiye getirecektir.570 
Eceli geldiğinde de vefat edecek ve Müslümanlar ona 
cenaze namazı kılacaklardır.571 

Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın Nitelikleri 

O, hamamdan yeni çıkmıĢ gibi kızıl, buğday tenli, 

                                              
570 Telbiye Getirmek: Hacda veya umrede „Lebbeyk Allahümme 

Lebbeyk ...‟ zikrini okumaktır. 
571 Yukarıda bahsi geçen hususlar Ģu kaynaklardan derlenmiĢtir: 

Buhârî 3263-3264, Müslim 155/242-246, 156/247, 2897/34, 
2937/110, Ebu Davûd 4324, Ahmed 2/406 No:9259, 9630-9632 
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esmerlerin en güzelinden, kıvırcık uzun saçlı, saçları 
taranmıĢ, orta boylu ve geniĢ göğüslüdür. Yeryüzüne 
indiği anda üzerinde sarımsı iki parça elbise bulunacak, 
baĢını eğdiğinde su damlayacak ve baĢını kaldırdığında 
su damlacıkları inci taneleri gibi dökülecektir. Nefesi, 
gözünün gördüğü yere kadar yayılacak olup onun ne-
fesini hisseden her kafir derhal ölecektir. Beytü‟l-
Makdis‟e yakın ve bilinen bir belde olan Lüdd Kapısı 
civarında Deccal ile karĢılaĢtıklarında, Deccal tuzun 
suda eridiği gibi eriyecek ancak Ġsa (Aleyhi's-Selam) onu 
kendi elleriyle öldürecektir. 

Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın yeryüzünde kalacağı süre hak-
kında sahih olarak iki rivayet vardır: 7 ve 40 sene. 
Alimler bu rivayetlerin arasını Ģöyle cem etmiĢlerdir: 

Ġsa‟nın göğe yükseltildiğinde 33 yaĢında olduğuna 
dair rivayetler vardır. Dünyaya inmesinden sonra ise 
yedi sene daha kalacak ve toplam ömrü kırk yaĢ ola-
caktır, Allahu a‟lem.572 

Mehdi (Aleyhi's-Selam) ın gönderiliĢi ve Deccal‟in or-
taya çıkması ile ilgili hadisler gibi Ġsa Mesih (Aleyhi's-

Selam) ın yere iniĢiyle ilgili hadisler de mütevatir olup 
Kettanî, „Mütevatir Hadisler‟ de (s.542-543) bu hadisler 
hakkında bilgi vermiĢtir. Dolayısıyla bu hadislere iman 
edip kabullenmek vaciptir, inkar etmek ise kiĢinin du-
rumunu tehlikeye düĢürür. 

Bununla beraber tarih boyunca ümmetin önemli 

                                              
572  Niteliklerle ilgili bu bilgilerin kaynakları Ģunlardır: Buhârî 

3257-3259, Müslim 168/272, 169/273, 2937/110, 2940/116, Ebu 
Davûd 4324 
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bir kesimi tarafından yapıldığı gibi; Mehdi‟nin gönde-
riliĢi ve Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın yeryüzüne iniĢi ile ümme-
tin toparlanma sürecine girecek olması uyuĢukluk ve 
tembelliğe bir kalkan yapılmamalı, Ġslam‟ın bize öğret-
tiği gibi ümmet bilincini yayarak ve yaĢatarak bir du-
varın tuğlaları gibi olmaya gayret gösterilmeli ve: 

﴾ Mü'minler ancak kardeĢtirler…﴿ 573 emr-i ilahîsi 

daima Ģiarımız olmalıdır. 

4. Ye’cüc ve Me’cüc’ün Ortaya Çıkışı 

Allahu Teâlâ, Ġsa (Aleyhi's-Selam) ın eliyle Deccal fit-
nesini ortadan kaldırdıktan sonra diğer büyük bir fesat 
daha ortaya çıkacaktır ki o da, Ye‟cüc ve Me‟cüc isimli 
iki kavmin yeryüzünü istila etmeleridir. Bu olay Ġsa 
(Aleyhi's-Selam) henüz hayattayken olacaktır. 

Allahu Teâlâ, Kur'an‟da iki yerde bu iki kavimden 
bahsetmektedir.574 Tefsirlerde aktarılan bilgilere göre575 
Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimlerinin soyu Nûh (Aleyhi's-Selam) 
ın oğlu Yafis‟e dayanmaktadır. Nitekim Müsned‟de 
rivayet edilen bir hadiste: 

“Nuh‟un çocukları üç tanedir: Sâm, Hâm ve Yâfis. 
Sâm Arapların atası, Yâfis Rumların (Türklerin) atası 
ve Hâm da HabeĢlilerin (Sudanlıların) atasıdır.”576 buy-
rulmuĢtur. 

                                              
573 Hucurat 10 
574 Kehf 94-98, Enbiya 96-97 
575 Ġbni Kesir Tefsiri 10/5079-5086, 5379-5384 
576 Ahmed 5/10-11 No:20375 
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Kehf Sûresi‟nde anlatıldığı gibi, Zü‟l-Karneyn 
(Aleyhi's-Selam) hemen hemen hiç söz anlamayan bir 
kavme uğradı. Bu kavim kendilerine zarar veren 
Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimlerini ona Ģikayet ettiler ve 
onlarla kendi aralarına onların geçmelerini engelleye-
cek tarzda bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine 
Zü‟l-Karneyn (Aleyhi's-Selam) geçidin iki yanına geniĢli-
ğine ve yüksekliğine dolduracak Ģekilde demir kütlele-
rini yığdırtarak bunları yaktırdı. Nihayet demirler kor 
halini alınca erimiĢ bakır istedi ve o korun üzerine 
döktürdü. Nihayet bu, Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimlerinin 
delmeye ve aĢmaya güç yetiremeyecekleri Ģekilde 
muhkem bir set oldu. 

Katade (Rahmetullahi Aleyh) bu settin çizgili bir elbise 
gibi olduğunu, bir kısmının siyah ve diğer kısmının 
kırmızı renkli olduğunu söylemiĢtir.577 

H.227-232 yılları arasında halifelik yapan Zalim 
Harun el-Vâsık iktidarı döneminde bazı emîrlerini bir 
akıncı birliği ile beraber bu setti görmek üzere gön-
derdi ve yerini tespit etmelerini istedi. Onlar uzun 
mesafeler katederek onu buldular: Set fevkalade yük-
sek ve eriĢilmez idi, ona ve çevresindeki dağlara güç 
yetirilemeyecek gibiydi. Oranın yapısı demir ve bakır-
dandı, üzerinde büyük kilitler olan büyükçe bir kapısı 
vardı, oradaki burçlardan birinde kerpiçler ve iĢçi ka-
lıntıları mevcuttu, settin yanında da komĢu krallıklar-
dan bekçiler bulunmaktaydı. Bu birliğin oraya gidiĢi ile 
memleketlerine dönüĢü arası iki seneden fazla sür-

                                              
577 el-Camiu Li Ahkami‟l-Kur‟an 11/131 
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müĢtü.578 
Bu iki kavim o günden beri bu seddi delmeye ça-

lıĢmaktadırlar. Her gün seddi bir miktar delerler. Ni-
hayet güneĢ ıĢığını görmeye yaklaĢınca baĢlarındaki 
amirleri: 

-Kazıyı bırakıp dönün, kalanı yarın kazarız, der. 
Allah (Celle Celaluhu) da seddi eskisi gibi sağlam hale 
getirir. Allah‟ın dilediği vakte kadar bu olay sürekli 
tekrar eder. Nihayet onların vakitleri tamamlanıp Al-
lah onları insanların üzerine göndermeyi dilediğinde 
onlar seddi yine kazarlar ve delme iĢini tamamlamaya 
yaklaĢtıklarında amirleri: 

-Kazmayı bırakıp dönün, inĢaallahu Teâlâ (Allahu 
Teâlâ dilerse) yarın kazarsınız, diyerek istisnada bulu-
nur. Ertesi gün seddin yanına vardıklarında onu inĢa 
olmuĢ halde değil de bıraktıkları gibi bulurlar ve 
seddin kalanını kazarak yeryüzü halkının üzerine saldı-
rırlar. 

Bu esnada Allahu Teâlâ Ġsa (Aleyhi's-Selam) a: 
-Ben Ģimdi Bana ait olan birtakım kullar çıkardım. 

Hiç kimsenin onlarla savaĢmaya gücü yetmez. Bu se-
beple sen yanındaki kullarımı Tûr Dağı‟na sığındır ve 
orayı onlar için sağlam bir sığınak ve kale yap! diye 
vahyeder. 

Seddi delen Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimleri insanlara 
saldırırlar, canlarını ve mallarını ifsad ederler, yeryü-
zündeki bütün suları içerler. Hatta bu iki kavim Ģu an 
Ġsrail sınırları içinde Hayfa kentinin doğusunda bulu-

                                              
578 Ġbni Kesir Tefsiri 10/5081-5082 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 186 ~ 

nan Taberiye Gölü‟ne uğrar ve suyunu içmeye baĢlar-
lar. Kalabalığın sonu oraya uğrar, su bulamayınca ĢaĢı-
rırlar da: 

-Yemin olsun bir zamanlar burada su vardı, derler. 
Onlar öyle kalabalıktırlar ki, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) onların kalabalıklığını bize bir kutsî hadiste 
Ģöyle tasvir eder: 

“-Cehenneme gönderileceklerin miktarı her 1000 
kiĢiden 999‟udur (999/1000). Ashâbın: 

-(Geriye kalan) o binde bir (1/1000) hangimiz 
olabilir? sorusuna Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Ģöyle cevap vererek ümmetini sevindirmiĢtir: 

-Sevinin, sizden her bir kiĢiye karĢılık Ye‟cüc ve 
Me‟cüc‟den 999 kiĢi (vardır). Sizler mahĢer halkının 
toplamı içinde beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir 
tüy veya siyah bir öküzün derisindeki beyaz bir tüy 
mesabesindesiniz…”579 

Bu iki kavim yeryüzüne hakim olurlar. En son 
olarak Ġsa (Aleyhi's-Selam) ve yanındakileri Tûr Dağı‟nda 
kuĢatıp oraya hapsederler. Öyle ki, yiyecek ve içecek-
lerin tükenmesi, temin de edilememesi sebebiyle o 
Müslümanların her birine verilecek bir öküz kafası 
yüz altından değerli olacaktır. 

Yeryüzü halkının iĢini bitirdiklerine kanaat edildi-
ğinde Ye‟cüc ve Me‟cüc kavminden bir kiĢi: 

-ġu yeryüzü halkının iĢini bitirdik, Ģimdi gökyüzü 
halkıyla savaĢacağız, der. Onlardan birisi mızrağını 
göğe doğru fırlatır ve Allah‟ın dilemesiyle o mızrak 

                                              
579 Buhârî 4576, Müslim 222/379 
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kana bulanmıĢ olarak yere düĢer. Bunun üzerine onlar 
büyüklenerek: 

-Gökyüzü halkını da öldürdük, derler. Müteakiben 
Ġsa (Aleyhi's-Selam) ve arkadaĢları Allahu Teâlâ‟ya dua ve 
niyazda bulunurlar da, Allahu Teâlâ o iki kavmin üze-
rine, boyunlarına musallat olacak deve ve davarların 
burunlarında bulunan bir kurtçuk gönderir. Bu kurt-
çuklar onları boğazlarından yakalar. Onlar çekirge 
sürüsünün ölümü gibi ölürler ve birbirlerinin üstüne 
yığılıp kalırlar. 

Ertesi gün onların helak oldukları anlaĢılınca Ġsa 
(Aleyhi's-Selam) ve arkadaĢları sığındıkları kaleden inerler. 
Yeryüzünde bu iki kavmin fertlerinin yağlarının ve pis 
kokularının doldurmadığı bir karıĢ yer bulunmaz. 
Müslümanlar ellerinde kalan hayvanları salıverirler 
ancak o iki kavmin leĢleri dıĢında bir yiyecek bulamaz-
lar. Onların leĢlerini yiyerek ot yiyip semizlendikleri 
gibi semizlenirler ve memeleri sütle dolar. Müslüman-
lar onların ok, yay ve kalkanlarından yedi yıl boyunca 
ateĢ yakarlar. 

Ġsa (Aleyhi's-Selam) ve arkadaĢları Allah‟a niyazda bu-
lunurlar ve Allah birtakım kuĢlar gönderir. Bu kuĢlar o 
kokmuĢ cesetleri Allah‟ın dilediği bir yere taĢırlar. 
Sonra Allahu Teâlâ Ģiddetli bir yağmur gönderir, o 
yağmur her tarafı yıkayıp temizler, ayna gibi parlatır. 
Sonra yere: 

-Ürünlerini bitir, bereketini geri getir, denilir. Öyle 
ki, bir kalabalık bir tek nar ile doyar, onun kabuğunun 
altında gölgelenir. Süt bereketlenir de bir sağmal hay-
vandan sağılan süt kalabalık bir cemaate yeter. Bolluk 
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ve bereket yeniden çoğalır, huzur ve asayiĢ artar. Ġsa 
(Aleyhi's-Selam) vefat eder, halk onun üzerine cenaze 
namazını kılar. Ġnsanlar bu haldeyken Allahu Teâlâ 
tatlı bir rüzgar gönderir, o rüzgar Müslüman olan in-
sanları koltuk altlarından yakalar ve ruhlarını alır. Ar-
tık geriye kıyametin tepelerine kopacağı en Ģerli insan-
lar topluluğu kalır.580 

5. Üç Büyük Çöküntü (Hasıf) 

Kıyametin kopmasından önce vuku bulacak on 
büyük alametin zikredildiği hadiste üç büyük hasıftan 
bahsedilmekte, ancak bunun teferruatı hakkında pek 
bilgi verilmemektedir.581 

Hasıf, yere batma ve yerin çökmesi Ģeklinde olur. 
Nitekim eski ümmetlerden bazısı iĢledikleri günahlar-
dan dolayı yere batırılarak cezalandırılmıĢtır. Kibirli 
bir Ģekilde yolda yürürken yere batırılan ve kıyamet 
gününe kadar da batırılacağı haber verilen kiĢi de bu 
Ģekilde cezalandırılanlardandır.582 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in haber verdiği-
ne göre bu ümmetten de yere batırılarak cezalandırıla-
cak olanlar bulunacaktır ki, bunlar kaderciler ve zın-
dıklardır.583 

                                              
580 Ye‟cüc ve Me‟cüc kavimleri ile ilgili bu anlatılanların alındığı 

kaynaklar Ģunlardır: Müslim 2937/110, Tirmizî 2341, 3359, Ġbni Mâce 
4075-4076, 4079-4080 

581 Müslim 2901/39, Ebu Davûd 4311, Tirmizî 2274, Ġbni Mâce 
4055 

582 Buhârî 5850 
583 Ahmed 2/91 No:5639, 5867, 6208, Tirmizî 2280, Ġbni Mâce 
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Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak zikre-
dilen bu hasıf, yerin çökmesi Ģeklinde olacaktır. Bu 
çöküntülerden birisi yeryüzünün doğusunda, diğeri 
batısında ve üçüncüsü de Arap Yarımadası‟nda ola-
caktır. Bu çöküntüler henüz gerçekleĢmemiĢtir, Ģimdi-
ye kadar gerçekleĢen irili ufaklı çöküntüler küçük çö-
küntü kısmından olup küçük alametler kısmındandır, 
Allahu a‟lem. 

6. Duhân (Duman) 

Ġnsanların alıĢkın olmadığı alametlerin ilki olan 
duman hakkında Allahu Teâlâ, Kur'an-ı Kerim‟de 
Duhân Sûresi‟nde Ģöyle buyurmaktadır: 

﴾ Göğün, insanları bürüyerek açık bir duman çı-

karacağı günü gözetle! Bu, elem verici bir azaptır. (ĠĢte 
o zaman insanlar): 

-Rabbimiz! Bizden (bu) azabı kaldır, doğrusu biz 

artık iman edenleriz (derler).﴿ 584 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de bu duman 
hadisesinden çeĢitli kereler bahsetmiĢ ve kısmen tefer-
ruatını haber vermiĢtir. Buna göre kıyamete yakın bir 
vakitte apaçık olacak ve herkes tarafından görülecek 
bir duman gökle yer arasında meydana gelerek insan-
ları saracaktır. Bu duman sebebiyle insanlar azap du-
yacaklar, mü‟minler nezleye tutulmuĢ gibi olacaklar, 
kafirlerin de nefesleri kesilecek, ĢiĢecekler, kızaracaklar 

                                                                                     
4061 

584 Duhân 10-12 
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ve sonunda duman kulaklarından çıkacaktır. Bir riva-
yete göre bu duman yeryüzünde 40 gün kalacaktır. 
Neticede insanlar, bunun Allah tarafından kendilerine 
gönderilen bir ikaz ve azap olduğunu anlayacaklar, 
akabinde bu azabı kaldırması için Allah‟a dua edecek-
lerdir. 

﴾ Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine (eski 

halinize) döneceksiniz.﴿ 585 ayetinden Allahu Teâlâ‟nın 

onlardan bu duman azabını istekleri üzere kaldıracağı, 
ancak onların âdetleri üzere tekrar küfre geri dönecek-
leri ve bu ikazı da kulak arkası edecekleri anlaĢılmak-
tadır. 

﴾ Fakat biz büyük bir Ģiddetle yakalayacağımız 

gün (kıyamet günü), kesinlikle intikamımızı alırız.﴿ 586 

ayetinden de Allahu Teâlâ‟nın onları azaplandırma 
iĢini, gözlerin korkudan dıĢarı fırlayacağı kıyamet gü-
nüne ertelemekte olduğu anlaĢılmaktadır. O Ģiddetli 
günün azabından Allah‟ın rahmetine sığınırız!…587 

7. Güneşin Batıdan Doğması 

Kıyametin büyük alametlerinin yedincisi güneĢin, 
her zamankinin aksine doğudan değil de battığı yer-
den doğmasıdır. Bu hususta Kadı Iyad (Rahmetullahi 

                                              
585 Duhân 15 
586 Duhân 16 
587 Duhân hadisesi ile ilgili rivayetlerin kaynakları Ģunlardır: Müs-

lim 2798/39, 2901/39, Nevevî Müslim ġerhi 5/2744, Ġbni Kesir Tef-
siri 13/7180-7185, Ölüm Ötesi Tarihi 146-148 
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Aleyh) in dediği gibi; bunun gibi kıyamet alametlerine 
dair olan hadisler, Ehli Sünnet‟e mensup bütün fıkıh, 
hadis ve kelam alimleri tarafından zahirî manalarıyla 
kabul edilmiĢ ve baĢka türlü yorumlanmamıĢtır.588 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bildirdiğine 
göre, güneĢ batıdan doğmadan kıyamet kopmayacak-
tır. GüneĢin battığı yer tarafında geniĢliği yetmiĢ yıllık 
mesafe olan bir kapı vardır ki, buna tevbe kapısı deni-
lir. Bu kapı, güneĢ batıdan doğuncaya kadar daima 
açık olacak ve tevbe eden herkesin tevbesi kabul edi-
lecektir. GüneĢin battığı yerden doğması hadisesi vu-
ku bulduğunda, o kapı da kapanacak ve artık hiç kim-
seden tevbe kabul edilmeyecek, daha önce iman et-
memiĢ veya imanından bir hayır elde edememiĢ insan-
ların imanları kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. 
Halbuki o dehĢetli alameti gören bütün insanlar iman 
edecekler, ancak bu nafile (geçersiz) bir iman olacaktır. 

Yine kavranması zor, ancak iman edilmesi vacip 
olan gaybî haberlerden birisi de Allah Rasûlü (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) in bildirdiğine göre Ģöyledir: 
GüneĢ her gün battıktan sonra ArĢ‟ın altındaki 

müstekarrına (karar kılma, yerleĢme yeri) gider ve sec-
de etmek için izin ister. Kendisine secde için izin veri-
lir, secde eder ve bu halde kalır. Nihayet kendisine: 

-Kalk, geldiğin yerden (geri) dön! denilir. Bu hal 
rutin olarak ta ki insanların her türlü çirkinliği aĢikare 
yaptığı bir döneme kadar her gün devam eder. Belir-
lenen o vakit geldiğinde güneĢe: 

                                              
588 Nevevî, Müslim ġerhi 1/310 
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-Kalk ve battığın yerden doğ! denilir. Bunun üze-
rine güneĢ batı tarafından doğar. Bu alamete Ģahit 
olan insanların hepsi imana gelir, ancak tevbe kapısı 
artık kapanmıĢtır. ĠĢte o gün, Ģu ayette bize bildirilen 
gündür: 

﴾…Rabbinin ayetlerinden/delillerinden bazısı 

geldiği gün, önceden iman etmeyen veya imanından 
bir hayır kazanmayan kimseye (o günkü) imanı hiçbir 

fayda vermez.﴿ 589 

8. Dabbetü’l-Arz’ın Ortaya Çıkması 

Kıyamete oldukça yakın bir vakitte ortaya çıkacak 
alıĢkın olunmayan alametlerin ikincisi, yerden bir 
Dabbe‟nin (canlı hayvanın) bir kuĢluk vakti insanların 
arasına çıkması ve onlarla konuĢmasıdır. 

Bu hususta Allahu Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır: 

﴾ Söz aleyhlerine gerçekleĢtiğinde onlara yerden 

bir dabbe çıkartırız. O dabbe, onlara hitaben insanla-
rın ayetlerimize yakînen (kesin olarak) inanmadıklarını 

söyler.﴿ 590 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den Dabbetü‟l-
Arz‟ın ortaya çıkacağına dair sahih rivayetler nakle-

                                              
589  En‟am 158. Bu bahiste geçen bilgilerin kaynakları: Buhârî 

3017, 4362, 4696, 6974, Müslim 157-159, Ebu Davûd 4310, 4312, 
Tirmizî 2281, 3265-3266, 3763-3764, Ġbni Mâce 4068-4070, Ahmed 
5/145 No:21625, 21679, 21734, 21791, 21874, Ġbni Kesir Tefsiri 
6/2873-2878 

590 Neml 82 
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dilmiĢtir. Onlardan birisi Ģudur: 
“Dabbe çıkar ve insanların burunlarını damgalar. 

Sonra o damgalananlar sizin içinizde yaĢarlar. Hatta 
deve satın alan birine diğeri: 

-Onu kimden aldın? diye sorar, o da: 
-Burnu damgalı olanların birinden (aldım), der.”591 
Ancak onun niteliği, nerede ve nasıl ortaya çıka-

cağı, baĢka neler yapacağı hakkında birbirine muhalif, 
sıhhatleri hakkında da fikir sahibi olamadığımız birçok 
rivayetler nakledilmiĢ ve bunlara dayalı görüĢler ortaya 
sürülmüĢtür. 

Hafız Ġbni Kesir değerli tefsirinde Ģöyle demiĢtir: 
“Bu canlı, ahir zamanda insanların bozulduğu ve 

Allah‟ın emirlerini terk ederek gerçek dini değiĢtirdik-
leri sırada ortaya çıkar. Allahu Teâlâ, onlar için yerden 
bir canlı çıkaracaktır. Bu canlının Mekke‟den çıkacağı 
da, Mekke‟nin dıĢında baĢka yerlerden çıkacağı da 
söylenmiĢtir. O canlı, insanlarla durumları hakkında 
konuĢacak yani hitap edecektir.”592 

Bu Dabbe‟nin sahip olacağı söylenen vasıflardan; 
uzunluğunun 60 zira (~30 m.), insan yüzlü, öküz baĢlı, 
domuz gözlü, fil kulaklı, dağ keçisi boynuzlu olduğu, 
boynuzları arası mesafenin bir fersah (~5000 m.) ol-
ması, devekuĢu boyunlu, aslan göğüslü, kaplan renkli, 
kedi böğürlü, koç kuyruklu, deve ayaklı oluĢu, önün-
den kaçan kimsenin ondan kurtulamadığı, arkasından 

                                              
591  Ahmed 5/268 No:22664, Buhârî Tarih 3/172, Mecmau‟z-

Zevaid 8/9, Sahiha 322 
592 Ġbni Kesir Tefsiri 11/6176-6177 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 194 ~ 

koĢan kimsenin ona yetiĢemediği, Musa (Aleyhi's-Selam) 
ın asasını ve Süleyman (Aleyhi's-Selam) ın mührünü taĢı-
ması gibi hakkında söylenen Ģeylerden hiçbirinin delili 
yoktur. 

Hakkında sahih bir nass gelmediği için bu konu-
nun peĢine düĢmek ve kesin bir hüküm vermek doğru 
olmaz. Ancak bize bildirildiği kadarına iman etmeli ve 
teslim olmalıyız. 

Aynı Ģekilde bu canlının akıbeti hakkında da her-
hangi bir delil bulunmadığı gibi, bu hususa dair bir 
görüĢe de ulaĢamadım.593 

9. İnsanları Önüne Katıp Sevk Eden 

Ateş 

Kıyametin büyük alametlerinin sonuncusu ise, 
Yemen‟in Aden ile Hadramevt Ģehirleri civarından 
büyük bir ateĢ çıkmasıdır. Bu ateĢ insanları kuzeye, 
ġam topraklarına594 doğru göç etmek zorunda bıraka-
caktır. Artık bu alametten sonra kıyamet kopacak, 
imtihan bitip hesap görme ve karĢılıkların verileceği 
ebedi hayat baĢlayacaktır. 

Bu hususta Kur'an‟da bir delil bulunmamakla be-
raber Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyur-

                                              
593 Dabbetü‟l-Arz hakkında verilen bilgilerin kaynakları: Müslim 

2941/118, Ebu Davûd 4310, Ġbni Mâce 4069, Ġbni Kesir Tefsiri 
11/6176-6181, Kurtubî Tefsiri 13/231-237 

594 ġam topraklarıyla kastedilen alan, bugünkü Suriye topraklarına 
ilaveten Ürdün, Irak ve Türkiye topraklarından bir kısmını içine alan 
geniĢ bir bölgedir. 
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maktadır: 
“Sizler Ģu on alameti görmedikçe kıyamet kopma-

yacaktır: Duman, Deccal, Dabbetü‟l-Arz, güneĢin ba-
tıdan doğması, Ġsa b. Meryem (Aleyhi's-Selam) ın (yeryü-
züne) nuzûlü, Ye‟cüc ve Me‟cüc, birisi doğuda, birisi 
batıda ve diğeri de Arap Yarımadası‟nda olmak üzere 
üç yer çöküntüsü. Bu alametlerin sonuncusu ise, Ye-
men‟den (Aden‟in en uzak yerinden çıkıp insanları 
göç ettiren) onları haĢrolunacakları yere doğru önüne 
katarak süren bir ateĢtir.”595 

Bu hadisin Ģerhinde Ġmam Maverdî Ģöyle demek-
tedir: 

“Aden ve Yemen‟in en uzak noktasından çıkacak 
olan bu ateĢ, hadiste açıklandığı gibi insanları haĢredip 
toplayacaktır.”596 

Ġbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen 
diğer bir hadiste ise Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Ģöyle buyurmuĢtur: 

“Kıyamet gününden önce Yemen‟in Hadramevt 
Ģehrinden veya Hadramevt Denizi tarafından bir ateĢ 
çıkacak ve insanları haĢredecek (toplayacak)tir. Sahâbe: 

-Ya Rasûlallah! (Bu durumda) bize ne emredersin? 
diye sorunca Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

-Size ġam‟ı tavsiye ederim, buyurdu.597 
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan gelen muttefekun 

                                              
595 Müslim 2901/39-40, Ahmed 4/6-7 
596 Nevevî, Müslim ġerhi 5/2745 
597 Tirmizî 2314, Ahmed 2/8 No:4536, 5146, 5376, 5738, 6002, 

Ebu Ya‟la 
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aleyh598 bir hadiste de Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Ģöyle buyurdu: 

“Ġnsanlar (dünyanın son döneminde bazı Ģeylere) 
rağbet edip (onları) isteyen ve (bazı Ģeylerden) korkan-
lar olarak üç grup halinde haĢrolunurlar: (Ġkincisi) 
Ġkisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü 
bir deve üzerinde, (hatta) onu bir deve üzerinde sevk 
olunurlar. Bunların kalanlarını (yani üç gruptan üçün-
cüsünü) ise, bir ateĢ haĢredip toplar. Onlar nerede 
kaylule 599  yaparlarsa ateĢ de onlarla beraber kaylule 
yapar. Onların geceledikleri yerde onlarla beraber ge-
celer, onların sabahladıkları yerde onlarla beraber sa-
bahlar, onların akĢamladıkları yerde onlarla beraber 
akĢamlar.”600 

Ġbni Kesir (Rahmetullahi Aleyh) in de dediği gibi bu 
hadiste ravilerden kaynaklanan bir hazf (eksiltme) 
olduğu aĢikardır. Çünkü üç gruptan bahsedilmekte, 
ancak iki grubun durumu hakkında bilgi verilmektedir. 
ġu hadiste eksik olan birinci grup hakkında bilgi ve-
rilmektedir: 

“Ġnsanlar kıyamet gününde üç grup halinde 
haĢredilirler: Bir grup yiyeceğini yemiĢ, giyeceğini 

                                              
598 Muttefekun Aleyh: Buhârî ve Müslim‟in ittifakla rivayet et-

tikleri hadisler için kullanılan bir terimdir. 
599  Kaylule: Öğle ile ikindi vakitleri arasında yapılan ve 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından da yapılması tavsiye 
edilen uyk-nun adıdır. Bu uykunun insana faydası tıbben de tespit 
edilmiĢtir. 

600 Buhârî 6438, Müslim 2861/59 
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giymiĢ ve bineğine binmiĢtir…”601 
Hafız Ġbni Kesir (Rahmetullahi Aleyh) bu hadisleri zik-

rettikten sonra Ģöyle demiĢtir: 
“Bu hadislerde bahsedilen haĢir, dünyanın son 

vakitlerinde mevcut olan insanların, haĢir yeri olan 
ġam diyarında üç sınıf olarak toplanmaları demektir. 
Bu üç sınıftan biri yiyeceğini yemiĢ, giyeceğini giymiĢ 
ve bineğine binmiĢtir. Ġkinci grup bazen bineğe biner, 
bazen de yaya gider. Bunlar binek azlığından dolayı iki 
kiĢi bir deveye, üç kiĢi bir deveye ve on kiĢi bir deveye 
nöbetleĢe binerler. Üçüncü gruba gelince; Aden‟in 
derinliklerinden çıkıp insanları her taraflarından kuĢa-
tan ateĢ, onları önüne katıp (yaya olarak) mahĢer saha-
sına götürür.”602 

Ġmam Nevevî (Rahmetullahi Aleyh) ise Ģöyle demiĢtir: 
“Alimler, bu haĢrin, kıyametten ve Sûr‟a üflenme-

sinden hemen önce, dünyanın son vakitlerinde oldu-
ğunu söylemiĢlerdir. Bunun delili ise, ateĢin o insan-
larla beraber kaylule yapması, sabahlaması ve akĢam-
lamasıdır. (Çünkü kıyamet koptuktan sonra sabahlama, 
akĢamlama vs. yoktur.) Müslim‟in zikrettiği gibi bu, 
kıyamet alametlerinin sonuncusudur.”603 

Tüm bu rivayetlerden ġam bölgesinin, insanların 
toplanacağı haĢir alanı olduğu anlaĢılmaktadır. ġüphe-
siz ki bu, o diyarın faziletinden kaynaklanmaktadır. 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ġam diyarını övmüĢ, 

                                              
601 Ahmed 5/164-165 No:21788 
602 Ölüm Ötesi Tarih s.183 
603 Nevevî, Müslim ġerhi 5/2718-2719 
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orası için dua etmiĢ ve oraya yerleĢmeyi teĢvik etmiĢtir: 
a) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Ne mutlu ġam‟a! Bizler (sahâbîler): 
-Ya Rasûlallah! Bu hangi sebepten ötürüdür? de-

dik. 
-Çünkü Rahman‟ın melekleri kanatlarını ġam‟ın 

üzerine germiĢtir, buyurdu.”604 
b) “Muaviye b. Hayde (Radıyallahu Anh): 
- Ya Rasûlallah! Bana nereyi tavsiye edersin? diye 

sorunca Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 
-ĠĢte Ģurayı, dedi ve eliyle ġam tarafını gösterdi.”605 
c) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Yapılacak olan savaĢ gününde Müslümanların sı-

ğınağı, ġam Ģehirlerinin en hayırlısından biri olan ve 
kendisine DimeĢk606 denilen Ģehrin yanındaki el-Ğuta 
olacaktır.607 

d) “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 
-Ey Allah‟ım! ġam‟ımızda bize bereket ihsan et! 

Ey Allah‟ım! Yemen‟imizde bize bereket ihsan et! diye 
dua etti.”608 

e) “Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyur-
du: 

-Yakında iĢler sizin muhtelif ordulara ayrılmanız 
Ģeklinde olacak; bir ordu ġam‟da, bir ordu Yemen‟de 
ve bir ordu Irak‟ta olacaktır. Bunun üzerine Ġbni Ha-

                                              
604 Tirmizî 4211 
605 Tirmizî 2288 
606 DimeĢk: Suriye‟nin Ģimdiki baĢkenti olan ġam Ģehridir. 
607 Ebu Davûd 4298 
608 Buhârî 6954, Tirmizî 4210 
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vale (Radıyallahu Anh): 
-Ya Rasûlallah! O zamana yetiĢirsem benim için 

onlardan birini seç (ki orayı tercih edeyim), deyince 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

-Sen ġam‟ı seç! Orası Allah‟ın arzının en hayırlısı-
dır. Allah kullarından en hayırlı olanları orası için se-
çer. ġayet ġam‟a gitmeyi istemezseniz Yemen‟i seçin 
ve havuzunuzdan için. ġüphesiz ki Allah ġam‟a ve 
ahalisine benim için vekil olmuĢtur.”609 

C) Büyük Gün: Kıyamet 

Ahirete imanın üçüncü ve son bölümü de; kıya-
metin kopması, bu alemin baĢka bir aleme dönüĢmesi, 
ba‟s (yeniden diriliĢ), haĢir, havuz, kulların hesaba çe-
kilmesi, kullar arası hak alıĢveriĢi, mizan ve amellerin 
tartılması, Sırat‟tan geçme, cennet ve cehenneme giriĢ 
ve Allah‟ın kendisinin ve razı olduğu kullarının diledi-
ği kullarına Ģefaat etmelerini içeren bölümdür. 

Ahiret günü, Sûr‟a üfürülmesi neticesinde kıya-
metin kopması ve bu alemin yok olmasıyla baĢlar. 
Allah‟ın diledikleri hariç göklerdeki ve yerdeki bütün 
canlılar ölür. Gökler ve yer, Ģimdiki halinden farklı, 
baĢka bir hale dönüĢür. Sonra Yüce Allah bütün cinle-
ri ve insanları yeniden diriltir, onları dünyadayken iĢ-
ledikleri iyi ve kötü amellerinden dolayı hesaba çeker, 
ameller terazilerde tartılır, terazinin sevap kefesi ağır 
basanları cennete, günah kefesi ağır basanları da ce-

                                              
609 Ebu Davûd 2483 
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henneme girdirir. Böylece imtihan dünyasının karĢılığı 
olan ebedi hayat baĢlamıĢ olur. 

ġimdi ayet ve hadisler ıĢığında bu anlatılanların te-
ferruatına girelim: 

(1) Kıyametin Kopması 

Vaktini yalnızca Allah‟ın bildiği o gün geldiğinde 
Ġsrafil (Aleyhi's-Selam), üfleme emriyle beraber Sûr‟a üfler. 
Sûr, hadiste bildirildiğine göre içine üflenen bir boy-
nuzdur.610 

﴾ Sûr‟a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar yerle-

rinden kaldırılıp Ģiddetle birbirine çarpılarak darmada-
ğın edildiği zaman, iĢte o gün olacak olur, gök de yarı-

lır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.﴿ 611 

﴾ Sûr‟a üflenince Allah‟ın diledikleri hariç gökler-

de ve yerde kim varsa hepsi ölür…﴿ 612 

*Kıyamet bir Cuma günü sabah vakti Ģafağın at-
ması ile güneĢin doğuĢu arasında kopar. Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“GüneĢin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma 
günüdür…Kıyamet o gün kopacaktır. Ġnsanlar ve cin-
ler hariç bütün canlılar kıyametin kopmasından korka-
rak Cuma günü sabah olunca güneĢ doğuncaya kadar 
kulak kabartırlar.”613 

                                              
610 Ebu Davûd 4742, Tirmizî 2547, Ahmed 2/162 No:6507, 6805 
611 Hâkka 13-16 
612 Zümer 68 
613  Ebu Davûd 1046, Nesâî 1430, Ġbni Mâce 1084, Muvatta 
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﴾…Kıyamet günü bütün yeryüzü O‟nun kabza-

sındadır. Gökler ise O‟nun sağ eliyle dürülmüĢ olacak-

tır…﴿ 614 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu ayetin tefsiri-
ni Ģöyle yapmıĢtır: 

“Allah (Azze ve Celle) kıyamet günü gökleri dürer. 
Sonra sağ eliyle onları tutar ve: 

-Melik benim! Cebbarlar (zorbalar) nerede? Müte-
kebbirler (büyüklenenler) nerede? buyurur. Sonra yer-
leri sol eliyle katlar ve: 

- Melik benim! Cebbarlar nerede? Mütekebbirler 
nerede? buyurur.”615 

“Bir keresinde Yahudi alimlerinden birisi Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e geldi ve: 

-Ya Muhammed! ġüphesiz ki Allahu Teâlâ, kıya-
met günü gökleri bir parmağında, yerleri bir parma-
ğında, dağları ve ağaçları bir parmağında, suyu ve top-
rağı bir parmağında, diğer mahlukatı da bir parmağın-
da tutar. Sonra onları hareket ettirerek: 

-Melik benim, melik benim! buyurur, dedi. 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Yahudi aliminin 
verdiği bu haberden hoĢnut oldu, onu tasdik ederek 

güldü ve: ﴾ Allah‟ı hakkıyla takdir edemediler…﴿ 616 

                                                                                     
1/137 (Cuma, Hadis no:16). Benzeri için bak: Müslim 854/18, Tirmizî 
487 

614 Zümer 67 
615 Müslim 2788/24 
616 Zümer 67 
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ayetini okudu.”617 

(2) Bu Alemin BaĢka Bir Aleme DönüĢmesi 

O gün yer baĢka bir yere, gökler de baĢka göklere 
çevrilir,618 güneĢ dürülür,619 yıldızlar kararıp dökülür,620 
denizler kaynatılır, 621 gökyüzü yarılır ve kızarmıĢ yağ 
renginde gül gibi olur,622 dağlar ufalanıp savrulur, böy-
lece yerler dümdüz ve boĢ olur. Orada ne bir iniĢ ne 
de bir yokuĢ görülmez.623 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yerin o günkü 
durumunu bize Ģöyle anlatmaktadır: 

 “Kıyamet günü insanlar arınmıĢ (undan yapılmıĢ) 
çörek gibi duru beyaz bir saha üzerinde toplanacaktır. 
O sahada bir kimseye (yol gösterecek) hiçbir alamet 
yoktur.”624 

(3) Ba’s (Yeniden DiriliĢ) 

Sûr‟a birinci üfleniĢle beraber kıyamet koptuktan 
sonra ikinci üfleniĢle ölülere hayat verilir. Bu hayat 
verme, insanın ruh ve bedeniyle dünyada olduğu gibi 
yeniden yaratılmasıdır. 

Bu hususta Allahu Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır: 

                                              
617 Müslim 2786/19, Buhârî 7283-7284 
618 Ġbrahim 48 
619 Tekvir 1 
620 Tekvir 2 
621 Tekvir 6 
622 Rahman 37 
623 Ta-Ha 105-107, ĠnĢikak 3 
624 Müslim 2790/28, Buhârî 6437 
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﴾ Sûr‟a üflenince Allah‟ın diledikleri müstesna 

olmak üzere göklerde ve yerde kim varsa hepsi ölür. 
Sonra ona bir daha üflenince birden onlar ayağa 

kalkmıĢ bakınıyor olurlar.﴿ 625 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de ilk diriltilecek olanı 
Ģöyle haber vermektedir: 

“Ben, son nefhadan (üfürmeden) sonra baĢını 
kaldıracakların ilkiyim. Bir de bakarım ki Musa (Aleyhi's-

Selam) ArĢ‟a yapıĢmıĢ duruyor. O (ilk nefhada ölmedi 
de hep) öyle miydi yoksa ikinci nefhadan sonra (ben-
den önce mi diriltildi) bilmiyorum.”626 

Ġki nefha (Sûr‟a üfleme) arasında kırk vakitlik bir 
zaman dilimi vardır. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Ģöyle buyurdu: 

“Ġki nefha arasında kırk (vakit) vardır.” 
Hadisin ravisi olan Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) a 

bunun gün mü, ay mı yoksa yıl mı olduğu sorulmuĢ ve 
o bilmediği için cevap vermemiĢtir. Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devamla Ģöyle buyurdu: 

“Sonra Allah gökten bir su indirir de insanlar yeĢil 
sebzenin bitmesi gibi (yerden) çıkarlar. Ġnsanın kuyruk 
sokumundaki bir kemiği hariç her parçası çürür. Kı-
yamet günü (tekrar) yaratılma o kemik parçasından 
olacaktır.”627 

Bu dirilme hali, herkes hangi hal üzere vefat ettiy-
se ona uygun bir halde olur. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve 

                                              
625 Zümer 68 
626 Buhârî 3201, 4713 
627 Müslim 2955/141, Buhârî 4713 
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Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Her kul, vefat ettiği hal üzere diriltilir.”628 
Yani iyilik üzere ölmüĢse güzel bir halde, kötülük 

üzere ölmüĢse kötü bir hal üzere diriltilir. 

(4) HaĢir (Toplanma) 

HaĢir, insanların kendi aralarındaki hakların alınıp 
verilmesi için mahkemenin kurulacağı yerde toplan-
malarıdır. Bu olay, mahlukatın tekrar diriltilip kabirle-
rinden çıkıĢından sonra olacaktır. Allahu Teâlâ melek-
lere emreder, onlar da insanları mahĢer sahasına geti-
rirler. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kıyamet günü 
yeryüzünün halini bize Ģöyle bildirmiĢtir: 

“Kıyamet günü yeryüzü bir tek ekmek olur. Siz-
den birinizin seferde ekmeğini evirip çevirdiği gibi 
Cebbar (olan Allah) onu eliyle evirir çevirir. (Bu mu-
azzam ekmek) cennet ahalisi için (azık olarak) hazırla-
nır…”629 

Ġnsanlar ilk yaratıldıkları gibi çıplak olarak diriltile-
cekler ve daha sonra giyindirileceklerdir. Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Muhakkak ki sizler yalınayaklı, çıplak [ve sünnet-

siz] olarak haĢrolunacaksınız…Mahlukat içinde kıya-
met günü ilk olarak (elbise) giydirilecek kiĢi Ġbrahim 
(Aleyhi's-Selam) dır…”630 

                                              
628 Müslim 2878/83 
629 Buhârî 6436 
630 Buhârî 6439-6440, Müslim 2860/58 
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Ġnsanlar haĢir esnasında dünyadaki inanç ve ya-
Ģantılarına göre birbirlerinden farklı olacaklardır. 
Allahu Teâlâ bize kısmen Ģöyle haber vermektedir: 

﴾…Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sa-

ğırlar olarak yüzüstü haĢrederiz…﴿ 631 

Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de 
biraz teferruatlı olarak Ģöyle haber vermektedir: 

“Muhakkak ki sizler yayalar, biniciler ve yüzleri 
üzere çekilenler olarak haĢrolunacaksınız.”632 

Bu hususta tesbit edebildiğimiz kısımlar Ģunlardır: 
(a) Yüzü Üzere HaĢrolunacaklar 
Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) ın rivayet ettiği bir 

hadiste adamın biri kafirin kıyamet günü yüzünün 
üzerinde nasıl haĢrolunacağını sorunca Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle cevap vermiĢtir: 

“Dünyada onu iki ayağının üzerinde yürüten, kı-
yamet günü yüzü üzerinde yürütmeye kâdir değil 
midir?”633 Hiç Ģüphe yok ki kâdirdir! 

(b) Yüzleri Kararanlar ve Ağaranlar: 

﴾ Nice yüzlerin ağardığı ve nice yüzlerin karardığı 

gün yüzleri kararanlara: „İmanınızdan sonra inkar mı 
ettiniz? Öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı!‟ (deni-
lir). 

 Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah‟ın rah-

                                              
631 Ġsra 97 
632 Tirmizî 3350 
633 Buhârî 4622, Müslim 2806/54 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 206 ~ 

meti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır.﴿ 634 

﴾ O gün ıĢıl ıĢıl parlayacak olan yüzler vardır ki, 

onlar Rablerine bakarlar. 
Ve o gün buruĢacak olan yüzler vardır ki, onlar 

bel kemiklerinin kırılacağını anlarlar.﴿ 635 

﴾ O gün birtakım yüzler parlak, güleç ve se-

vinçlidir. Ve yine o gün birtakım yüzleri de keder 
bürümüĢtür ki, hüzünden kapkara kesilmiĢtirler. ĠĢte 

onlar günahkar kafirlerin ta kendileridir.﴿ 636 

(c) Cin ÇarpmıĢ Gibi Olanlar: 
Allahu Teâlâ Ģöyle buyurdu: 

﴾ Faiz yiyenler (kıyamet günü kabirlerinden), an-

cak Ģeytan çarpmıĢ kimselerin (cinnet nöbetinden) 
kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların: „Alışveriş tıpkı 
faiz gibidir.‟ demeleri sebebiyledir. Halbuki Allah alıĢ-

veriĢi helal, faizi ise haram kılmıĢtır…﴿ 637 

(d) Ġnsan Sûretinde Zerre Tanesi Kadar Olan-
lar: 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Mütekebbirler (kendini beğenmiĢ büyüklenenler) 

kıyamet günü adam sûretinde zerrecikler (kadar küçük) 
olarak haĢrolunacaktır. Zillet ve horluk her taraftan 
kendilerini kaplar. Onlar cehennemde adına Bûles 

                                              
634 Al-i Ġmran 106-107 
635 Kıyamet 22-25 
636 Abese 40-42 
637 Bakara 275 
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denilen bir hapishaneye sürülürler, üzerlerinde ateĢle-
rin ateĢi yükselir. Kendilerine cehennem halkının usa-
resinden (özü/sıkma suyundan), kan ve irin çamurun-
dan içirilir.”638 

(e) Ġhramlı Olarak Telbiye Getirenler: 
Ġbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) Ģöyle anlattı: 
“Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in beraberinde 

bulunan birisi Arafat‟ta vakfe yaparken ihramlı olduğu 
halde birden devesinden düĢtü, düĢer düĢmez boynu 
kırıldı ve vefat etti. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
-Bu adamı su ve sidirle yıkayın ve iki ihram beziyle 

kefenleyin. Ona koku sürmeyin ve baĢına da bez sar-
mayın. Çünkü o kıyamet günü telbiye getirir halde 
diriltilecektir.”639 

(f) Boyunları En Uzun Olanlar: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Kıyamet gününde müezzinler, boyunları en uzun 

olanlar olacaklardır.”640 
(g) Dünyada Kör Olmadığı Halde Kör Olarak 

HaĢrolunanlar: 
Allahu Teâlâ Ģöyle buyurdu: 

﴾ Her kim beni anmaktan yüz çevirirse Ģüphesiz 

ki onun sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu kıyamet 
günü kör olarak haĢrederiz. O: 

-Rabbim! Beni niçin kör olarak haĢrettin? Oysa 

                                              
638 Tirmizî 2610, Ahmed 2/179 No:6677, Sahihu‟l-Cami 8040 
639 Buhârî 1196-1197, Müslim 1206/93 
640 Müslim 387/14 
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ben görürdüm, der. (Allah) buyurur ki: 
-ĠĢte böyle, çünkü ayetlerimiz sana geldi ama sen 

onları unuttun. Bugün de aynı Ģekilde sen unutuluyor-
sun. 

(Doğru yoldan) sapanı ve Rabbinin ayetlerine 
inanmayanı iĢte böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise 

daha Ģiddetli ve süreklidir.﴿ 641 

(h) Vücudunun Bir Tarafı Eğri Olanlar: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Her kimin iki hanımı olur ve onların arasında 

adaletli davranmaz, birine diğerinden daha fazla mey-
lederse (ilgi gösterirse) kıyamet günü bir tarafı düĢük 
(yamuk) olarak gelir.”642 

(ı) Yüzünde Et Parçası Olmayanlar: 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Adam [sizden biri] sürekli insanlardan dilenir. 

Nihayet bu kiĢi kıyamet günü yüzünde et parçası ol-
maksızın gelir [Allah‟a kavuĢur].”643 

Kıyamet günü olan o son gün, vakit olarak çok 
uzundur: 50.000 (elli bin) sene. Ebu Hureyre 
(Radıyallahu Anh) ın Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den riva-
yet ettiği hadiste, altın ve gümüĢ sahibi olup da onla-
rın (zekat) hakkını vermeyenlerin azabı bildirilirken o 
altın ve gümüĢlerin ateĢten levhalar haline getirileceği 
ve bu levhalarla o kimselerin böğür, alın ve sırtlarının 
dağlanacağı, bu azaplandırmanın kullar arasındaki 

                                              
641 Ta-Ha 124-127 
642 Ebu Davûd 2133, Tirmizî 1149, Ġbni Mâce 1969 
643 Buhârî 1403, Müslim 1040/103-104 
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haklar ödeninceye kadar, miktarı elli bin sene süren 
bir gün içinde devam edeceği bildirilmektedir. Aynı 
Ģekilde sığır, deve ve davarları olup da onların hakkını 
vermeyenlerin düz bir sahaya yatırılacakları, sonra da 
bu hayvanlar tarafından kah ısırılacağı, kah toslanarak 
çiğneneceği ve bu azaplandırmanın da elli bin sene 
süren o gün boyunca kullar arasındaki haklar ödenin-
ceye kadar devam edeceği bildirilmektedir.644 

Ġnsanlar geniĢ ve düz bir sahada toplanır, güneĢ 
insanlara bir mil (~1.8 km.) miktarı kalacak kadar yak-
laĢtırılır. (GüneĢin Ģu anki dünyaya uzaklığı 
~150.000.000 km.dir.) Herkes dünyada yaptığı amelle-
ri oranında terler, öyle ki ter yerin içine 70 arĢın (~100 
m.) mesafe kadar iĢler, insanlardan kimisi ökçelerine, 
kimisi baldırının yarısına, kimisi dizlerine, kimisi beli-
ne, kimisi omuzlarına, kimisi boyunlarına ve ağzının 
içine girecek kadar terler. Hatta bazılarını terleri yuta-
cak, boylarını aĢacaktır.645 Bu uzun bekleme süresi in-
karcılar için zorlu ve meĢakkatli, mü‟minler için ise 
kısmen kolay ve kısa tutulacaktır. Allahu Teâlâ Ģöyle 
buyurdu: 

﴾ Sûr‟a üfürüldüğü zaman, iĢte o gün zorlu bir 

gündür. Kafirler için kolay değildir.﴿ 646 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de Ģöyle buyur-
du: 

                                              
644 Müslim 987/24, Ebu Davûd 1658 
645 Müslim 2863-2864, Buhârî 6445-6446, Tirmizî 2536, Terğib 

ve Terhib 7/101, Ahmed 4/157 No:17576, Ġbni Hibbân, Hâkim 
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“Allah (Azze ve Celle) bu ümmeti (mahĢerde) yarım 
günden daha çok aciz bırakmaz.”647 

“Ġnsanların (hesap için) alemlerin Rabbi Allah‟ın 
huzurunda bekledikleri elli bin seneden oluĢan bir 
günün yarısı olan zaman mü‟minler için; güneĢin batı-
ya iyice yaklaĢmasından batmasına kadar geçen vakit 
gibi kısa ve kolay olur.”648 

MahĢer alanı çok geniĢ ve düz olmasına rağmen 
orada herhangi bir seslenici seslense onun sesini her-
kes duyar ve mahĢer halkına bakmak isteyen bir bakıĢ-
ta insanların tamamını görür. 

Bu bekleyiĢ sebebiyle insanların gamı ve meĢakka-
ti tahammül edemeyecekleri bir hale geldiğinde insan-
lar bu sıkıntının bitmesi ve hesabın baĢlaması için Al-
lah‟a kendileri hakkında Ģefaat edecek birilerini ararlar. 
Bunun için önce Adem (Aleyhi's-Selam) a, sonra Nûh 
(Aleyhi's-Selam) a, daha sonra Ġbrahim (Aleyhi's-Selam) a ve 
ondan sonra da Musa (Aleyhi's-Selam) a giderler. Bu ne-
bilerin hepsi dünyadayken iĢledikleri hatalarını hatırla-
tarak kendilerinin bu iĢ için ehil olmadıklarını ve daha 
ehil birine gitmelerini isterler. Akabinde Ġsa (Aleyhi's-

Selam) a gelirler, o da insanları Muhammed (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) e gönderir. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) yalnızca kendisine mahsus olan Ģefaatini -ki 
buna ġefaat-i Uzma (Büyük ġefaat) denir- yapar ve 
gidip insanların yanında durur. Sonra melekler inerler, 
daha sonra da haklarında hüküm vermek ve kullar 

                                              
647 Ebu Davûd 4349 
648 Terğib ve Terhib 7/103, Ebu Ya‟la, Ġbni Hibbân 
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arasındaki davaları halletmek için Yüce Rabbimiz ge-
lir.649 Yer O‟nun nuruyla aydınlanır, nebiler ve Ģahitler 
getirilir.650 

Akabinde cehennem getirilir. 651 Cehennemin yet-
miĢ bin bağı ve her bağı çeken yetmiĢer bin melek 
vardır, onu sürükleyip getirirler.652 O gün cehennem-
den gören iki gözü, iĢiten iki kulağı ve konuĢan bir dili 
olan bir boyun çıkar ve der ki: 

-Ben bugün üç kişiye (onları yakalamaya) vekil tayin 
edildim: Her inatçı zorbaya, Allah ile beraber başka bir ilaha 
dua edene ve musavvirlere (canlı resmi ve heykeli yapanlara).653 

Sıkıntısı ve sıcağı Ģiddetli o günde yalnızca Al-
lah‟ın (diğer bir rivayette ArĢ‟ının) gölgesi var olup 
baĢka bir gölge yoktur. Tek olan o gölgede de Allahu 
Teâlâ Ģu yedi kısım insanı gölgelendirir: 

1. Adaletli devlet baĢkanı, 
2. Rabbine ibadet içinde temiz hayat yaĢayan genç, 
3. Gönlü mescitlere bağlı olan kimse, 
4. Birbirlerini Allah için seven, beraberlikleri de 

ayrılmaları da buna bağlı olan iki kiĢi, 
5. Makam sahibi ve güzel bir kadının zina teklifini 

Allah korkusu sebebiyle reddeden erkek, 
6. Kimse bilmeyecek Ģekilde gizli sadaka veren ki-

Ģi, 

                                              
649 Fecr 22, Buhârî 3122, 4514, Müslim 194/327, Tirmizî 2551, 

Ahmed 1/281-282 No:2546, 2692 
650 Zümer 69 
651 Fecr 23 
652 Müslim 2842/29, Tirmizî 2698 
653 Tirmizî 2700 
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7. Yalnızken Allah‟ı zikredip ağlayan kiĢi.654 

(5) Havuz 

MahĢer alanında her nebinin bir havuzu vardır. 
Her nebi havuzuna su içmeye gelenlerin çokluğuyla 
iftihar edecektir. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in 
de havuzu vardır ve o, su içmeye geleni en çok olan 
nebi olmayı ummaktadır.655 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in havuzunun 
geniĢliği bir aylık mesafe kadar ya da Aden ile Eyle656 
arası mesafeden daha uzundur. Onun suyu sütten 
daha beyaz, kardan daha soğuk ve baldan daha tatlıdır. 
Kokusu ise miskten daha hoĢtur. Havuzun kenarla-
rında gökteki yıldızlar kadar çok sayıda altın ve gü-
müĢten cennet bardakları vardır. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) herkesten önce 
havuzunun baĢına gidecek ve ümmetini abdest azala-
rının parlaklığından tanıyarak havuzuna çağıracaktır. 
Her kim ondan bir yudum içerse bir daha asla susuz-
luk çekmez. Havuzun baĢına gelecek ilk insanlar Mu-
hacirlerin (Radıyallahu Anhum) fakirleri olacaktır. Bu ha-
vuzun suyunu artırıp çoğaltan biri altın ve diğeri gü-
müĢ iki oluk vardır ki, devamlı olarak cennetten su 
taĢıyarak havuza boĢaltırlar. Su taĢınan kaynak ise 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e verilen cennetteki 

                                              
654 Buhârî 693, Müslim 1031/91 
655 Tirmizî 2560 
656 Aden Yemen‟de bir sahil Ģehrinin, Eyle de Suriye‟nin denize 

kıyısı olan bölgesindeki bir kasabanın adıdır. 
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Kevser Nehri olmalıdır. Nitekim Kevser hakkında 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle bilgi vermiĢtir: 

Ġki yanı altından, akma yatağı inci ve yakut üze-
rinde, toprağı miskten daha hoĢ, her iki yanında inci-
den kubbeler olan bir nehir. 

Ümmeti Muhammed‟den olduğu halde o havuzun 
baĢına gelen ve cehennem zebanileri tarafından uzak-
laĢtırılıp Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından 
kovulan insanlar olacaktır ki, onlar sünnete muhalif 
Ģeyler ihdas edip bid‟at çıkaranlardır. Onlar arkaları 
üzere dinden çıkmıĢ kimseler olarak 
vasfedilmektedirler ve çok azı müstesna cehennem-
den kurtulamayacaklardır.657 

(6) Kulların Hesaba Çekilmeleri 

O gün, artık amellerin karĢılıklarının alındığı gün-
dür. Herkes dünyadayken yaptığı amellerinin karĢılığı-
nı, niyetlerine göre alacak ve zerre kadar zulme ve 
haksızlığa uğramayacaktır. 

Ebu Zerr (Radıyallahu Anh) ın Nebi (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) den rivayet ettiği kudsî bir hadiste Allah 
(Tebâreke ve Teâlâ) Ģöyle buyurmaktadır: 

“…Ey kullarım! Bunlar ancak sizin amellerinizdir. Ben 
onları sizin için sayıyor ve muhafaza ediyorum, sonra onları(n 
karşılığını) size tam olarak veririm. Öyleyse her kim bir hayır 
bulursa Allah‟a hamdetsin, her kim de onun haricinde bir şey 

                                              
657 Havuzla ilgili bilgilerin derlendiği kaynaklar: Buhârî 6476-6485, 

Müslim 247-248, 400/53, 2289-2305, Tirmizî 2561-2562, 3579-3581, 
Ġbni Mâce 4301-4306 
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bulursa (başkasını değil) ancak kendini kınasın.” 658 
Kendisinde ancak rasûllerin konuĢmasına izin ve-

rilen o gün, her bir kulun Allah‟a arz olunmasının ar-
dından amellerin yazılı olduğu defterler sahiplerine 
dağıtılır. Amel defterleri, öncekilerin ve sonrakilerin 
yaptığı iĢleri kapsar. Ortaya konan bu defterlerde sayı-
lıp kayda geçmeyen küçük büyük hiçbir amel yoktur.659 
Mahlukatın iĢlediği ameller Kiramen Katibin isimli 
meleklerce bu defterlere yazılmıĢtır.660 Bu amel defter-
lerinin dağıtılması esnasında defterler bazılarına sağ 
taraflarından, bazılarına sol ve diğer bazılarına da arka 
taraflarından verilir. 

Ġyi amel iĢleyenlere bunun bir göstergesi olarak 
defterleri sağdan verilir. Onlar o gün sevinçli olarak 
ailelerine döner ve; 

-Alın kitabımı okuyun. Ben zaten kitabımla karşılaşa-
cağımı biliyordum, derler. O kimseler kolay bir hesaba 
çekilecek ve hoĢnut olacakları bir hayatla karĢılaĢacak-
lardır.661 

Kötü amel iĢleyenlerin göstergesi ise kitaplarının 
sol taraftan veya arkalarından verilmesidir. Kitabı so-
lundan verilenler: 

-Keşke kitabım verilmeseydi de hesabımı hiç bilmeseydim. 
Keşke ölüm işimi bitirseydi, derler. 662  Kitabı arkasından 
verilen de derhal yok olmayı ister ve ateĢe girer. Çün-

                                              
658 Müslim 2577/55 
659 Kehf 49 
660 Ġnfitar 10-12, Casiye 29 
661 ĠnĢikak 7-9, Hâkka 19-21 
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kü o, ailesinin yanında Rabbine dönmeyeceğini sana-
rak Ģımarıyordu.663 

Ġnsanlar Rablerine arz olunup adil bir Ģekilde he-
saba çekileceklerdir.664 Yüce Mevla bizlerden her biri-
siyle aracı ve tercüman olmaksızın konuĢacaktır.665 Bu 
arz olunma esnasında kulların lehine ve aleyhine delil-
ler getirilecek ve dünyada yapılan amellerin salih ya da 
fasid oldukları ortaya çıkarılacaktır. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu yapılanın yal-
nızca arz (Allah‟a sunulma) olduğunu belirtmektedir. 
Bu arz esnasında insanoğluna beĢ Ģeyden hesap so-
rulmadıkça Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Bunlar: 

1. Ömrünü nerede ve nasıl tükettin? 
2. Gençliğini nerede ve nasıl yıprattın? 
3. Malını nereden kazandın? 
4. Malını nereye harcadın? 
5. Öğrendiklerin hakkında ne amelde bulundun?666 
Allahu Teâlâ mü‟min kullarından bazılarıyla konu-

Ģurken ona yaklaĢır ve rahmetiyle onu sarar, kuĢatır. 
Akabinde onun dünyada yapmıĢ olduğu her ameli 
baĢkaları duymayacak Ģekilde ona hatırlatır. O da yap-
tıklarını hatırlar ve inkar etmeksizin itiraf eder. Yaptığı 
kötülüklerden kendisine hatırlatılanların çokluğundan 
dolayı helak olacağına kanaat etmeye baĢladığında 
Allah (Azze ve Celle): 

                                              
663 ĠnĢikak 10-14 
664 Hicr 92, Kehf 48, Hâkka 18 
665 Buhârî 6451, Müslim 1016/67 
666 Tirmizî 2531 
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-(Ey kulum!) Ben senin aleyhine olan bu günahlarını 
dünyadayken insanlardan gizlemiştim. Bugün de tüm bunları 
senin lehine olmak üzere mağfiret ediyorum, buyurur ve o 
mü‟min kula yalnızca hasenat (iyilik) defterleri (sağ 
tarafından) verilir.667 Bunun gibi, kıyamet günü Müs-
lümanlardan niceleri dağlar gibi çok günahlarla getirilir 
de Allahu Teâlâ rahmetiyle onları mağfiret eder ve 
hoĢnut olduğu her Müslüman‟a karĢı bir Yahudi veya 
Hıristiyan ileterek: 

-Bu senin ateĢten kurtulma fidyendir, buyurur.668 
Kafir ve münafıklara gelince; onlar dünyada iĢle-

dikleri kendilerine hatırlatılınca suçlarını inkar ederler. 
Bunun üzerine Allahu Teâlâ onların ağızlarını mühür-
ler ve organlarına: 

-KonuĢun, der. Elleri, ayakları, kulakları, gözleri, 
derileri, etleri ve kemikleri kiĢinin inkar ettiği Ģeyleri 
ortaya dökerek aleyhine Ģahitlik yaparlar. O kullara 
tekrar konuĢma izni verildiğinde organlarına kızarak: 

-Niçin aleyhimize şahitlik yapıyorsunuz? diye sorarlar. 
Organlar: 

-Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu, der-
ler.669 

Bu konuĢmanın ardından da ona, iyilik ve kötü-
lüklerinin yazılı olduğu amel defterleri solundan veya 
arkasından verilir. Böylece mü‟min kul Allah‟a arz 
olunarak kolay bir hesaba çekilir, münafık ve kafir 

                                              
667 Buhârî 2261, Müslim 2768/52 
668 Müslim 2767/49-51 
669 Nûr 24, Ya-Sin 65, Fussilet 20-21, Müslim 2968-2969 
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kullar ise inceden inceye hesaba çekilerek azabı hak 
eden ve helak olanlardan olur.670 

Bu hesaba çekilme iĢlemi ümmetler arasında sıray-
la yapılacak ve bizler (ümmet-i Muhammed), hesaba 
ilk çekilenler olacağız. Bizler dünya ehlinin sonuncula-
rıyız, kıyamet günü ise en öne geçip mahlukatın hep-
sinden önce lehlerinde hüküm verilecek olanlarız.671 

Kulların amel olarak hesap vereceği ilk Ģey na-
mazdır. Eğer namazı tam ve sahih olursa felaha erer 
ve hesabı baĢarıyla bitirir, diğer amelleri de kabul edilir. 
Yok eğer namazı fasid (bozuk) olursa periĢan olur, 
hüsrana düĢer. Diğer amelleri de namazı gibi ifsad 
olur. ġayet farz namazlarından eksiği varsa Rabbimiz 
(Tebâreke ve Teâlâ): 

-Kulumun tatavvu (nafile) namazı var mı, bakın! 
buyurur. Varsa onlarla farzlardan eksik bıraktığı kada-
rını tamamlar, diğer amelleri de bu Ģekilde muamele 
görür.672 

Bununla beraber o günün Ģiddetinden dolayı, bir 
kiĢi doğumundan ölümüne kadar hayatının tamamını 
Allah (Azze ve Celle) ye itaat ederek geçirmiĢ olsa bile bu 
yaptıklarını az görerek dünyaya döndürülüp ecir ve 
sevabını artıracak iĢler yapabilmeyi temenni edecek-
tir. 673 Çünkü o gün nebi ve rasûller dahil hiç kimse 
dünyada yapa geldiği ameller sebebiyle cennete gire-

                                              
670 Buhârî 258, Müslim 2876/79 
671 Müslim 856/22, Buhârî 850, Ġbni Mâce 4290 
672 Tirmizî 409, Nesâî 463-466, Ġbni Mace 1425-1426, Terğib ve 

Terhib 1/365, Mecmau‟z-Zevaid 2/291, Taberânî, Ahmed 
673 Terğib ve Terhib 7/116, Ahmed 
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mez. Cennete giriĢ ancak Rahman ve Rahim olan Al-
lah‟ın rahmeti ve mağfireti ile, kulların hata ve kusur-
larını örtüp bağıĢlamasıyla mümkün olacaktır.674 

Kıyamet gününde insanlar arasında hüküm veri-
linceye kadar her bir Ģahıs dünyadayken verdiği sada-
kasının gölgesinde bulunacaktır.675 

(7) Kullar Arası Hak AlıĢveriĢi 

Allahu Teâlâ, kendisiyle kulları arasında Ģirk (ortak 
koĢma) dıĢındaki meseleleri dilediği kimseler için ba-
ğıĢlayacaktır.676 

Ancak dünyadayken kulları arasında cereyan etmiĢ 
ve helalleĢilmemiĢ olan hak alıĢveriĢlerine karıĢmamıĢ 
ve o hakların tasarrufunu hak sahibi olan kullarına 
bırakmıĢtır. Bundan dolayı miktarı 50.000 sene olan o 
hesap gününde hak sahipleri kendilerine haksızlık ve 
zulüm yapan insanlardan haklarını alacaklardır. 

O günde altın ve gümüĢ gibi maddiyat söz konusu 
olmadığı için ödeĢmeler, hak sahibine verilecek sevap-
larla yapılacaktır. Hakların ödenmesine sevaplar yeterli 
gelmezse bu sefer hak sahibinin günahları hesaplaĢma 
tamam olana kadar haksızlık yapana verilir de o kiĢi 
sevapları yok olmuĢ, üstelik kendi günahlarıyla bera-
ber baĢkalarının günahlarını da yüklenmiĢ olarak ate-
Ģin yolunu tutar. 

                                              
674 Buhârî 6397, Müslim 2816/71, 2818/78 
675 Ġbni Hibbân 3310, Ġbni Huzeyme Sahih 2431, Hâkim 1517, 

Ahmed 4/147 No:17466 
676 Nisa 48 
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Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in 
birkaç buyruğuna göz atalım: 

“Andolsun ki kıyamet gününde bütün haklar sa-
hibine ödenir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu 
koyuna kadar.”677 

“Her kimin yanında kardeĢine ait haksız alınmıĢ 
bir hak varsa o haksızlıktan dolayı hak sahibiyle helal-
leĢsin. Çünkü orada (kıyamet gününde) dinar (altın) da, 
dirhem (gümüĢ) de yoktur. KardeĢinin hakkı için ken-
di hasenelerinden alınmadan önce, dünyada onunla 
helalleĢsin. Eğer onun hakkı karĢılayacak kadar iyiliği 
yoksa kardeĢinin günahlarından alınır, o zalimin üze-
rine atılır.”678 

“…Ümmetimin müflisi (iflas edeni) Ģu kimsedir ki; 
kıyamet günü namaz, oruç ve zekat ile gelir, kendisi 
de Ģuna sövmüĢ, buna iftira atmıĢ, öbürünün malını 
yemiĢ, berikinin kanını dökmüĢ ve bir diğerini döv-
müĢ olarak gelir. Onun iyiliklerinden bir kısmı Ģuna, 
bir kısmı buna verilir. Eğer üzerinde olan kul hakları 
ödenmeden evvel hasenatı tükenirse hak sahiplerinin 
hatalarından alınır ve haksızlık yapana yüklenir. Sonra 
o kiĢi ateĢe atılır.”679 

“…Sonra Allahu Teâlâ yakındakilerin iĢittiği gibi 
uzakta bulunanların da iĢitebileceği gibi onlara Ģöyle 
seslenir: 

-Deyyân (hesaba çekici) benim, Melik benim. 

                                              
677 Müslim 2582/60, Tirmizî 2535 
678 Buhârî 6447, 2268 
679 Müslim 2581/59, Tirmizî 2533 
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Kendisinde cennet ehlinden birinin hakkı olan cehen-
nemlik kimse kısas olunmadan cehenneme giremez ve 
kendisinde cehennemliklerden birinin bir tokat ile de 
olsa hakkı bulunan cennetlik kimse de kısas olunma-
dan cennete giremez.680 

Allahu Teâlâ insanlar arasında ilk olarak, dökülen 
kan davaları hakkında hüküm verecektir.681 

Hesaba çekilme herkes için söz konusu değildir. 
Çünkü Allahu Teâlâ bu ümmetten yetmiĢ bin kiĢiyi 
hesapsız ve azaba uğramaksızın cennete sokacağını 
Rasûlü‟ne bildirmiĢtir.682 Bunlar kendilerine rukye ya-
pılmasını istemez, bedenlerini dağlamaz, uğursuzluk 
inancı taĢımaz ve ancak Rablerine tevekkül ederler. 
Onların yüzleri dolunay parlaklığı gibi parlar halde 
olacaktır. Aynı zamanda bu yetmiĢ bin kiĢinin her bin 
kiĢisiyle beraber yetmiĢer bin kiĢi (yani 70×70.000= 
4.900.000 kiĢi) ve Rabbimizin tutamlarından üç tutam 
(avuç miktarı) insan da hesapsızca cennete girdirile-
cektir.683 

Allahu Teâlâ kullarına karĢı, annenin çocuğuna 
duyduğu merhametten daha fazla merhametlidir. 684 
Yüce Mevla gökleri ve yeri yarattığı gün rahmeti yüz 
parçaya ayırdı. Bunlardan bir parçayı cinler, insanlar, 
hayvanlar ve haĢerelerin arasına indirip yaydı. ĠĢte o 

                                              
680 Terğib ve Terhib 7/127, Ahmed 3/495 No:16138 
681 Buhârî 6447, Müslim 1678/28 
682 Buhârî 6452, Müslim 220/374 
683  Tirmizî 2554, Ġbni Mâce 4286, Ahmed 5/250 No:22508, 

22659 
684 Buhârî 5996, Müslim 2754/22 
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tek bir parça rahmet sebebiyle mahlukat birbirine Ģef-
kat etmekte, vahĢi hayvanlar bile yavrularına meyledip 
onları ihmal etmemektedir. Rahmeti gazabına galip 
gelen Rabbimiz rahmetinin kalan doksan dokuz kıs-
mını geri bırakmıĢtır ve kıyamet gününde o kalan kı-
sımla kullarına merhamet edecektir.685 

Azabı da çetin olan, Rahman, Rahim, Raûf (Ģef-
katli), Latîf (yumuĢaklık ve lütuf sahibi), Halîm (yu-
muĢaklıkla muamele edici) ve Gaffâr (çokça bağıĢlayı-
cı) olan Rabbimizden bizlere hesap gününde rahme-
tiyle muamele etmesini ve bizleri cennetine girdirme-
sini niyaz ediyoruz. 

(8) Mizan (Terazi) 

Hesap ve kullar arası hak alıĢveriĢi tamamlandık-
tan sonra ameller tartılır. Muhasebe, iĢlenen amelin 
kendisi için, tartma ise iĢlenen amellerin karĢılığını 
vermek içindir. Verilecek olan karĢılık, amelin kendi-
sine ve miktarına göre olmalıdır. Öyleyse amellerin 
tartılması, hesaba çekilmeden sonra olmalıdır. 

Kıyamet gününde amellerin tartılması için hakiki 
terazi kurulacaktır. Bu terazinin iki kefesi bulunacak 
ve Ģayet o terazide gökler ve yer tartılacak olsa onları 
alacak kadar geniĢleyebilme özelliğine sahip olacak-
tır.686 

Allahu Teâlâ bu terazi hakkında Ģöyle buyuruyor: 

﴾ Biz, kıyamet günü adalet terazilerini kurarız. Ar-

                                              
685 Buhârî 5997, Müslim 2751-2753 
686 Terğib ve Terhib 7/162, Hâkim 
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tık kimseye hiçbir Ģekilde haksızlık yapılmaz. (Yapılan 
iĢ) bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu (teraziye) geti-

ririz…﴿ 687 

Her ne kadar bu ayette „teraziler‟ Ģeklinde çoğul 
sigayla birden fazla terazi varmıĢ gibi bildirilse de, 
alimlerin çoğunluğu kıyamet günü terazinin tek olaca-
ğı, ancak içinde tartılacak amellerin çok ve çeĢitli ol-
ması itibarıyla burada çoğul olarak getirildiği görüĢün-
dedirler. 

﴾ O gün tartı haktır (tam doğrudur). Kimin terazi-

si ağır basarsa, iĢte onlar felaha erenlerin ta kendileri-
dir. 

Her kimin tartısı da hafif gelirse, iĢte onlar ayetle-
rimize zulmetmelerinden dolayı kendilerini ziyana 

sokanlardır.﴿ 688 

Kelime-i Ģehadetin bulunacağı kefe, ne kadar çok 
olursa olsun günahların konulacağı kefe karĢısında 
daha ağır basacaktır. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
in bildirdiğine göre kıyamet günü Allahu Teâlâ bu 
ümmetten bir kiĢiyi, herkesin önünde ayıracaktır. Bu 
kiĢinin aleyhine her birinin boyu gözün görebildiği 
mesafe kadar olan doksan dokuz dosya açılır. Sonra 
Allah ona bu dosyalarda yazılanlara itirazı olup olma-
dığını sorar, adam: 

-Hayır, ya Rabbi, der. Bunun üzerine Allahu Teâlâ 
onun bir iyiliği olduğunu ve ona haksızlık yapılmaya-

                                              
687 Enbiya 47 
688 A'raf 8-9 
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cağını bildirir. Üzerinde kelime-i Ģehadet bulunan bir 
bıtâka (kağıt parçası) getirilir. Adam öyle çok olan 
günah defterleri karĢısında bu kağıdın bir değeri ola-
cağına ihtimal vermez. Müteakiben günah dosyaları 
terazinin bir kefesine, kağıt parçası da diğer kefesine 
konulur ve kağıt parçasının konduğu kefe ağır basar. 
Hiçbir Ģey Allah‟ın ismi yanında ağır basamaz.689 

Terazide kulun amellerinin bulunduğu defterlerin 
tartılması söz konusu olduğu gibi amellerin tartılacağı 
da, kiĢinin kendisinin tartılacağı da söylenmiĢtir. Çün-
kü: 

a) Kulun terazisine konulacak en ağır Ģeyin güzel 

ahlak olduğuna,690  ٍِ ُسِبحَبَى اهلِل اْلَعِظيِنُسِبحَبَى اهلِل َوِبَحِوِد  sözünün 

terazide ağır olacağına,  sözünün de mizanı اْلَحِوُدِ هلِل 691

dolduracağına692 dair hadisler mevcuttur. 
b) Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ġbni Mes‟ud 

(Radıyallahu Anh) a bacağı ince olduğu için gülüĢen 
ashâbına o bacağın kıyamet günü mizanda Uhud Da-
ğı‟ndan daha ağır geleceğini haber vermiĢtir.693 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in verdiği baĢka 
bir habere göre; kıyamet gününde iri cüsseli ve semiz 
bir adam hesap yerine gelir, ancak Allah katında bir 

                                              
689 Tirmizî 2776, Ġbni Mâce 4300, Hâkim 1/2, 529, Ahmed 2/213, 

No:6994, 7066, Sahiha 135. Bu hadis diğer deliller de göz önünde 
tutularak değerlendirilmeli ve bu kiĢi Ģirk koĢmaksızın Allah‟a kavuĢan 
birisi olmalıdır. 

690 Tirmizî 2070-2071, Ahmed 6/441 No:28044, 28067, 28082 
691 Buhârî 6343, Müslim 2694/31 
692 Müslim 223/1, Tirmizî 3745 
693 Ahmed 1/114 No:920, Mu‟cemu‟l-Kebir 9/970 
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sivrisineğin kanadı kadar ağır gelmez.694 
Ġlk üç hadiste amellerin tartılacağına, diğer iki ha-

diste de kulların kendisinin tartılacağına iĢaret vardır. 

(9) Allah’ın Görülmesi 

Ehli Sünnet inancına göre Allah‟ı dünyada gör-
mek hiçbir insan için mümkün değildir. Çünkü 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

“ġunu iyi bilin ki; sizden herhangi biriniz ölünceye 
kadar Rabbi (Azze ve Celle) yi asla göremeyecektir.” 695 
buyurmuĢ, Ebu Zerr (Radıyallahu Anh) kendisine: 

-Rabbini gördün mü? diye sorunca: 
-Bir nur, onu nasıl görebilirim ki?696 demiĢtir. 
Kıyamet gününde Rabbimizi görme hakkında so-

rular sorulduğunda ise Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem), öğlen vakti güneĢi ve dolunay Ģeklindeyken ayı 
görmekte zorlanmadığımız gibi kıyamet gününde 
Rabbimiz (Tebâreke ve Teâlâ) yı görmekte zorluk çekme-
yeceğimizi haber vermiĢtir.697 

Kıyamet günü insanlar toplu olduğu halde bir ni-
dacı: 

-Her ümmet dünyada neye tapıyor idiyse onun peşine düş-
sün, diye seslenir. Bunun üzerine Allah‟ın gayrisi Ģey-
lerden putlara ve dikili taĢlara tapınanların hepsi ce-
henneme dökülürler. Geriye günahkar ve iyi olsun 

                                              
694 Buhârî 4550, Müslim 2785/18 
695 Müslim 2931/169 
696 Müslim 178/291, Ahmed 5/148 No:21638, 21720, 21830 
697 Buhârî 633, Müslim 633/211 
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Allah‟a kulluk yapan ehli kitap ümmetler kalır. Yahu-
diler çağrılır ve neye taptıkları sorulur. Onlar: 

-Biz Allah‟ın oğlu Üzeyr‟e tapıyorduk, derler. Bunun 
üzerine onlara: 

-Yalan söylüyorsunuz, Allah eş ve çocuk edinmemiştir, 
denilir. Onlara istekleri sorulur, onlar da susadıklarını 
söylerler. Cehennem onlara bir serap gibi gösterilir ve 
oraya sevk olunurlar. Su içmek için birbirlerini çiğne-
yerek oraya gider ve ateĢe dökülürler.  

Sonra Hıristiyanlar çağrılır, neye taptıkları sorulur: 
-Allah‟ın oğlu Mesih (İsa) ya tapıyorduk, derler. Bu-

nun üzerine onlara da: 
- Yalan söylüyorsunuz, Allah hiçbir eş ve çocuk edinme-

miştir, denilir. Onlara da istekleri sorulur, susadıklarını 
söylerler. Cehennem aynı Ģekilde onlara da bir serap 
gibi gösterilir ve oraya sevk olunurlar. Su içmek mak-
sadıyla birbirlerini ezerek oraya gider ve ateĢe dökü-
lürler. 

Meydanda sadık olsun, facir olsun yalnızca Allahu 
Teâlâ‟ya kulluk eden muvahhid kimseler kalır. Alemle-
rin Rabbi (Sübhanehu ve Teâlâ) onlara, gördükleri sûretin 
dıĢında baĢka bir sûrette gelerek: 

-Neyi bekliyorsunuz? Her ümmet kulluk yaptığının peşi-
ne düştü, diye seslenir. Onlar: 

-Biz muhtaç olduğumuz halde dünyada bu insanlardan 
ayrıldık ve onlarla arkadaşlık yapmadık, şimdi kendisine 
kulluk yaptığımız Rabbimizi bekliyoruz, derler. Allahu 
Teâlâ: 

-Ben sizin Rabbinizim, der. Bunun üzerine o 
muvahhid topluluk iki ya da üç kere: 
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-Senden Allah‟a sığınırız, biz Allah‟a hiçbir şeyi ortak 
koşmayız, derler. Allahu Teâlâ onlara: 

-Sizinle Rabbiniz arasında kendisini tanıyabileceğiniz bir 
alamet var mı? diye sorunca: 

-Evet, baldırdır, derler. Allahu Teâlâ baldırını 
(sâkını) açar, ihlaslı mü‟minler hemen O‟na secde 
ederler. Dünyadayken riya ve gösteriĢ için Allah‟a sec-
de edip namaz kılanlar da secde etmek isterler ancak 
Allah buna müsaade etmez ve onların sırtlarını tek bir 
tabakaya çevirir. Secde etmek istedikçe enseleri üzere 
geri düĢerler. 

﴾ Ġncik/baldır açıldığı gün secdeye davet olunur-

lar da güç yetiremezler.﴿ 698 

Sonra secde edenler baĢlarını kaldırırlar. Gördük-
leri ilk sûreti değiĢmiĢ olduğu halde: 

- Ben sizin Rabbinizim, der, onlar da: 
-Sen Rabbimizsin, derler. Akabinde cehennemin 

üzerine Sırat Köprüsü kurulur ve Ģefaate izin verilir.699 

(10) Sırat Köprüsü 

Sırat, hesap ve mizandan sonra insanların üzerin-
den geçmesi için cehennemin üzerine kurulan bir 
köprüdür. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu köprü-
yü „ayakların kayacağı bir yer‟700 diye tarif ederken, büyük 
sahâbî Ġbni Mes‟ud (Radıyallahu Anh) ise „keskin kılıç ağzı 

                                              
698 Kalem 42 
699 Buhârî 801, 6471, 7303, 7310, Müslim 182-183 
700 Buhârî 7312 



Tevhid 

~ 227 ~ 

gibi ince ve kaygan bir yer‟701 diye tarif etmiĢ, Ebu Said el-
Hudri (Radıyallahu Anh) ise: 

“Bana köprünün (Sırat‟ın) kıldan ince ve kılıçtan 
keskin olduğu haberi ulaĢtı.”702 demiĢtir. 

Cehennemin üzerine kurulan bu köprünün iki ya-
nında, kızgın demirlerden olup büyüklüğünü yalnız 
Allah‟ın bildiği, baĢ kısımları eğri, sert ve keskin, geniĢ 
çengeller vardır ki Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
bunları Arabistan‟ın Necd bölgesinde yetiĢen sa‟dan 
dikenlerine benzetmiĢtir. Bu çengeller insanların dün-
yadaki amellerine göre kiĢilere musallat kılınır. Bazı 
insanlara hiç dokunmaz, bazılarını tırmalar ve denge-
sini bozar, diğer bazılarını da yakalayıp bırakmaz ve 
altındaki cehenneme yuvarlar. 

Ġnsanların tamamı mü‟min-kafir, salih-fasık ayrımı 
olmaksızın, nebi ve rasûller dahil (öncelikle ümmet-i 
Muhammed olmak üzere) herkes Sırat Köprüsü‟nden 
geçecektir. Bu esnada dünyada en çok ihlal edilen ve 
Allah katında değerleri çok büyük olan „emanet‟ ve 
„rahim (akrabalık bağları)‟ oraya gönderilir ve Sırat‟ın 
sağlı sollu iki yanına dikilirler. 

Dünyada hak dinin gereği olan amelleri yapıp sı-
rat-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere olan kimseler 
Sırat Köprüsü üzerinden de ayakları kaymadan geçe-
cektir. Bunlardan bazıları amelleri karĢılığında ĢimĢek 
gibi, bazıları rüzgar gibi, diğer bazıları kuĢ uçuĢu gibi, 
kimisi iyi cins bir at gibi, kimisi insan koĢması gibi, 

                                              
701 Terğib ve Terhib 7/163, Taberânî 
702 Müslim 183/302 
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bazısı da normal yürüyüĢle geçerler. Onları bu Ģekilde 
geçiren amelleridir. 

Bu esnada Nebimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) ümmetine olan düĢkünlüğü ve merhameti se-
bebiyle köprü üzerinde dikilmiĢ ve ümmeti için Al-
lah‟a niyazda bulunarak: 

-Rabbim! Selamet ver, selamet ver! der. Nihayet kulla-
rın amelleri yetersiz kalır, bazıları yürümeye güç yeti-
remez ancak emekleyerek ve sürünerek geçer ve kur-
tulurlar. 

Bu dünyada sırat-ı müstakimden ayrılarak dinin 
gereklerini yerine getirmeyenler ise -Allah‟ın diledikle-
ri hariç- bu son günde köprüden geçemeyecek ve 
ayakları kayıp cehenneme yuvarlanacaktır.703 

Hadislerde zikredilen bu Sırat Köprüsü üzerinden 
geçiĢ Kur'an-ı Kerim‟de cehenneme uğrama Ģeklinde 
ifade edilmiĢtir: 

﴾ Sizden herkes oraya (cehenneme) uğrayacaktır. 

(Bu) Rabbinizin üzerine aldığı kesin bir hükümdür. 
Sonra biz muttakileri (Allah‟tan sakınanları) kurta-

rırız, zalimleri de diz üstü çökmüĢ olarak orada bırakı-

rız.﴿ 704 

Bu ayet ile hadisler bir arada düĢünüldüğünde or-
taya çıkan Ģey; Sırat Köprüsü üzerinden herkes geçe-
cek, bu geçiĢ oradan geçip kurtulan mü‟minlerin ce-
henneme uğratılmaları olacaktır. Yoksa herkesin ce-

                                              
703 Buhârî 6472, 7312, Müslim 182-183 
704 Meryem 71-72 
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henneme girmesi söz konusu değildir.705 Allahu a‟lem. 
Sırat‟ı geçip ateĢten ebediyen kurtulan mü‟minlere, 

cennet ile cehennem arasında bir köprü üzerinde bek-
letilerek dünyadayken aralarında meydana gelmiĢ olan 
haksızlıklar için kısas uygulanır. Haksızlıklardan arınıp 
tertemiz oldukları zaman onların cennete girmelerine 
izin verilir. O mü‟minlerden her birisi cennetteki ma-
kamını, dünyadaki evinin yolunu nasıl biliyorsa ondan 
daha doğru bulur ve oraya varır.706 

(11) Cennet ve Cehennem 

Cennet, Allah‟ın hoĢnut olduğu kulları için hazır-
ladığı nimet yurdu, cehennem de isyankar kulları için 
hazırladığı azap yurdudur. 

*Her ikisi de yaratılmıĢ mahluktur. ġu anda mev-
cutturlar ve kendilerine girecek ahalileri için hazır hale 
getirilmiĢlerdir. Hem Kur'an-ı Kerim‟de ayetlerle, hem 
de sünnette mütevatir hadislerle sabit olan Ehli Sün-
net‟in inancı budur. 

Kur'an‟dan delilleri görelim: 

1. ﴾ Rabbinizin mağfiretine ve Allah‟tan sakınan-

lar için hazırlanmıĢ olup geniĢliği gökler ve yer kadar 

olan cennete koĢun.﴿ 707 

2. ﴾ Kafirler için hazırlanmıĢ olan ateĢten sakı-

                                              
705 Müslim 2496/163, Ġbni Mâce 4281, Ahmed 6/286 No:26972 
706 Buhârî 6448 
707 Al-i Ġmran 133. Benzeri için bak: Hadid 21 
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nın.﴿ 708 

Sünnetten delillere gelince, bunlar oldukça çoktur. 
Bunlardan yalnızca birkaçını zikredelim: 

1. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Allah (Azze ve Celle) Ģöyle buyurdu: 
-Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına 
gelmeyecek bazı nimetler hazırladım.”709 

2. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Allah cenneti yarattığı vakit Cebrail‟e Ģöyle 

dedi: 
-Git cennete bak! Cebrail (Aleyhi's-Selam) gitti ve cen-

nete baktı… 
Allah ateĢi (cehennemi) yarattığı vakit Cebra-

il‟e Ģöyle dedi: 
-Ey Cibril! Git cehenneme bak! Cebrail (Aleyhi's-Selam) 

gitti ve cehenneme baktı…”710 
3. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“ġehitlerin ruhları bazı yeĢil renkli kuĢların içinde 

(kursağında) dır. Onlar için ArĢ‟ta asılmıĢ kandiller 
vardır. Onlar cennetten istedikleri yere uçarlar, 
sonra da bu kandillere girerler…”711 

4. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Mü‟minin ruhu, kendisinin dirileceği gün cesedi-

ne dönene kadar cennet ağaçlarında rızıklanan bir 

                                              
708 Al-i Ġmran 131. Benzeri için bak: Bakara 24 
709 Müslim 2824/3, Buhârî 3053 
710 Ebu Davûd 4744, Tirmizî 2685 
711 Müslim 1887/121 



Tevhid 

~ 231 ~ 

kuĢ (gibidir).”712 
5. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dedi ki: 
“Bir gün Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile be-

raberdik. Ansızın bir düĢme sesi iĢittik… Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

-Bu, cehenneme atılan bir taĢtır. YetmiĢ sonba-
hardan (yıldan) beri düĢüyordu, Ģimdi cehennemin 
dibine ulaĢtı.”713 

6. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Cehennem Rabbine Ģikayet arz etti ve: 
-Ya Rabbi! Bir kısmım diğer bazı kısımlarımı yiyor, de-

di. Bunun üzerine Allahu Teâlâ ona iki defa nefes 
için izin verdi. Birisi yazın ve diğeri de kıĢındır. Bu 
sebeple (yazın) bulduğunuz en Ģiddetli sıcak onun 
hararetinden, (kıĢın) bulduğunuz en Ģiddetli soğuk 
onun zemherisindendir.”714 

7. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, 

cehennemin kapıları kapatılır…”715 
*Cennet ve cehennem ebedi olup yok olmayacak-

tır. Aynı Ģekilde cennet ehli ebedidir, ölmezler. Ce-
hennem ehlinden de ebediyen orada kalacak insanlar 
vardır. Bu hususta da oldukça fazla olan delillerden 
birkaç tanesini zikretmek yeterli olacaktır. 

Kur'an-ı Kerim‟de Allahu Teâlâ Ģöyle buyuruyor: 

                                              
712 Nesâî 2075, Ġbni Mâce 4271, Muvatta, Cenaiz, Hadis No:49 
713 Müslim 2844/31 
714 Buhârî 3062, Tirmizî 2719, Ġbni Mâce 4319 
715 Buhârî 3072, Müslim 1079/1 
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﴾ Bedbaht olanlar ateĢtedirler, orada onların (öyle 

feci) nefes alıp vermeleri vardır ki… 
Rabbinin dilediği hariç (onlar) gökler ve yer dur-

dukça o ateĢte ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki 
Rabbin dilediğini yapandır. 

Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. 
Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar 
da orada ebedi kalacaklardır. Bunlar tükenmeyen 

bir lütuftur.﴿ 716 

Bu Ģekilde cennet ve cehennemin ebedi olduğuna 
dair oldukça fazla ayet vardır.717 

Buna dair Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Ģu 
hadisleri zikredilebilir: 

1. “Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehen-
neme vardığında, ölüm alacalı bir koç sûretinde getiri-
lir ve cennetle cehennem arasında yatırılarak kesilir. 
Sonra bir seslenici: 

-Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem aha-
lisi! Artık ölüm yoktur. Herkes bulunduğu yerde 
ebedi kalacaktır, diye seslenir. Bu olay sebebiyle 
cennet halkının ferahı bir kat daha artar, cehennem 
halkının hüzün ve kederi de bir kat daha artar.”718 

2. “Bir seslenici (cennet ehline) Ģöyle seslenir: 
-Daima sıhhatli olacak ve ebediyen hasta olmaya-

caksınız. Daima yaĢayacak ve ebediyen ölmeye-

                                              
716 Hûd 106-108 
717 Örneğin bak: Bakara 23, 39, 81-82, 257, 275, Al-i Ġmran 15, 

116, 136, 198, Nisa 13, 57, 121-122, 169… 
718 Müslim 2850/42, Buhârî 6457, Tirmizî 2682, Ġbni Mâce 4327 
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ceksiniz. Daima genç kalacak ve ebediyen ihtiyarla-
mayacaksınız. Daima nimetler içinde hoĢ bir halde 
bulunacak, ebediyen sıkıntı ve çetinliğe maruz kalma-
yacaksınız…”719 

ġimdi sırayla ayet ve hadisler ıĢığında cennet ve 
cehennemi inceleyelim: 

(a) Cennet 

Ayetlerle Cennet Nedir ve Nasıl Bir Yerdir? 

1. Cennet, mü‟min ve muttakiler için mükafat ola-
rak hazırlanmıĢ ebedi kalacakları bir meskendir.720 

2. GeniĢliği göklerle yer kadardır.721 
3. Orası güvenilir bir makamdır.722 
4. Altından ırmaklar akar.723 
5. Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeĢil 

renkli, altın ve incilerle bezenmiĢ haldedir.724 
6. Cennette altın ve gümüĢ bilezikler takılacaktır.725 
7. Cennet ehli oraya babalarından, eĢlerinden ve 

çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.726 
8. Cennette hurilerden eĢler vardır. O huriler ki 

yeni bir yaratılıĢla yaratılmıĢ, bakire, göğüsleri tomur-
cuklaĢmıĢ, yalnızca kocalarına bakan ve onlara aĢık, 

                                              
719 Müslim 2837/22 
720 Tevbe 72, Furkan 15 
721 Al-i Ġmran 133, Hadid 21 
722 Duhân 51 
723 Bakara 25, Al-i Ġmran 15, 136, Nisa 57 
724 Hac 23, Fatır 33, Duhân 53 
725 Kehf 31, Fatır 33, Ġnsan 21 
726 Ra‟d 23, Ya-Sin 56 
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saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiĢ yumurta 
gibi bembeyaz, otağlar içinde ve tertemiz, yaĢıt sevgili-
ler halinde olacaktır.727 

9. Oranın yemiĢi ve gölgesi süreklidir.728 
10. Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve 

sarhoĢ etmeyen içkileri vardır.729 
11. ÇeĢit çeĢit meyveler vardır.730 
12. Cennet ehlinin canlarının istediği kuĢ etleri 

vardır.731 
13. Cennette acıkmak ve susamak yoktur.732 
14. Bahçeler ve üzüm bağları vardır.733 
15. Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri ko-

layca koparılacak Ģekildedir, onlar pınar baĢlarında-
dır.734 

16. Orada boĢ laf ve kötü söz iĢitilmez, sadece se-
lam iĢitilir.735 

17. Orada yorulmak yoktur.736 
18. Orada ölmek de, azap görmek de yoktur.737 
19. Orada korku ve üzülme yok, sevinme vardır.738 

                                              
727 Vakıa 22-23, 35-37, Nebe 33, Saffat 48-49, Rahman 72, Nisa 

57 
728 Ra‟d 35 
729 Saffat 46-47 
730 Ya-Sin 57, Zuhruf 73 
731 Vakıa 21 
732 Ta-Ha 118-119 
733 Nebe 32 
734 Ġnsan 14, Zâriyât 15 
735 Vakıa 25-26, Meryem 62 
736 Hicr 48, Fatır 35 
737 Saffat 58-59, Duhân 56 
738 Fussilet 30 
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20. Orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de donduru-
cu soğuk.739 

21. Bozulmayan sudan, sütten, Ģaraptan ve baldan 
ırmaklar vardır.740 

22. Çağlayarak akan sular vardır.741 
23. Yükseklerde kurulmuĢ döĢekler ve mücevher-

lerle süslenmiĢ tahtlar vardır.742 
24. Tertemiz, saçılmıĢ inci gibi genç hizmetçiler 

(ğılmanlar ve vildanlar) vardır.743 
25. Kalplerden kin sökülüp atılmıĢtır.744 
26. Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle 

sunulur.745 
27. Sıra sıra dizilmiĢ yastıklar ve serilmiĢ halılar 

vardır.746 
28. Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin 

hoĢlandığı her Ģey vardır.747 
29. Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük 

bir mülk görülür.748 
30. Allah‟ın razı olması ise, cennet ehli için en bü-

yük nimettir.749 

                                              
739 Ġnsan 13 
740 Muhammed 15 
741 Vakıa 31 
742 Vakıa 15, 34, ĞâĢiye 13 
743 Tûr 24, Vakıa 17 
744 A‟raf 43 
745 Zuhruf 71 
746 ĞâĢiye 15-16 
747 Zuhruf 71 
748 Ġnsan 20 
749 Tevbe 72 
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Ayetlerle Cennet Kimler Ġçin HazırlanmıĢtır? 

1. Ġman edip salih amel iĢleyenler,750 
2. Allah‟a ve Rasûlü‟ne itaat edenler,751 
3. Muttakiler (Allah‟tan sakınanlar),752 
4. Görmediği halde Rahmân‟dan korkanlar,753 
5. Allah‟a yönelmiĢ bir kalp ile gelenler,754 
6. Namazlarında huĢû içinde devamlı olanlar,755 
7. BoĢ ve yararsız Ģeylerden yüz çevirenler,756 
8. Zekatı verenler,757 
9. Ġffetini koruyanlar,758 
10. Emanet ve ahit(söz)lerine riayet edenler,759 
11. Günahlarından sonra tevbe edip salih amel iĢ-

leyenler,760 
12. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad 

edenler,761 
13. „Rabbimiz Allah‟tır.‟ deyip sonra dosdoğru 

olanlar,762 
14. Allah‟ın gözetilmesini emrettiği Ģeyleri (akra-

                                              
750 Nisa 57, Yunus 9 
751 Nisa 13 
752 Al-i Ġmran 133, Ra‟d 35 
753 Kâf 33 
754 Kâf 33 
755 Mü‟minun 2, 9 
756 Mü‟minun 3 
757 Mü‟minun 4 
758 Mü‟minun 5 
759 Mü‟minun 8 
760 Meryem 60 
761 Saff 11 
762 Fussilet 30 
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balık bağlarını) gözetenler,763 
15. Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar,764 
16. Rablerinin vechini (yüzünü) isteyerek sabre-

denler,765 
17. Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak 

edenler,766 
18. Kötülüğü iyilikle savuĢturanlar,767 
19. Ġhlas sahibi (muhlis) kimseler,768 
20. Hesap gününe inanıp tasdik edenler,769 
21. ġahitliklerini dosdoğru yapanlar,770 
22. Verdikleri sözü yerine getirenler,771 
23. Kendi canları istemesine rağmen yoksula, ye-

time ve esire yedirenler.772 

Hadislerle Cennetin Özellikleri ve Ondan 
Manzaralar 

1. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 
“Aziz ve Celil olan Allah Ģöyle buyurdu: 
-Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan aklına gel-

                                              
763 Ra‟d 21 
764 Ra‟d 21 
765 Ra‟d 22 
766 Ra‟d 22 
767 Ra‟d 22 
768 Saffat 40-43 
769 Meâric 26 
770 Meâric 33 
771 Ġnsan 7 
772 Ġnsan 8 
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medik bir takım nimetler hazırladım. 
Allah‟ın sizleri (bu sözlerle) bilgilendirdiği Ģeyleri 

bir yana bırak. Bir de bunlardan baĢka O‟nun sizleri 
muttali kılmadığı bir Ģey vardır ki, o en büyüktür.”773 

2. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Allah cenneti yarattığı vakit  Cebrail‟e Ģöyle dedi: 
-Git cennete bak. Cebrail (Aleyhi's-Selam) gitti, cennete 

baktı. Sonra geldi ve: 
-Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, cenneti kim işitirse 

muhakkak ona girer, dedi. Sonra Allah onu (cenneti) 
zorluklarla donattı. Sonra: 

-Ey Cibril! Git cennete bak, buyurdu. Cibril gitti, 
cennete baktı, sonra geldi ve: 

-Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, ona kimsenin gi-
rememesinden korktum, dedi...”774 

3. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Cennet nefse hoĢ gelmeyen Ģeylerle, cehennem 
de nefsin arzularıyla kuĢatılmıĢtır.”775 

4. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cehennem ve cennet münakaĢa ettiler. Cehen-
nem: 

-Ben mütekebbirlere (büyüklenenlere) ve mütecebbirlere 
(zorbalara) tercih olundum, dedi. Cennet de: 

                                              
773 Müslim 2824/3, Buhârî 3053 
774 Ebu Dâvud 4744 , Tirmizî 2685 
775 Buhârî 6412,  Müslim 2822/1, Tirmizî 2684 
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-Niye bana insanların ancak zayıfları, hakir görülenleri 
ve acizleri giriyor? dedi. Allah cennete: 

-Sen Benim rahmetimsin, Ben seninle kullarımdan 
dilediğime rahmet ederim, buyurdu…”776 

5. Sehl b. Sa‟d es-Saidî (Radıyallahu Anh) tan; 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Cennetten bir kamçı kadar yer, dünyadan ve 
dünyada bulunan her Ģeyden daha hayırlıdır…”777 

6. Sehl b. Sa‟d (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 
“Cennette sekiz kapı vardır. Bunların içinde bir 

kapı Reyyân diye isimlendirilir. Buradan cennete yal-
nız oruçlu olanlar girer. [Onların sonuncusu o kapı-
dan girince artık o kapı kapanır ve onlardan baĢkası 
oradan giremez.]”778 

7. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Her kim Allah yolunda çift sadaka verirse cennet 
kapılarından: 

-Ey Allah‟ın kulu! Bu kapı daha hayırlıdır, diye çağrı-
lır. Çok namaz kılanlardan olan kimse, namaz kapı-
sından çağrılır. Cihad ehlinden olan kimse, cihad ka-
pısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse, 
Reyyân kapısından çağrılır. Sadaka ehlinden olan 
kimse, sadaka kapısından çağrılır.”779 

                                              
776 Müslim 2846/35 
777 Buhârî 6356, Ġbni Mâce 4330 
778 Buhârî 3058, Ahmed 5/333 No:23206-23207, 23230 
779 Buhârî 1771, Müslim 1027/85 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 240 ~ 

8. Muaz b. Cebel (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her 
bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. 
ġüphesiz o derecelerin en yücesi Firdevs ve en fazilet-
lisi Firdevs‟tir. ArĢ, muhakkak Firdevs‟in üstündedir. 
Cennetin ırmakları da Firdevs‟ten çıkıp akar. Bu iti-
barla siz Allah‟tan istediğiniz zaman Firdevs‟i iste-
yin.”780 

9. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“…ġayet cennet ehli kadınlardan bir kadın arza 
(dünyaya) çıkmıĢ olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını 
aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. 
Elbet o kadının baĢörtüsü dünyadan ve dünyadaki her 
Ģeyden hayırlıdır.”781 

10. Sa‟d b. Ebi Vakkas (Radıyallahu Anh) tan; 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cennette olan nimetlerden bir tırnağın taĢıyacağı 
kadar bir Ģey görünmüĢ olsa gökler ve yeryüzünün 
dört tarafı arasındaki her Ģey muhakkak süslenirdi. 
Cennet ehlinden bir kiĢi baksa da bilezikleri görünse, 
güneĢ yıldızların ıĢığını silip yok ettiği gibi, o da mu-
hakkak güneĢin ıĢığını silip yok ederdi.”782 

11. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; “…Ya 
Rasûlallah! Cennetin yapısı nedir? diye sordum. 

                                              
780 Ġbni Mâce 4331, Tirmizî 2651 
781 Buhârî 6467 
782 Tirmizî 2661 
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Rasûlü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
-Bir kerpici gümüĢten, bir kerpici altından, harcı 

keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı 
za‟ferandır…”783 

12. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Cennette, gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç 
yoktur.”784 

13. Ebu Said el-Hudrî (Radıyallahu Anh) tan; Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“ġüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki, (onun 
altında) bir süvari, yürüyüĢü çok süratli, talimli, iyi cins 
bir at ile yüz sene yürüse yine onu bitiremez.”785 

14. Ebu Musa el-EĢ‟arî (Radıyallahu Anh) tan; 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Ġki cennet vardır ki, bunların kapları ve içinde 
bulunan Ģeyler hep gümüĢtendir. Diğer iki cennet 
daha vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan Ģey-
ler de altındandır. Adn Cenneti‟ndeki cennetliklerle 
Rablerine bakmaları arasında Allah‟ın vechi üzerindeki 
büyüklük ridasından baĢka bir Ģey bulunmayacaktır.”786 

15. Harise b. Vehb el-Huzâî (Radıyallahu Anh) tan; 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Dikkat edin! Ben size cennetlik olanları haber 
veriyorum: Zayıf olup zayıf görülen her kim-

                                              
783 Tirmizî 2646 
784 Tirmizî 2645 
785 Müslim 2828/8,  Buhârî 6459, Tirmizî 2643, Ġbni Mâce 4335 
786 Buhârî 4828, Tirmizî 2648 
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se…”787 
16. Usame b. Zeyd (Radıyallahu Anhuma) dan; 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 
“Ben cennetin kapısı önünde durdum, oraya gi-

renlerin çoğu fakirler idi. Zenginlik sahipleri alıko-
nulmuĢlardı…”788 

17. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu:  

“…Cennet ehlinden olup da dünyada en çetin ve 
meĢakkatli hayat süren kiĢi getirilir ve cennete bir dal-
dırılıĢla daldırılır. Müteakiben ona: 

-Ey Ademoğlu! Sen hiçbir çetinlik ve sıkıntı gördün mü, 
sana herhangi bir sıkıntı ve zorluk uğradı mı? diye sorulur. 
O da: 

-Hayır vallahi ya Rab! Bana asla sıkıntı uğramadı ve 
ben asla şiddet görmedim, der.”789 

18. Muaz b. Cebel (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 

“Cennet ehli cennete kılsız, bıyıkları yeni terleyen, 
yaratılıĢtan sürmeli, otuz veya otuz üç yaĢında olarak 
gireceklerdir.”790 

19. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 
“Her kim cennete girerse naz ve nimet içinde hoĢ 

halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik isabet 

                                              
787 Buhârî 4902, Müslim 2853/46, Tirmizî 2732, Ġbni Mâce 4116 
788 Buhârî 6456, Tirmizî 2729 
789 Müslim 2807/55, Ġbni Mâce 4321 
790 Tirmizî 2669 
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etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez.”791 
20. Suhayb (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) ﴾ Amelini güzel yapanlar için güzel mükafat 

ve dahası vardır.﴿ 792 ayeti hakkında Ģöyle buyurdu:  

“Cennet ehli cennete girdikleri vakit bir seslenici: 
-Sizin için Allah katında bir vaat vardır, diye nida 

eder. Onlar da: 
-(Allah) bizim yüzlerimizi ak etmedi mi? Bizi ateşten 

kurtarmadı mı? Bizi cennete girdirmedi mi? derler. (Melek-
ler): 

-Evet, diye cevap verirler. Müteakiben (Allah ile 
cennet ehli arasında) hicap (perde) kaldırılır. Allah‟a 
yemin ederim ki, Allah cennet ehline kendisine bak-
masından daha sevgili hiç bir Ģey vermemiĢtir.”793 

21. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Cennete ilk girecek zümrenin yüzleri ayın on 
dördüncü gecesindeki sûreti gibi parlaktır. Onların 
ardı sıra girecek olanlar ise, semadaki en keskin ıĢıklı 
büyük yıldızın parlaklığı üzeredirler. Sonra cennetlikler 
bunların ardından birçok menziller ve derecelerdir. 

Onlar (cennette) bevletmezler, pislik ve dıĢkı çı-
karmazlar, sümkürmezler, tükürmezler. Onların cen-
netteki tarakları altındır, terleri misktir, buhurdanlık-
larının udu Hind ududur. Onların her biri için iki 

                                              
791 Müslim 2836/21, Tirmizî 2646 
792 Yunus 26 
793 Müslim 181/297-298, Tirmizi 2676, Ġbni Mace 187, Ahmed 

4/332 No: 19143 
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zevce vardır ve zevceleri Huru’l-Ġyn‟dir. Bunlardan 
her birinin kemiğinin iliği (letafetinden dolayı) etinin 
üstünden görünür. 

Onların ahlakı bir tek adamın ahlakı üzeredir, vü-
cutları da ataları Adem‟in uzunluğu üzeredir ki, o alt-
mıĢ ziradır (~30 metre). Cennetlikler arasında ihtilaf 
ve düĢmanlık yoktur. Onlar sabah akĢam Allah‟ı 
tesbih ederler.”794  

22. Abdullah b. Kays (Radıyallahu Anh) tan; Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“Muhakkak cennette mü‟min için içi boĢaltılmıĢ 
bir tek inciden bir çadır vardır. Onun boyu altmıĢ 
mildir (~yüz on kilometre). Onun her köĢesinde 
mü‟mine mahsus bir çok ehiller vardır ki, diğerleri 
onları görmezler. Mü‟min kiĢi onları dolaĢıp ziyaret 
eder.”795 

23. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 

“ġüphesiz cennette bir çarĢı vardır ki, cennet aha-
lisi her Cuma günü oraya gelirler. Müteakiben Ģemal 
(kuzey=yağmur) rüzgarı eser de onların yüzlerine ve 
elbiselerine en güzel koku nevilerini serper. Bundan 
da cennet ehlinin güzellikleri artar da artar. Güzellikle-
ri artmıĢ olarak kendi ailelerinin yanına dönerler. Aile-
leri: 

-Vallahi sizlerin bizden sonra güzelliğiniz daha da 
artmıĢ, derler. Onlar da ailelerine: 

                                              
794 Müslim 2834/14-16, Buhârî 3053-3054 
795 Buhârî 4830, Müslim 2838/23-25 



Tevhid 

~ 245 ~ 

-Vallahi sizler de öylesiniz. Andolsun bizden son-
ra sizin de güzelliğiniz artmıĢ, derler.”796 

24. Ġbni Mes‟ud (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)  Ģöyle buyurdu: 
“Ben ateĢ ehlinin cehennemden son çıkacak ve 

cennet ehlinin cennete son girecek olanını biliyorum. 
O kimse cehennemden emekleye emekleye çıkar. Yü-
ce Allah ona: 

-Git, cennete gir! buyurur. O kimse cennete varır, 
ona öyle bir hayal gelir ki, cennet dopdoludur. Dönüp: 

-Ya Rab! Ben cenneti dopdolu buldum, der. Allah yine: 
-Git, cennete gir! buyurur. O kimse cennete varır. 

Cennet ona yine dopdolu gibi hayal ettirilir. Dönüp: 
-Ya Rab! Ben cenneti dopdolu buldum, der. Allah ona: 
-Git, cennete gir! Dünya kadar ve dünyanın on misli ka-

dar yer senindir, buyurur. O kul: 
-Sen yegane Melik olduğun halde benimle alay mı ediyor-

sun yahut bana gülüyor musun? der. Vallahi Rasûlullah‟ın 
gerideki diĢleri belirinceye kadar güldüğünü gördüm. 
Sahâbîler arasında: 

-Cennet ehlinin en aĢağı menzil sahibi iĢte o kim-
sedir, denilirdi.”797 

                                              
796 Müslim 2833/13 
797 Buhârî 6469, Ġbni Mâce 4339 
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(b) Cehennem 

Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yer-
dir? 

1. O, yakıtı insanlar ve taĢlar olan bir ateĢtir.798 
2. Küfre karĢılık olarak azap edilen yerdir.799 
3. Kafirlerin derilerinin piĢirildiği yerdir.800 
4. Katmerli azaptır o ateĢ.801 
5. Altın ve gümüĢü biriktirip Allah yolunda har-

camayanların azap yeridir.802 
6. Ġrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir.803 
7. Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen 

yerdir.804 
8. Yedi kapısı vardır ve her kapıdan bir grup gire-

cektir.805 
9. Ġnim inim inlenen ve bir Ģey iĢitilmeyen yer-

dir.806 
10. AteĢten elbiseler vardır.807 
11. (Kaynar su ile) karınlar ve deriler eritilir.808 
12. Demir kamçıları (topuzları) vardır.809 

                                              
798 Bakara 24, Tahrim 66 
799 Al-i Ġmran 106 
800 Nisa 56 
801 A‟raf 38 
802 Tevbe 34-35 
803 Ġbrahim 16-17 
804 Ġbrahim 17, Fatır 36 
805 Hicr 44 
806 Enbiya 100 
807 Hac 19 
808 Hac 20 
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13. Uğultusu ve kaynaması uzaktan duyulur.810 
14. Ehli, yok olmayı istediği halde yok olamaz.811 
15. Ehli, oradan çıkmak istediği halde çıkamaz ve 

geri çevrilir.812 
16. AteĢ, ehlinin yüzlerini yakar. Onların suratları 

çirkin ve gülünç halde bulunur.813  
17. Ġnsanlar dünyaya tekrar geri dönmek için yal-

varırlar ama tüm yalvarmalar boĢa gider.814 
18. Orada döĢekler ve örtüler ateĢtendir.815 
19. Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateĢten ta-

bakalar vardır.816 
20. Hiçbir veli (dost ve yardımcı) yoktur.817 
21. Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacı orada 

yetiĢmektedir.818 
22. Tomurcukları (meyveleri) Ģeytanların baĢları 

gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum 
ağacı yenir ki o, maden eriyiği gibi suyun kaynaması 
gibi kaynar.819 

23. Sonra zakkumun üzerine, susamıĢ develerin 

                                                                                     
809 Hac 21 
810 Furkan 12 
811 Furkan 14 
812 Secde 20 
813 Mü‟minun 104 
814 Fatır 37, Mü‟min 50 
815 A‟raf 41 
816 Zümer 16 
817 ġura 44 
818 Saffat 62-64 
819 Saffat 65-66, Duhân 43-46, Vakıa 52-56 
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suya saldırıĢı gibi kaynar sular içilir.820 
24. Orada içecek olarak kaynar su ile beraber irin 

de tattırılacaktır.821 
25. Ehli, boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile 

sürükleneceklerdir.822 
26. Ehlinin gömlekleri katrandandır ve yüzlerini 

de ateĢ bürür.823 
27. Azap olarak ehlinin baĢlarına kaynar su dökü-

lecektir.824 
28. Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allah‟ın 

emrettiğini yapıp baĢ kaldırmayan meleklerdir.825 
29. Bekçi meleklerin sayısı on dokuzdur.826 
30. Serinlik ve içilecek bir Ģeyin tadılamayacağı 

yerdir.827 
31. Ne semirten ne de açlığı gideren kuru bir di-

kenden baĢka bir yiyecek yoktur.828 
32. O, kıyamet günü (ortaya) getirilecektir.829 
33. Hutame, Allah‟ın tutuĢturulmuĢ, tırmanıp 

kalplerin üstüne çıkan ateĢidir.830 
34. Ehli, uzatılmıĢ sütunlara bağlanmıĢ vaziyette 

                                              
820 Saffat 67, Vakıa 54-55 
821 Sâd 57, Nebe 25 
822 Mü‟min 71 
823 Ġbrahim 50 
824 Duhân 48 
825 Tahrim 6 
826 Müddessir 30-31 
827 Nebe 24 
828 ĞâĢiye 6-7 
829 Fecr 23 
830 Hümeze 7 
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üzerlerine ateĢ kapatılacaktır.831 
35. Orası ne kötü bir döĢektir.832 
36. Çok kötü bir konaktır.833 
37. Oranın azabı ve cezası azaltılmaz.834 
38. Orada rahat yüzü görülmez.835 
39. Azabı çetin ve süreklidir.836 
40. Dolmayan, çok geniĢ bir yerdir.837 
41. Öfkesinden çatlayacak gibi olur.838 
42. O, insanlık için en büyük uyarıcı musibetler-

den biridir.839 

Ayetlerle Cehennem Kim Ġçin HazırlanmıĢtır? 

1. Allah‟a ortak koĢanlar,840 
2. Kafirler,841 
3. Allah‟a ve Rasûlü‟ne asi olanlar,842 
4. Ahireti inkar edenler,843 
5. Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek yüz çevi-

renler,844 

                                              
831 Hümeze 8-9 
832 Al-i Ġmran 12 
833 Ra‟d 18 
834 Fatır 36 
835 Sâd 59 
836 Ta-Ha 127 
837 Kâf 30 
838 Mülk 8 
839 Müddessir 35-36 
840 Mü‟min 73-76 
841 Al-i Ġmran 12 
842 Nisa 14 
843 A‟raf 44-45 
844 A‟raf 36 
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6. Allah‟a ibadetten yüz çevirenler,845 
7. Kitabı ve rasûllere gönderileni yalanlayanlar,846 
8. Allah yolundan alıkoyanlar,847 
9. Kıyamet saatini inkar edenler,848 
10. Cehennemi yalanlayan fasıklar,849 
11. Din (hesap) gününü inkar edenler,850 
12. Büyüklük taslayanlar,851 
13. Müsrifler (ölçüyü taĢıranlar),852 
14. Büyük günah iĢlemekte direnenler,853 
15. Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi 

kılacağını sananlar,854 
16. Altın ve gümüĢü biriktirip Allah yolunda har-

camayanlar,855 
17. Yeryüzünde haksız yere Ģımaranlar ve böbür-

lenenler,856 
18. Allah yolunu eğip bükmek isteyenler,857 
19. Zalimler,858 
20. Azgınlar,859 

                                              
845 Mü‟min 60 
846 Mü‟min 70 
847 A‟raf 45 
848 Furkan 11 
849 Secde 20 
850 Müddessir 46 
851 Zümer 60 
852 Mü‟min 43 
853 Vakıa 46 
854 Hümeze 2-3 
855 Tevbe 34 
856 Mü‟min 75 
857 A‟raf 45 
858 A‟raf 41 
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21. Dalalet üzere olan atalarını takip edenler,860 
22. Arkadan çekiĢtirip yüze karĢı eğlenenler,861 
23. Namaz kılmayanlar,862 
24. Yoksulu doyurmayanlar,863 
25. Bâtıl ve boĢ iĢlerle uğraĢanlar.864 

Hadislerle Cehennemin Özellikleri ve Ondan 
Manzaralar 

1. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“…Allah ateĢi yarattığı vakit Cebrail‟e: 
-Ey Cibril! Git, cehenneme bak, buyurdu. Cebrail 

(Aleyhi's-Selam) gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi ve: 
-Ey Rabbim! İzzetine yemin ederim ki, cehennemi kim 

işitirse ona (asla) girmez, dedi. Allah, cehennemi çekici 
Ģeylerle donattı. Sonra: 

-Ey Cibril! Git, ona bak, buyurdu. Cibril (Aleyhi's-

Selam) gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi: 
-Ey Rabbim! İzzetine yemin ederim ki, hiçbir kimse dışa-

rıda kalmadan (hepsi) cehenneme girer diye korktum, dedi.”865 
2. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

                                                                                     
859 Sâd 55 
860 Saffat 69-70 
861 Hümeze 1 
862 Müddessir 43 
863 Müddessir 44 
864 Müddessir 45 
865 Ebu Dâvud 4744, Tirmizî 2685 



Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları 

~ 252 ~ 

“…Cehennem nefsin arzularıyla kuĢatılmıĢtır.”866 
3. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Siz Ademoğullarının yakmakta olduğunuz şu (dünya) 

ateşiniz cehennem ateşinin yetmiĢ cüzünden bir parça-
dır. Sahâbîler: 

-Ya Rasûlallah! Vallahi dünya ateşi muhakkak kâfi ge-
lir, dediler. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

-Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz dere-
ce daha fazla kılındı. Bunların her birinin harareti bütün 
dünya ateşinin harareti gibidir, buyurdu.”867 

4. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“(Cehennem) ateĢi Rabbine Ģikayet arz etti: 
-Ya Rabbi! Bir kısmım bir kısmımı yiyor (ben 

kendi kendimi yiyorum, izin ver), dedi. Allah da ona 
iki (defa) nefes (vermesi) için izin verdi. Bir nefes kı-
Ģın, bir nefes yazın. Bulduğunuz en Ģiddetli sıcak onun 
hararetinden, en Ģiddetli soğuk da zemherisinden-
dir.”868 

5. Ebu Zerr (Radıyallahu Anh) tan; “Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) bir seferde idi. (Bilal‟e öğle ezanını): 
-Serinlik vakte bırak! buyurdu. Biraz sonra yine: 
-Serinliği bekle, ta tepelerin gölgeleri arkalarına dönünceye 

kadar, buyurdu. Sonra: 
-Namazı serinliğe bırakınız. Şüphesiz sıcağın Ģiddeti 

                                              
866 Buhârî 6412, Müslim 2822/1, Tirmizî 2684 
867 Müslim 2843/30, Buhârî 3064, Tirmizî 2715 
868 Buhârî 3062, Tirmizî 2719, Ġbni Mâce 4319 



Tevhid 

~ 253 ~ 

cehennemin kaynamasındandır, buyurdu.”869 
6. Utbe b. Gazvân (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aĢağı 

bırakılır, cehennem çukuruna yetmiĢ sene iniĢ yapar 
ve yine dibine varamaz. Utbe b. Gazvân Ģöyle devam 
etti; Ömer (Radıyallahu Anh) Ģöyle derdi: 

-Cehennem ateĢini sık sık hatırlayın. Onun sıcak-
lığı Ģiddetli, dibi derin ve kamçıları demirdendir.”870 

7. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cehennem ve cennet münakaĢa ettiler. Cehen-
nem: 

-Ben mütekebbirlere (büyüklenenlere) ve mütecebbirlere 
(zorbalara) tercih olundum, dedi. Cennet de: 

-Niye bana insanların ancak zayıfları, hakir görülenleri 
ve acizleri giriyor? dedi… 

Allah Cehenneme de: 
-Sen Benim azabımsın, Ben seninle kullarımdan di-

lediğime azap ederim. Her birinize de dolusu vardır, buyurdu. 
Fakat cehenneme gelince dolmak bilmez. Nihayet 

Allah ayağını onun üzerine koyar, o da: 
-Yetişir! Yetişir! der. ĠĢte o zaman cehennem dolar 

ve bazısı bazısına büzülür.”871 
8. Harise b. Vehb el-Huzâî (Radıyallahu Anh) tan; 

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den iĢittim Ģöyle buyuru-

                                              
869 Buhârî 3062 
870 Tirmizî 2701 
871 Müslim 2846/35 
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yordu: 
“…Dikkat edin! Size ateĢ ehlini de haber veriyo-

rum: Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük 
taslayan kimselerdir.”872 

9. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıkacak-
tır ki, onun gören iki gözü, iĢiten iki kulağı ve konuĢan 
bir dili olacaktır. Diyecektir ki: 

-Ben üç kişiye tayin edildim: Her inatçı zorbaya, Allah 
ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve 
musavvirlere (canlı resmi ve heykeli yapanlara).”873 

10. Usame b. Zeyd (Radıyallahu Anhuma) dan; Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“…Lakin ateĢ ehli ateĢe girmeye emrolunmuĢlardı. 
Ben cehennemin kapısı önünde de durdum. Oraya 
girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm!”874 

11. Ebu Said (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Allahu Teâlâ: 
-Ey Adem! buyurur. Adem hemen cevap olarak: 
-(Buyur ya Rab!) Tekrar tekrar icabet eder ve her emrini 

yerine getirmeye daima hazır olurum, her hayır iki elindedir, 
der. Allahu Teâlâ: 

-Ateşe girecekleri (halk arasından) çıkarıp gönder! der. 
Adem (Aleyhi's-Selam): 

                                              
872 Buhârî 4902, Müslim 2853/46, Tirmizî 2732, Ġbni Mâce 4116 
873 Tirmizî 2700 
874 Buhârî 6456, Tirmizî 2729 
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-Ya Rab! Ateşe gireceklerin miktarı ne kadardır? diye 
sorar. Allahu Teâlâ: 

-Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu 
(999/1000)! diye cevap verir…”875 

12. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli 
ve en refahlısı olan kimse kıyamet gününde getirilir ve 
ateĢe bir daldırılıĢla daldırılır. Sonra: 

-Ey Ademoğlu! Sen hiçbir hayır gördün mü? Sana her-
hangi bir hayır uğradı mı? diye sorulur. O kul: 

-Hayır vallahi ya Rab! der…”876 
13. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Nebi 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Allah (Tebâreke ve Teâlâ) cehennemliklerin en hafif 

azaplısına: 
-Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kur-

tulmak için onu fidye olarak verir miydin? buyurur. O kul: 
-Evet, fidye olarak verirdim, der. Bunun üzerine Al-

lah: 
-Sen Adem‟in sulbündeyken Ben senden (şimdi göze aldı-

ğın) bu fedakarlıktan daha kolay bir şey istemiştim: Bana 
hiçbir şeyi ortak kılmamanı. (Zannediyorum şunu da söyledi) 
Ben de seni ateşe girdirmezdim. Fakat (sen Bana ortak kıl-
maya) devam edip durdun! buyurur.”877 

14. Numan b. BeĢir (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 

                                              
875 Buhârî 6443 
876 Müslim 2807/55, Ġbni Mâce 4321 
877 Müslim 2805/51, Buhârî 6460 
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(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) den iĢittim, Ģöyle buyuruyordu: 
“ġüphesiz kıyamet gününde ateĢ ehlinin en hafif 

azaplısı; iki ayağı altının çukurlarında iki ateĢ parçası 
bulunan birisidir ki, bunların sıcaklığından dolayı 
onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki ma-
deni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır.”878 

15. Semure b. Cündeb (Radıyallahu Anh) tan; Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“AteĢ onlardan kimini iki topuğuna kadar yakalar, 
kimini dizlerine kadar yakalar, kimini beline kadar 
yakalar ve kimini de boynuna kadar yakalayıp ya-
kar.”879 

16. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cehennem ateĢi Ademoğlunun secde yeri dıĢında 
kalan bedenini yer. Allah, cehennem ateĢine secde 
eserini yemeyi yasakladı.”880 

17. Usame b. Zeyd (Radıyallahu Anhuma) dan; 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i Ģöyle buyururken 
iĢittim: 

“Kıyamet gününde bir kiĢi getirilir ve cehennemin 
içine atılır da orada onun bağırsakları derhal karnın-
dan dıĢarı çıkar. Sonra o kiĢi (bağırsakları etrafında) 
değirmen eĢeğinin dönüĢü gibi döner. Bunun üzerine 
cehennem ahalisi o kiĢinin baĢına toplanırlar da: 

-Ey fulan! Senin bu halin nedir? Sen bize (dünyada) iyili-

                                              
878 Buhârî 6463, Tirmizî 2731 
879 Müslim 2845/33 
880 Ġbni Mâce 4326 



Tevhid 

~ 257 ~ 

ği emreder ve bizleri kötülükten sakındırmaz mıydın? derler. 
O: 

-(Evet) ben size iyiliği emrederdim fakat onu kendim 
yapmazdım. Sizleri kötülükten sakındırırdım ama onu ken-
dim işlerdim, diye cevap verir.”881 

18. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cehennemde kafirin iki omuzu arası, süratli bir 
süvari yürüyüĢü ile üç günlük mesafedir.”882 

20. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Kafirin diĢi -yahut köpek diĢi- Uhud (Dağı) gibi-
dir. Derisinin kalınlığı da üç günlük mesafedir.”883 

21. Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) tan; Nebi (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Eğer Ģu mescitte yüz bin yahut daha fazla kiĢi ol-

sa, aralarında da cehennem halkından birisi bulunup 
nefes alsa nefesinin sıcaklığından mescit ve içindekiler 
yanardı.”884 

22. Abdullah b. Haris (Radıyallahu Anh) tan; 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Cehennemde deve boynu kalınlığında yılanlar 
vardır. Onların soktuğu kimse yetmiĢ sene acısını çe-
ker. Orada katır gibi akrepler vardır. Bunların soktuğu 
kimseler de kırk sene zehrin etkisinden kurtulamaz.”885 

                                              
881 Buhârî 3065 
882 Müslim 2852/45, Buhârî 6459 
883 Müslim 2851/44, Tirmizî 2703, Ġbni Mâce 4322   
884 Terğib ve Terhib 7/231, Ebu Ya‟la, Bezzâr 
885 Terğib ve Terhib 7/256, Ahmed 4/191 No:17864, Taberânî 
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23. Enes b. Malik (Radıyallahu Anh) tan; Nebi 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 

“Bir kavim, kendilerine cehennem ateĢi dokun-
duktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte ola-
rak cehennemden çıkacak ve cennete girecekler de 
cennet ehli bunlara „Cehennemlikler‟ diye isim verecek-
lerdir.”886 

(12) ġefaat 

Bu kelimenin manası isteme, vesile olma, birinin 
baĢka birisi için hayır ve iyilik istemesidir. 

Kıyamet günü için bahsedilen Ģefaatin manası ise; 
kendisine Ģefaat yapma izni verilenlerin, Ģefaat edilme-
sine razı olunanlar hakkında Allah‟a dua etmeleriyle 
sıkıntılı hallerinden kurtulmalarıdır. 

ġefaat, Allah katında Ģefaat eden kimsenin maka-
mını ve değerini açığa çıkarmak için olur. Yüce Allah, 
duasının ardından o kimsenin dua ve isteğini kabul 
eder ve onun itibarı bu Ģekilde ortaya çıkar.  

ġefaat; Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an 
ve sünnette gelen delilleri yeri gelince zikredeceğiz. 
Ġcma hususuna gelince; ümmetin tamamı kıyamet 
günü Ģefaatin söz konusu olacağında hemfikirdir. An-
cak Hariciler ve Mutezile günahkarlara Ģefaat edilece-
ğini kabul etmemektedirler. Buna delil olarak da müĢ-
rik ve kafirler hakkında indirilmiĢ bazı ayet ve hadisle-
ri göstermekte, Ģefaat hususundaki diğer açık delilleri 
görmezlikten gelmektedirler. 

                                              
886 Buhârî 6462 
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Halbuki bu yaklaĢım Ehli Sünnet‟in menheci olan 
„herhangi bir meselede hüküm verilirken onun hak-
kındaki tüm sahih deliller bir arada değerlendirilerek 
hüküm verilmesi‟ kaidesine aykırıdır. Oysaki onların 
itiraz edip kabul etmedikleri bu meselede, günahkarla-
ra ve cehenneme girmiĢ olan mü‟minlere Ģefaat edile-
ceği ve o Ģefaatle oradan çıkarılıp cennete dahil ola-
cakları hakkında mütevatir derecede hadisler mevcut-
tur. 

ġefaat, Allah‟ın kendi mülküdür. ġanı yüce ve ek-
siklikten uzak olan Allah‟ın mülkünde kimsenin zerre 
kadar tasarruf yetkisi yoktur. 

﴾ De ki: Bütün Ģefaat Allah‟ındır. Göklerin ve ye-

rin mülkü O‟nundur… ﴿ 887 

Bu böyleyken Allahu Teâlâ mahlukatından razı 
olduklarının Ģanını yüceltmek ve merhameti sebebiyle 
kullarına bir ikramda bulunmak için Ģefaat mekaniz-
masını kurmuĢtur. Bu mekanizma için de iki sınır ge-
tirmiĢtir. Bunlar: 

1. ġefaat edecek olandan razı olması ve ona Ģefaat 
için izin vermesi: 

﴾ O gün Rahman‟ın izin vereceği ve sözünden ra-

zı olacağı kimselerin (Ģefaati) dıĢında Ģefaat fayda 

vermez.﴿ 888 

﴾…Göklerdeki ve yerdeki Ģeyler O‟nundur. Ġzni 

                                              
887 Zümer 44 
888 Ta-Ha 109 
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olmaksızın O‟nun katında kim Ģefaat edebilir… ﴿ 889 

2. Kendine Ģefaat edilecek olan tevhid ehli kiĢiden 
de razı olması ve ona Ģefaat edilmesine izin vermesidir. 
Çünkü Kur'an naslarıyla sabit olduğu üzere müĢriklere 
Ģefaat fayda vermeyecektir: 

﴾ O‟nun katında Ģefaat ancak, kendisine izin ver-

diği kimselere fayda verir… ﴿ 890 

﴾ Göklerde nice melekler vardır ki, onların Ģefaati 

ancak, Allah‟ın dilediği ve razı olduğu kimselere 

O‟nun izin vermesinden sonra fayda verir. ﴿ 891 

﴾…(Melekler, Allah‟ın) razı olduğu kimselerden 

baĢkasına Ģefaat edemezler… ﴿ 892 

﴾ (Sağ ehli) cennettedirler. Mücrimlere Ģöyle so-

rarlar: 
-Sizi Sakar‟a (ateşe) sürükleyen nedir? Onlar: 
-Biz namaz kılanlardan değildik, yoksullara yedirmez, 

(dalâlete) dalanlarla beraber dalar ve din (hesap) gününü de 
yalanlardık. Nihayet bize ölüm geldi, derler. ġefaat edenle-

rin Ģefaati (bu kafirlere) fayda vermez. ﴿ 893 

Öyleyse; gerek geçmiĢte, gerek günümüzde ve ge-
rekse gelecekte put ve kabirlere ibadet ederek, dini ve 
dinî kaideleri inkar ederek, gayri Ġslamî düzenlere ina-

                                              
889 Bakara 255 
890 Sebe 23 
891 Necm 26 
892 Enbiya 28 
893 Müddessir 40-48 
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narak vb. Ģekillerle dinini yıkan kafir ve müĢriklere 
Ģefaat asla fayda vermeyecektir. Ancak, tevhid ehli 
kimseler büyük günah iĢlemiĢ de olsalar Ģefaatten isti-
fade edeceklerdir. Bu hususta Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) Ģöyle buyuruyor: 
“…ġefaatime ümmetimden Allah’a hiçbir Ģeyi 

eĢ koĢmayanlar nail olacaklardır.”894 
“(ġefaatimle kıyamet günü insanların en mutlusu 

olacak olan) içinden gelerek ihlasla ‘La ilahe illallah’ 
diyen kimsedir.”895 

“…ġefaatim her Müslüman’adır.”896 
“ġefaatim ümmetimin büyük günah sahipleri-

nedir.”897 

ġefaat Sahipleri 

1. Allahu Teâlâ: Mahlukattan kendisine Ģefaat 
izni verilenlerin tamamı Ģefaat ettikten sonra rahmet 
edenlerin en merhametlisi ve Cebbar olan Allah: 

-Melekler Ģefaat etti, nebiler Ģefaat etti, mü‟minler 
de Ģefaat etti, geriye sadece Erhamu‟r-Rahimîn [Be-
nim Ģefaatim] kaldı, buyurur. Akabinde dünyadayken 
hiçbir hayır yapmamıĢ ve simsiyah kömüre dönmüĢ 
olan bir kısım insanı bir kabza kabzalayarak ateĢten 
çıkarır ve Hayat Nehri‟ne atar. Onlar reyhan tohumla-

                                              
894 Terğib ve Terhib 7/177, 180, Müslim 199/338, Tirmizî 2558, 

Ġbni Mâce 4307, Bezzâr, Ġbni Hibbân 
895 Buhârî 255, 6468, Ahmed 
896 Ġbni Mâce 4317, Terğib ve Terhib 7/179, Taberânî 
897  Ebu Davûd 4739, Tirmizî 2552-2553, Ġbni Mâce 4310, 

Ahmed 3/213 No:13254, Mu‟cemu‟l-Kebir 11/11454 
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rının çabucak çıktığı gibi biterler ve beyaz, parlak inci-
ler gibi nehirden çıkarlar. Bunların boyunlarında hal-
kalar vardır. Cennet ahalisi bunlar için: 

-ĠĢte bunlar iĢlemiĢ oldukları hiçbir amelleri, geç-
miĢ hiçbir hayır ve haseneleri olmadığı halde Allah‟ın 
cennete girdirdiği azatlıklarıdır, derler. Onlara: 

-Gözünüzün görebildiği ve onunla beraber bir ka-
tı daha sizindir, denilir.898 

Her ne kadar ġeyhu‟l-Ġslam (Rahmetullahi Aleyh): 
“…Allah bazı kavimleri Ģefaatsiz olarak fazlı ve 

rahmetiyle ateĢten çıkaracaktır…” 899  demiĢse de 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) az önceki Sahihayn900 
hadisinde bizzat „Allah‟ın Ģefaati‟nden bahsetmiĢtir. 

2. Melekler: Daha önce geçen bazı ayetlerde de 
görüldüğü gibi meleklerin bazılarına Ģefaat izni verile-
ceği ve onların da Allah‟ın razı olup Ģefaat edilmesine 
izin verdiği kimselere Ģefaat edecekleri bildirilmekte-
dir.901 

Az önce geçen hadisteki Allah (Azze ve Celle) nin: 
“Melekler Ģefaat etti…” sözü de meleklerin Ģefaat 

edeceklerine delillik eder. 
3. Nebiler: Yukarıdaki hadiste geçen: 
“…Nebiler Ģefaat etti…” sözü nebilerin Ģefaat 

edeceklerinin delilidir. 

                                              
898 Buhârî 7312-7313, Müslim 183/302 
899  Ġbni Teymiyye Külliyatı 3/136, Akidetü‟l-Vasıtiye ve ġerhi 

s.153 
900 Sahihayn: Bu kavram Ġmam Buhârî ve Müslim‟in hadis kitap-

ları için kullanılır. 
901 Enbiya 28, Necm 26 
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Ayrıca Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bildirdiğine 
göre, Allah (Tebâreke ve Teâlâ) kıyamet günü Adem 
(Aleyhi's-Selam) a zürriyetinden 110.000.000 (yüz on mil-
yon) kimseye Ģefaat ettirir.902 

Yine Ġbrahim (Aleyhi's-Selam) kıyamet günü: 
-Rabbim! Evladımı (ateĢte) yaktın, deyince Allahu 

Teâlâ Ģöyle buyurur: 
-Kalbinde zerre miktarı veya arpa miktarı iman 

bulunanları ateĢten çıkarın!903 
Bildiğimiz kadarıyla Allah‟ın, meleklerin, nebilerin 

ve mü‟minlerin yapacakları Ģefaat yalnızca ateĢe girmiĢ 
olup bir müddet orada kalan tevhid ehli kimselerin 
oradan çıkarılarak cennete girdirilmesi Ģeklinde ola-
caktır. Nebimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e 
verilen Ģefaat yetkisi ise çeĢitlidir. 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e Mahsus 
ġefaat ÇeĢitleri: 

a) ġefaat-i Uzma (Büyük ġefaat): Bu aynı za-
manda ilk Ģefaattir. Bu Ģefaat kulların mahĢer sahasın-
da toplanması (haĢir) bahsinde de anlatıldığı gibi in-
sanlar bekleme alanında (mevkıfta) kendileri hakkında 
hüküm verilmesi için bekledikleri zaman vuku bula-
caktır. 

Adem, Nûh, Ġbrahim, Musa ve Ġsa (Aleyhimu‟s-Selam) 
insanlardan gelen bu Ģefaat talebini bir sonraki nebiye 
havale edecekler, sonunda insanlar Rasûlullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) e ulaĢıp taleplerini ileteceklerdir. O da 

                                              
902 Terğib ve Terhib 7/198, Taberânî 
903 Terğib ve Terhib 7/198, Ġbni Hibbân Sahih 
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gider, Rabbinden Ģefaat etmek için izin talep eder. 
Akabinde Ģefaati kabul edilir ve hesap baĢlar.904 

Bu Ģefaat aynı zamanda ayet ve hadislerde 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e verileceği bildirilen 
Makam-ı Mahmud (ÖvülmüĢ Makam) dır.905 

b) Hesapsız Cennete Gireceklere Yapılan ġe-
faat: Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e Allahu Teâlâ 
tarafından Ģefaat izni verildiğinde: 

-Ya Rabbim! Ümmetim, ya Rabbim! Ümmetim! 
der, bunun üzerine ona: 

-Ey Muhammed! Ümmetinden kendilerine hesap 
sorulmayacak olanları cennet kapılarının sağ kapısın-
dan girdir. Onlar diğer kapılardan (girme hususunda) 
da insanlarla ortaktırlar, buyrulur.906 

Hesapsız cennete girecek olanlar kendilerine 
rukye yapılmasını istemeyen, bedenlerini dağlamayan, 
uğursuzluğa inanmayan ve yalnızca Rablerine daya-
nanlar olup sayıları bir rivayete göre 70.000 (yetmiĢ 
bin) kiĢi907, diğer bir rivayete göre de 4.900.000 (dört 
milyon dokuz yüz bin) kiĢi ve Rabbimizin tutamların-
dan üç tutam (avuç miktarı) dır.908 

c) Cennetliklere Cennete Girmeleri Ġçin Yapı-
lacak ġefaat: Mü‟minler, hesaptan sonra kendilerine 

                                              
904 Buhârî 4514-4517, 3122-3123, Müslim 194/327, Tirmizî 2551, 

Ahmed 1/281 No:2546, 2692 
905 Ġsra 79, Buhârî 4521-4522, Tirmizî 3344 vd. 
906 Buhârî 4514-4516, Müslim 194/327, Tirmizî 2551 
907 Buhârî 6452, Müslim 220/374 
908  Tirmizî 2554, Ġbni Mâce 4286, Ahmed 5/250 No:22508, 

22659 
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cennet yaklaĢtırıldığında cennetin kapılarının açılması 
için sırasıyla Adem, Ġbrahim, Musa ve Ġsa (Aleyhimu‟s-

Selam) a baĢvururlar. Her birisi onları bir sonraki nebi-
ye gönderir. Nihayet Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) e gelirler, o da ayağa kalkar ve ona izin verilir.909 
Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cennetin kapısını 

vuranların, cennette Ģefaat edeceklerin ve Ģefaati kabul 
edileceklerin ilkidir. O, mü‟minlerle beraber cennet 
kapısına gelir, kapıyı çalar ve açılmasını ister. Cennet 
bekçisi: 

-Sen kimsin? diye sorar. O da: 
-Muhammed‟im, der. Bunun üzerine bekçi: 
-Yalnızca sana açmaya emrolundum, senden önce 

hiç kimseye açmadım, der.910 
d) Bazı Cehennemliklerin Azabının Hafifle-

tilmesi Ġçin Yapacağı ġefaat: Sahâbe tarafından, 
Ebu Talib‟in hayattayken Nebi‟yi müĢriklerden koru-
masına karĢılık ona ne gibi bir faydası olduğu sorul-
duğunda Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Talib‟in 
topuklarına kadar ateĢte olduğunu, ona Ģefaati olma-
saydı ateĢin en derin çukurunda olacağını bildirmiĢ-
tir.911 

Ġbnu‟l-Kayyîm (Rahmetullahi Aleyh) bu Ģefaat türünün 
cehennemliklerin tamamına değil de yalnızca Ebu 
Talib‟e mahsus olduğunu söylemiĢtir. 

                                              
909 Müslim 195/329 
910  Müslim 196-197, Tirmizî, Ġbni Mâce 4308, Ahmed 3/140 

No:12446, Terğib ve Terhib 7/191-192 
911 Buhârî 3629, 6464, Müslim 209/357-358 
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Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e mahsus olan 
Ģefaat çeĢitleri bunlardır. Bu Ģefaat çeĢitlerinde onun 
dıĢındakilerin yetkisi yoktur. Onun beĢinci bir Ģefaat 
yetkisi daha vardır ki onda diğer Ģefaatçilerle beraber 
ortaktır. O da Ģudur: 

e) Cehenneme GirmiĢ Günahkar Kimselere 
Yapacağı ġefaat: Günahkar tevhid ehlinden cehen-
neme girenler Allah‟ın dilediği bir müddet orada azap 
gördükten sonra Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
onlar hakkında Ģefaat eder, Allahu Teâlâ ona izin verir 
ve bir sınır koyar. Bunun üzerine o, bir kısım insanı 
ateĢten çıkarır ve cennete girdirir. Sonra tekrar Ģefaat 
eder, kendisine izin verilir ve sınır konulur. Bu olay 
dört sefer devam eder. Bu Ģekilde kalbinde hardal 
tanesinden çok daha az iman bulunan kiĢiler Ģefaatle 
ateĢten kurtulur. Sonuncuda Rabbine, ateĢte Kur‟an‟ın 
hapsettiği ebedi cehennemlikler dıĢında kimsenin 
kalmadığını söyler.912 

Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Ģefaatiyle 
ateĢten çıkıp cennete girecek olan bu insanlara „Ce-
hennemlikler‟ denilir.913 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in yapacağı bildi-
rilen Ģefaat çeĢitleri bunlardan ibarettir. 

Bazı alimler onun iyilik ve kötülükleri eĢit olanla-
rın cennete girdirilmesi, cennetliklerin oradaki derece-
lerinin artırılması, cehenneme girdirilmesi 
emrolunmuĢ bazılarının oraya girdirilmemesi hususla-

                                              
912 Buhârî 6465, 7314-7315, 7371, Müslim 193/322-326 
913 Buhârî 6466, Tirmizî 2727, Ġbni Mâce 4315 
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rında da Ģefaat edeceğini söylemektedirler. 
Ancak bu üç maddedeki Ģefaat iddiaları, ya zayıf 

delillere dayandırılmakta ya da hakkında hiç delil bu-
lunmamaktadır. Zaten bunu iddia edenler de delil zik-
retmemektedirler. Biz de bu hususta konuĢmamayı ve 
„Allah en iyi bilir‟ demeyi tercih ediyoruz. 

4. Mü’minler: ġefaat sahiplerinin dördüncü kısmı, 
mü‟minlerin Sırat Köprüsü‟nü geçip en büyük korku-
dan yana emin olduklarında cehenneme düĢen imanlı 
kardeĢleri hakkında yapacakları Ģefaattir. 

Onların ateĢe düĢen kardeĢleri için Allahu Teâ-
lâ‟ya yalvarmaları, dünyadayken haklarını almak için 
yaptıkları mücadelelerinden daha Ģiddetli ve isteklidir. 
Onların kendileriyle beraber namaz kılan, oruç tutan, 
hacceden ve her türlü hayır iĢleri yapan kardeĢleri ol-
duklarını dile getirerek onlar için Ģefaat talep ederler. 
Bunun üzerine Allahu Teâlâ izin verir ve onları, kal-
binde zerre miktarı iman bulunanları çıkarmaları için 
üç ya da dört sefer ateĢe gönderir.914 

Mü‟minlerden bazılarının Ģefaati hakkında özel 
deliller de vardır: 

a) Sıddîklar (Doğru Söyleyenler/Yakînen 
Tasdik Edenler): Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Ģe-
faat etmesinden sonra: 

-Sıddîkları çağırın, denilir. Sıddîklar gelir ve dile-
diklerine Ģefaat ederler.915 

                                              
914 Buhârî 7312, Müslim 183/302 
915  Ahmed 1/4 No:15, Terğib ve Terhib 7/187, Bezzâr, Ebu 

Ya‟la 
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b) ġehitler: Sıddîkların ardından nebiler çağrılır. 
Daha sonra da: 

-ġehitleri çağırın, denilir. ġehitler gelir ve diledikle-
rine Ģefaat ederler.916 

Diğer bir hadiste de Ģehidin Allah katında altı (bir 
rivayete göre yedi) hasletinin olduğu; 

1. Kanının dökülen ilk damlasıyla günahlarının af-
fedileceği, 

2. Kendisine cennetteki makamının gösterileceği, 
3. Kabir azabından korunacağı, 
4. En büyük korkudan emin olacağı, 
5. BaĢına çok değerli taĢlarla donatılmıĢ vakar tacı 

giydirileceği, 
6. YetmiĢ iki huri ile evlendirileceği, 
7. Akrabalarından yetmiĢ kiĢiye Ģefaatçi kılınacağı 

bildirilmektedir.917 
Bunların dıĢında isim verilmeksizin ümmet-i Mu-

hammed‟den birinin Ģefaati ile Temim oğullarından 
daha kalabalık kimselerin cennete gireceği,918 nebi dahi 
olmayan birinin Ģefaati ile Rebîa ve Mudar kabileleri 
kadar kimsenin cennete gireceği 919  ve birilerinin 2-3 
kiĢiye Ģefaat edeceği920 de bildirilmektedir. 

                                              
916  Ahmed 1/4 No:15, Terğib ve Terhib 7/187, Bezzâr, Ebu 

Ya‟la 
917 Tirmizî 1712, Ġbni Mâce 2799, Ahmed 4/131 No:17314, Ebu 

Davûd 2522 
918 Tirmizî 2555, Ġbni Mâce 4316, Terğib ve Terhib 7/199 
919  Ahmed 5/257 No:22568-22569, 22605, 22653, Terğib ve 

Terhib 7/199-200 
920 Terğib ve Terhib 7/200, Bezzâr 
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5. Bazı Salih Ameller: Oruç ve Kur‟an da kıya-
met günü, dünyadayken bu ibadetleri (çokça) yapanla-
ra Ģefaatçi olacaklardır.921 

Hatta Allahu Teâlâ, cehennemden en son çıkacak 
kiĢiye: 

-Git, cennete gir! Dünya kadar ve (onunla beraber) 
on katı yer senindir, buyurur. ĠĢte cennet ehlinin en 
aĢağı menzil (yer) sahibi bu kimsedir.922 

Hülasa; mahĢer sahasında Allah‟ın dilediği kadar 
beklendiği andan kalbinde zerre miktarı iman bulunan 
en son kiĢi cehennemden çıkana kadar yukarıda bahsi 
geçenler tarafından Ģefaat söz konusu olacaktır. Bu, 
reddedilemeyecek kesin naslarla sabittir. 

Kalbinde iman olmayan müĢrik, kafir ve münafık-
lara gelince onlar için Ģefaat edilmesi söz konusu ol-
mayacaktır. Geçen deliller buna yeterince delillik et-
mektedir. 

En son Ģefaat tamamlandıktan sonra ise ölüm, Sı-
rat Köprüsü‟nün üzerine alaca bir koç sûretinde getiri-
lerek boğazlanır (öldürülür) ve cennet ile cehennem 
ahalisine hitaben artık ölüm diye bir Ģeyin söz konusu 
olmadığı, ebediliğin olduğu ilan edilir. Bu olay üzerine 
cennetliklerin sevincine sevinç, cehennemliklerin 
üzüntüsüne de üzüntü eklenir. Çünkü artık hiç kimse 
bulunduğu yerden çıkmayacak, çıkamayacaktır. Yani 

                                              
921  Terğib ve Terhib 3/273, Müslim 804/252, Ahmed 5/249 

No:22498-22499, 22546, Mu‟cemu‟l-Kebir, Hâkim, Sahihu‟l-Cami 
3882 

922 Buhârî 6469, 7305-7306, 7373, Müslim 186/308 
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cennet ehli sonsuza kadar o nimet yurdunda bulun-
maya, cehennem ehli de sonsuza kadar o azap yur-
dunda bulunmaya devam edecektir. 

Dünyadayken herhangi bir mahluktan Ģefaat tale-
binde bulunmak ise caiz değildir. Yani „ġefaat ya 
Rasûlallah!‟, „Ey falanca, ey filanca bana Ģefaat et!‟ de-
nilmez. Bunun yerine Allah (Azze ve Celle) ye Ģefaatçile-
rin Ģefaatine müstehak olan kullardan olmak için dua 
edilir. 

Son olarak ahiret gününün teferruatını bilme-
nin ve ona iman etmenin faydalarından birkaçını 
zikredelim: 

1. KiĢinin ahiret gününün tafsilatı hakkındaki bil-
gisi arttıkça bu güne olan imanı da artar. 

2. Bu hususta elde edilecek gerçek bir bilgi insanın 
önüne korku ve ümit kapılarını açarak günahlardan 
uzak durmaya ve sakınmaya, cennet ve nimetleri gibi 
arzulanan Ģeyleri elde etmek için de bütün gücüyle 
çaba sarf etmeye sevk eder. 

3. Kul bunlarla Allah (Azze ve Celle) nin iyi ve kötü 
amellere karĢılık vermedeki lütuf ve adaletini öğrenir, 
böylece O‟na layıkıyla hamd ve sena etmeye gayret 
eder. 

Rabbimizden Ģefaate hak sahibi kullardan olmayı, 
o olmazsa da Ģefaatçilerin Ģefaatine layık kullardan 
olarak cehenneme hiç girmeksizin cennetine girenler-
den olabilmeyi niyaz ediyor ve bunu O‟ndan Esmaü‟l-
Husna‟sı ile istiyoruz. 
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6.KAZA VE KADERE İMAN 

1. Kaza ve Kaderin Tarifi 

Kader; sözlükte miktar, değer, kuvvet ve belirle-
me gibi manalara gelir. Istılahtaki manası ise; var ola-
cak Ģeylerin ne zaman, nerede, nasıl ve hangi durum-
larda meydana geleceğinin Allah tarafından ezelden 
beri bilinmesi ve bu bilgiye göre tespit ve takdir edil-
mesidir. 

Kaza ise; sözlükte emir, hüküm, eda etme ve ya-
ratma gibi anlamlara gelir. Istılahta ise Allah‟ın ezelde 
irade ve takdir ettiği Ģeyleri (kaderi) vakti gelince mey-
dana getirmesi ve yaratmasıdır. 

Bu tariflere göre kader, Allah‟ın ilim ve irade sı-
fatlarıyla, kaza ise yaratma sıfatıyla ilgili iki kavram-
dır. 

2. Kaza ve Kaderin Delilleri 

Hiç Ģüphesiz ki kaza ve kaderin isbatı, o ikisine ve 
içerdiklerine iman etmenin vacipliği imanın 
rükûnlarının en büyüklerindendir. Çünkü Allahu Teâlâ: 

﴾ Muhakkak ki biz her Ģeyi bir kadere göre yarat-
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tık.﴿ 923, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ise: “Ġman; 

Allah‟a, meleklerine, kitaplarına, rasûllerine, ahiret 
gününe ve kaderin hayrına ve Ģerrine inanmandır.”924 

“Kul Ģu dört Ģeye iman etmedikçe mü‟min olamaz: 
a) Allah‟tan baĢka ilah olmadığına ve benim Al-

lah‟ın Rasûlü olduğuma ve beni hak ile gönderdiğine 
Ģehadet etmek, 

b) Ölüme inanmak, 
c) Ölümden sonra dirilmeye inanmak, 
d) Kadere inanmak.”925 buyurmaktadır. 
Ubade b. Samit (Radıyallahu Anh) oğluna Ģöyle dedi: 
“Ey oğulcuğum! Sana isabet edenin ĢaĢmayacağını, 

sana isabet etmeyenin de isabet etmeyeceğini bilme-
dikçe hakiki imanın tadını bulamazsın. Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i Ģöyle derken iĢittim: 

-Allah‟ın ilk yarattığı Ģey kalemdir… 
Ey oğulcuğum! Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i: 
-Her kim bunun dıĢında (bir inanç üzere) ölürse 

benden değildir, derken de iĢittim.”926 
Ayrıca Mukaddes Kitabımız Kur‟an-ı Kerim‟de 

Ģöyle buyrulmaktadır: 

﴾ Allah her Ģeyin yaratıcısıdır…﴿ 927 

﴾…(Allah) her Ģeyi yarattı ve inceden inceye (on-

                                              
923 Kamer 49 
924 Müslim 8/1, Ġbni Mâce 63 
925 Tirmizî 2232, Ġbni Mâce 81, Ahmed 1/97 No:758, 1112, Hâ-

kim, Sahihu‟l-Cami 7584 
926 Ebu Davûd 4700, Tirmizî 2244, Ahmed 5/317 No:23081 
927 Zümer 62 
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ların) kaderini takdir etti.﴿ 928 

﴾…Allah‟ın emri takdir olunmuĢ (mutlaka yerini 

bulan) bir kaderdir.﴿ 929 

﴾…O‟nun katında her Ģey bir miktar iledir.﴿ 930 

﴾ Yeryüzünde ve nefislerinizde meydana gelen 

her bir musibet bizim onu yaratmamızdan önce bir 

kitapta (Levh-i Mahfuz‟da yazılmıĢ) tır…﴿ 931 

﴾ De ki: Allah‟ın bizim için yazdığından baĢkası 

asla bize isabet etmez…﴿ 932 

Tüm bu ayetler her Ģeyin Allah‟ın takdirine bağlı 
olduğuna iĢaret etmekte, ilahî ilmin olmuĢ ve olacak 
tüm varlık ve olayları kuĢattığını belirtmektedir. Bun-
dan da kainattaki her Ģeyin bir kadere bağlı olduğu, 
bunun da Allahu Teâlâ tarafından belirlendiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. 

3. Kaza ve Kadere Ġmanın Manası 

Dünyada meydana gelmiĢ ve gelecek olan her Ģey 
Allah‟ın ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratması ile olur. 
Her Ģeyin bir kaderi vardır. Bunun anlamı ise Ģudur: 

Yüce Allah, insanların hür iradeleriyle seçecekleri 
Ģeyleri, nerede ve ne Ģekilde seçileceğini ezeli yani za-

                                              
928 Furkan 2 
929 Ahzab 38 
930 Ra‟d 8 
931 Hadid 22 
932 Tevbe 51 
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manla sınırlı olmayan mutlak ilmiyle bilir. Bu bilgisine 
göre diler ve yine buna göre takdir buyurup zamanı 
gelince kulun seçimi doğrultusunda yaratır. Bu du-
rumda Allah kulun seçimini bilmektedir. 

Allah‟ın ezeli manada bir Ģeyi bilmesinin kulun 
irade ve seçimi üzerinde zorlayıcı bir etkisi yoktur. 
Aslen insanlar, Allah‟ın kendileri hakkında sahip ol-
duğu bilgiden habersizdirler. Dolayısıyla pratik hayatta 
bu bilginin etkisi altında kalmadan tamamen kendi 
iradeleriyle davranmaktadırlar. Yani bizler belli iĢleri 
Yüce Allah bildiği için yapmıyoruz. Sadece bizim bu 
iĢleri yapacağımız O‟nun tarafından bilinmektedir. 

Allah, kulu seçen ve seçtiklerinden de sorumlu 
olan bir varlık olarak yaratmıĢ, onu emir ve yasaklarla 
yükümlü ve sorumlu tutmuĢtur. Ayrıca Allahu Teâlâ, 
kulun seçimine göre fiilin yaratılacağı Ģeklinde bir ka-
nun da belirlemiĢtir. 

4. Kadere Ġmanın Ġçerdiği Dereceler 

Kadere iman ancak Ģu dört hususa kesin olarak 
inanmakla tamam olur. Bunlara kaderin rükûnları da 
denir. Bu rükûnlar Ģunlardır: 

a) Allah‟ın ilminin ezeli oluĢuna, kullar amel et-
meden önce onları bildiğine iman, 

b) Onların Levh-i Mahfuz‟da yazılı olduğuna 
iman, 

c) Her Ģeyin Allah‟ın meĢieti (dilemesi) ve kuĢatıcı 
kudreti ile meydana geldiğine iman, 

d) Mahlukatın hepsinin ve amellerinin yaratıcısı-
nın Allah olduğuna imandır. 
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ġimdi sırayla bunları ve delillerini zikredelim: 

a) Ġlim 

Yüce Allah‟ın ilmi her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Ezeli ve 
ebedi ilmiyle yarattıklarının geçmiĢte neler yaptıklarını, 
halihazırda neler yapıyor olduklarını ve gelecekte de 
neler yapacaklarını daha onlar yapmadan bilmektedir. 
Bu ilmiyle kullarının itaat ve isyan gibi halleri ile rızık 
ve ecellerini bütünüyle ve tafsilatlı olarak bilmektedir. 
Gerek fiil ve gerekse olay olarak meydana gelen her 
Ģey Allahu Teâlâ‟nın ezelden beri bildiğine uygun ola-
rak meydana gelir: 

﴾…Allah yaptıklarınızı çok iyi bilendir.﴿ 933 

﴾ ġüphesiz ki yerde ve gökte bulunan hiçbir Ģey 

Allah‟a gizli kalmaz.﴿ 934 

﴾ Gaybın anahtarları O‟nun katındadır. Bunları 

O‟ndan baĢkası bilemez. O, karada ve denizde ne var-
sa hepsini bilir. Bir yaprak (yere) düĢse bile onu bilir. 
YaĢ veya kuru da olsa yerin karanlıklarında bulunan 

bir tane (dahil her Ģey) apaçık bir Kitap‟tadır.﴿ 935 

﴾ Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona 

verdiği vesveseleri de biliriz…﴿ 936 

Her kim bu mertebeyi inkar ederse kafir olur. 

                                              
933 Bakara 283 
934 Al-i Ġmran 5 
935 En‟am 59 
936 Kâf 16 
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Çünkü ilmin zıddı cehalet veya unutmadır. Bu ikisi ise 
birer kusur olup Allah (Sübhanehu ve Teâlâ) her türlü ku-
surdan uzaktır. 

﴾…Rabbim yanılmaz ve unutmaz.﴿ 937 

b) Yazı 

Yüce Allah mahlukatın kaderleri ile ilgili olarak 
bildiği Ģeyleri Levh-i Mahfuz‟a yazıp tesbit etmiĢtir. 
Levh-i Mahfuz ise Allah katında bulunan ve kendisin-
de hiçbir Ģeyin eksik bırakılmadığı kitaptır: 

﴾…Biz Kitap‟ta hiçbir Ģeyi eksik bırakmadık…﴿ 

938 

﴾…Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir Ģey (bi-

le) O‟na gizli kalmaz. Bundan daha küçük veya daha 
büyük olmak üzere ne varsa (hepsi) apaçık bir Ki-

tap‟tadır.﴿ 939 

﴾…Biz her Ģeyi Ġmam-ı Mübin‟de (Levh-i Mah-

fuz‟da) yazdık.﴿ 940 

﴾ Bilmez misin ki Allah gökte ve yerdeki her Ģeyi 

bilir. ġüphesiz ki bu bir Kitap‟tadır. Muhakkak ki bu 

Allah‟a kolaydır.﴿ 941 

Bu hususlarda Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

                                              
937 Ta-Ha 52 
938 En‟am 38 
939 Sebe 3 
940 Ya-Sin 12 
941 Hac 70 
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Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Allah mahlukatın (yaratılanların) kaderlerini gök-

leri ve yeri yaratmadan 50.000 (elli bin) sene önce 
yazmıĢtır. ArĢı da (bu esnada) su üstündeydi.”942 

“ġüphesiz Allah‟ın yarattığı ilk Ģey kalemdir. Ona: 
-Yaz! diye emretti. Kalem: 
-Neyi yazayım Rabbim! deyince Allahu Teâlâ: 
-Kıyamet gününe kadar (olacak) her şeyin kaderini yaz! 

buyurdu.”943 
Kalem kıyamet gününe kadar meydana gelecek 

her bir olayı ve her bir varlığı yazmıĢ olduğuna göre 
bütün bunlar kalem ile yazılana uygun olarak meydana 
gelir. Ġnsana isabet eden bir Ģeyin ona isabet etmemesi 
(ulaĢmaması) söz konusu değildir. Gelip onu bulma-
yan bir Ģeyin de ona isabet edeceği düĢünülemez: 

﴾ De ki: Allah‟ın bizim için yazdığından baĢkası 

asla bize isabet etmez…﴿ 944 

AĢağıdaki hadisler de aynı manadadır: 
“…Allah her canlıyı yaratmıĢ ve onların hayatını, 

rızkını ve musibetlerini de yazmıĢtır.”945 
“Bir kul hayrı ve Ģerri ile kadere iman etmedikçe; 

kendisine isabet edenin ona isabet etmemesine, kendi-
sine ulaĢmayanın da isabet etmesine imkan olmadığını 

                                              
942 Müslim 2653/16, Tirmizî 2245 
943  Ebu Davûd 4700, Tirmizî 2244, Ahmed 5/317 No:23081, 

23083 
944 Tevbe 51 
945 Tirmizî 2230, Ġbni Mâce 86 
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bilmedikçe iman etmiĢ olmaz.”946 
“…Eğer senin Uhud Dağı kadar altının olsa ve 

hepsini Allah yolunda infak etsen (harcasan) bunlar; 
a) Kaderin hepsine inanıncaya kadar, 
b) BaĢına gelen Ģeylerin gelmemesinin imkansız 

olduğunu, baĢına gelmeyen Ģeylerin de baĢına gelme-
sinin imkansız olduğunu bilinceye kadar, 

c) Bu inancın dıĢında bir inançla ölürsen cehenne-
me gireceğini bilinceye kadar, senden kabul edil-
mez.”947 

Bu takdir iki çeĢittir: Genel ve Ayrıntılı Takdir. 
a) Genel (Âm)Takdir: Olacak her Ģeyi kapsayan 

ve Levh-i Mahfuz‟da yazılmıĢ olan takdirdir. Yukarı-
daki hadiste de geçtiği gibi Allahu Teâlâ kıyamet gü-
nüne kadar olacak her Ģeyin kaderini O deftere yaz-
mıĢtır. Bu takdir mahlukatın hepsini kapsamaktadır. 

b) Ayrıntılı (Mufassal) Takdir: Bu ise genel 
takdirin ayrıntılarıdır ve üç çeĢittir: 

(1) Ömürlük Takdir: Ġbni Mes‟ud (Radıyallahu Anh) 
ın rivayet ettiği hadiste bildirildiği gibi cenin anne kar-
nında ilk dört aylık dönemi tamamlayınca Allah ona 
bir melek gönderir. Bu melek Allah‟ın emriyle o ceni-
nin cinsini, rızkını, ecelini ve amelini yani Ģaki (isyan-
kar) veya said (itaatkar) olduğunu yazar.948 

(2) Yıllık Takdir: Bu, Allah‟ın her Kadir Gece-
si‟nde o sene boyunca olacakları Levh-i Mahfuz‟daki 

                                              
946 Tirmizî 2231, Sahiha 2439, Sahihu‟l-Cami 7585 
947 Ebu Davûd 4699, Ġbni Mâce 77 
948 Müslim 2643-2646, Buhârî 6487 
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yazıya uygun olarak takdir etmesidir: 

﴾ Muhakkak ki O‟nu (Kur‟an‟ı) mübarek bir ge-

cede indirdik. ġüphesiz ki biz uyaranlarız. O gecede 

her bir iĢ tarafımızdan bir emir ile ayrılır…﴿ 949 

(3) Günlük Takdir: Bu ise, Allah‟ın hayata ge-
tirme, öldürme, alçaltma, yükseltme, zenginleĢtirme, 
fakirleĢtirme, daraltma, geniĢletme, verme ve alma gibi 
günlük hadiseleri takdir etmesidir: 

﴾ Göklerde ve yerde bulunanlar O‟ndan isterler. 

O her gün bir iĢtedir.﴿ 950 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu ayet hakkında 
Ģöyle buyurmuĢtur: 

“Günahı affetmesi, üzüntüyü gidermesi, bir kavmi 
yükseltmesi ve diğerlerini alçaltması O‟nun iĢlerinden 
bazılarıdır.”951 

c) MeĢiet (Ġrade) ve Kudret 

Ġster Allah‟ın yaptıkları olsun, isterse mahlukatın 
yaptıkları kainattaki her Ģey Allah‟ın iradesi ve kudreti 
ile meydana gelmektedir. O‟nun dilediği olur, dileme-
diği olmaz. Olmasını istediği Ģeye sadece „Ol!‟ der, o 
da derhal oluverir. Hiçbir Ģey O‟nun iradesinin dıĢın-
da değildir. Kullardan sadır olan (meydana gelen) itaat 
olsun, isyan olsun bütün fiiller Allah‟ın meĢietiyle ol-
maktadır. Bütün bunlar aynı zamanda Levh-i Mah-

                                              
949 Duhan 3-5 
950 Rahman 29 
951 Ġbni Mace 202 
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fuz‟da yazılı olana uygundur. 
Bunlardan Allah‟ın yaptıklarının delilleri Ģunlardır: 

﴾…ġüphesiz ki Rabbin istediğini yapandır.﴿ 952 

﴾…ġayet (Allah) dileseydi elbette ki sizin hepinizi 

hidayete erdirirdi.﴿ 953 

﴾ ġayet Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet 

yapardı…﴿ 954 

﴾ Eğer (Allah) dilerse sizi ortadan kaldırır ve yeni 

yaratıklar getirir. Bu Allah‟a zor değildir.﴿ 955 

Kulların fiillerinin Allah‟ın meĢietiyle olduğunun 
delilleri ise Ģunlardır: 

﴾…Eğer Allah dileseydi onlardan sonra gelenler 

kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini 
öldürmezlerdi… Eğer Allah dileseydi birbirlerini öl-

dürmezlerdi, fakat Allah dilediğini yapar.﴿ 956 

Bu ayet kulların fiillerinin Allah‟ın dilemesine bağ-
lı olduğunun açık bir delilidir. ġayet Allah dilemeseydi 
o yaptıklarını yapamazlardı. 

﴾ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz di-

leyemezsiniz.﴿ 957 

                                              
952 Hûd 107. Benzeri için bak: Ġbrahim 27, Hac 14, Buruc 16 
953 Nahl 9 
954 Hûd 118 
955 Fatır 16-17 
956 Bakara 253 
957 Tekvir 29. Benzeri için bak: Ġnsan 30 
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﴾ O bir Ģeyi dilediğinde ona emri sadece „Ol!‟ de-

mesidir, o da (hemen) oluverir.﴿ 958 

O‟nun irade ve meĢieti rahmet ve hikmet arasında 
dönmektedir. Dilediğini rahmetiyle hidayete iletir, 
dilediğini de hikmetiyle saptırır. Hikmet ve otoritesi 
eksiksiz olduğu için yaptıkları hakkında soru sorulmaz 
ve sorumlu değildir. Ancak kullar sorumludur. Her 
kim Allah‟a: 

-Niçin böyle yaptı? derse kitabın hükmünü red-
detmiĢ olur. Kitabın hükmünü reddeden de kafirler-
den olur. 

﴾ Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmıĢ 

sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, diledi-

ğini de dosdoğru yol üzerinde tutar.﴿ 959 

﴾ Acaba kötü ameli süslü gösterilen ve bunu güzel 

sanan kimse (iman eden gibi) olur mu? ġüphesiz ki 
Allah dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdi-

rir…﴿ 960 

﴾ O (Allah) yaptıklarından sorumlu tutulmaz, an-

cak onlar (kullar) sorumlu tutulurlar.﴿ 961 

                                              
958 Ya-Sin 82. Benzeri için bak: Bakara 177, Al-i Ġmran 47, Nahl 

40, Meryem 35, Mü‟min (Ğafir) 68 
959 En‟am 39 
960 Fatır 8 
961 Enbiya 23 
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d) Yaratma 

Allah her Ģeyin yaratıcısıdır. O‟nun dıĢındaki Ģey-
ler ise mahluk yani yaratılmıĢtırlar. Mahlukatın yaptığı 
ve söylediği Ģeyler de mahluktur. Çünkü insanın eylem 
ve söylemleri onun sıfatlarından/özelliklerindendir. 
Ġnsan mahluk olunca haliyle sıfatları da mahluktur. 
Buna Allahu Teâlâ‟nın Ģu iki sözü delillik etmektedir: 

﴾ Allah her Ģeyin yaratıcısıdır…﴿ 962 

﴾ Sizi de, yaptıklarınızı da Allah yaratmıĢtır…﴿ 963 

Özellikle ikinci ayette Allahu Teâlâ insanların da, 
onların amellerinin de yaratıcısının kendisi olduğunu 
beyan etmektedir. 

Bununla beraber Allah insana irade, kudret, tercih 
ve dileme gücü vermiĢ, sonra ona iyiyi ve kötüyü bir-
birinden ayırt edecek bir akıl bahĢetmiĢtir. Bununla da 
yetinmeyerek doğru yolu öğreten kitaplar indirmiĢ ve 
rasûller göndermiĢtir. 

Kul yaptıklarının failidir, bunlar onun elinin ka-
zancıdır. Allah doğru yolu açıklamıĢ, kulu herhangi bir 
Ģeyi yapmaya mecbur tutmamıĢ, bilakis ona tercih 
hakkı sunmuĢtur. Kul da ona güç yetirmiĢ, onu yap-
maya kastetmiĢ ve yapmıĢtır. Kim kendine gösterilen 
doğru yola uyarsa hidayete ulaĢır, kim de yüz çevirirse 
sapar. 

﴾ „Kitap ancak bizden önceki iki guruba (Yahudi ve Hı-

ristiyanlara) indirildi ve biz onların okuduklarından haberdar 

                                              
962 Zümer 62 
963 Saffat 96 
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değildik‟ demeyesiniz veya „Şayet bize kitap indirilseydi biz 
onlardan daha çok hidayet üzere olurduk‟ demeyesiniz diye 

(size Kur‟an‟ı indirdik)…﴿ 964 

﴾ Ġnsanların rasûllerden sonra Allah‟a karĢı bir 

bahaneleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu 

rasûller (gönderdik)…﴿ 965 

﴾ Muhakkak ki biz ona (insana doğru) yolu gös-

terdik. Ġster Ģükreden olsun, isterse küfreden.﴿ 966 

﴾…ġayet Benden size bir hidayet gelir de kim hi-

dayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar üzül-

mezler.﴿ 967 

﴾ ĠĢte bunlar (gayba inanan, namazı kılan, infak 

eden, kitaplara ve ahirete iman edenler) Rablerinden 
(gelen) bir hidayet üzeredirler ve onlar kurtuluĢa eren-

lerin ta kendileridir.﴿ 968 

﴾ Her kim hidayete ererse ancak kendi lehine 

doğru yolu bulmuĢ olur. Kim de saparsa ancak kendi 

aleyhine sapmıĢ olur…﴿ 969 

Yani ameller ve sözler ile itaat ve isyan; kulun di-
lemesi ve kudretiyle ortaya çıkması cihetiyle kuldan, 

                                              
964 En‟am 156-157 
965 Nisa 165 
966 Ġnsan 3 
967 Bakara 38. Benzeri için bak: Ta-Ha 123 
968 Bakara 5 
969 Ġsra 15. Benzeri için bak: Zümer 41 
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onları takdir etmek ve yaratmak cihetiyle de Al-
lah‟tandır. Bu tıpkı bizim onların yaratıcısının Allah 
olduğunu bilmekle beraber: 

-Bu meyve ağaçtandır, bu ekin topraktandır, de-
memiz gibidir. Yani meyve ağaçtan olma, ekin de top-
raktan çıkmadır. 

Aralarındaki tek fark ağacın meyveyi, toprağın da 
ekini kendi dilemesi olmaksızın çıkarmasıdır. Halbuki 
itaat ve isyan kulun dilemesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
sebeple akıl, irade ve güç sahibi olan kul sorumlu tu-
tulmuĢ, bu özelliklere sahip olmayanlar ise (yani yanı-
lan, unutan, uyuyan, buluğa ermemiĢ çocuk, deli, bu-
nak ve zorlananlar) sorumlu tutulmamıĢlardır: 

﴾ Bugün her nefse kendi kazandığının karĢılığı 

verilir…﴿ 970 

﴾…(Bu) kötülük edenleri yaptıkları karĢılığında 

cezalandırması, güzel amelde bulunanları da daha gü-

zeli ile mükafatlandırması içindir.﴿ 971 

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurdu: 
“Üç guruptan kalem kaldırılmıĢtır: 
a) Uyanıncaya kadar uyuyandan, 
b) Ġhtilama (buluğa) erinceye kadar çocuktan, 
c) Akıllanıncaya kadar deliden.”972 

                                              
970 Mü‟min 17 
971 Necm 31 
972 Ebu Davûd 4398-4403, Tirmizî 1446, Ġbni Mâce 2041-2042, 

Ahmed 1/154-155 No:1328, 1361, 6/100-101 No:25201, 25210, 
25627 
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“ġüphesiz ki Allah ümmetimin yanılmasını, 
unutmasını ve yapmak zorunda bırakıldıkları (zor-
la yaptırıldıkları) Ģeyleri kaldırmıĢtır (affetmiĢtir).”973 

5. Kader Günaha ve Ġsyana Delil Gösterile-
mez 

ĠĢlenen günahlara ve yapılan isyanlara kaderi delil 
ve sebep olarak göstermek geçersizdir. Çünkü; 

a) Her Ģeyden önce Allahu Teâlâ kullarına iyilik 
ve itaati emretmiĢ, her türlü kötülük ve isyanı da ya-
saklamıĢtır. 

b) Kul, vuku bulan/yaptığı Ģeyden önce onun ka-
derinde yazılmıĢ olduğunu bilemez. 

c) Üstelik insan gayb olan kaderini araĢtırmakla 
değil de, Allah‟ın emir ve yasaklarını öğrenip ona göre 
hareket etmekle mükellef tutulmuĢtur. 

d) Aynı zamanda kul günaha yönelme ve onu terk 
etme hürriyetine sahiptir. Allah onu günah iĢlemeye 
zorlamamaktadır. 

Bu tıpkı kulun dünyevi iĢlerinde iyi ve hayırlı gör-
düklerini yapmaya gayret etmesi, Ģer ve kötü gördük-
lerinden de uzak durması gibidir. 

Mesela arabasıyla A noktasından B noktasına git-
mek üzere yola çıkan bir Ģoför, kendisini hedefine 
ulaĢtıracak iki yol olduğunu, bunlardan birinin asfalt, 
diğerinin ise stabilize olduğunu bilse Ģüphesiz ki -uzun 
da olsa- asfalt yolu tercih eder. Çünkü bu hem kendisi 
hem de aracı için daha hayırlıdır. Yoksa hiçbir Ģoför 

                                              
973 Ġbni Mâce 2045 
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çıkıp da „Bu benim kaderimde yazılıdır!‟ diyerek stabi-
lize yolu kullanmaz. 

Ahiret iĢlerinde de bu Ģekilde davranmalı, sonuçta 
sevap kazandıracak hayırlı ve faydalı amellere yönel-
meli, günah kazandıracak zararlı ve Ģer amellerden de 
uzak durmalıdır. 

Ahiret için de iki yol vardır: Cennet ve cehennem 
yolu. Cehenneme götürecek yola yönelip de cenneti 
ummak ancak akılsızların iĢidir. Cenneti isteyen ta-
mamen kendi arzusuyla oraya götüren yola, cehen-
nemden korkmayan da yine tamamen kendi arzusuyla 
ve hiçbir zorlama olmaksızın oraya götüren yola yöne-
lir. 

Nitekim iĢledikleri Ģirke Allah‟ın dilemesini baha-
ne eden müĢriklerin bu iddiasını Allahu Teâlâ red-
detmiĢ, onların bu iddialarında yalancı olduklarını bil-
dirmiĢtir: 

﴾ ġirk koĢanlar: “Allah dileseydi biz de, babalarımız 

da eş koşmazdık ve herhangi bir şeyi de haram kılmazdık.” 
diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadın-
caya kadar aynı Ģekilde yalanladılar. De ki: 

-Sizin yanınızda (bu hususta) bir bilgi var mı? Var-
sa onu bize gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve 

siz sadece yalan söylüyorsunuz.﴿ 974 

Kaza ve kader ile günah iĢlemeye delil getirmek 
çok çirkindir. Çünkü onu yapan kiĢi hem yapmakla 
emrolunduğu salih amelleri hem de iĢlediği günahtan 

                                              
974 En‟am 148 
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dolayı Allah‟a tevbe etmeyi terk etmektedir. Ayette 
görüldüğü gibi bu mazeret kendisinden kabul de 
edilmeyecektir. 

Kaza ve kader ile ancak musibetlerin inmesine de-
lil getirilebilir ki, bu güzel karĢılanmıĢtır. Çünkü bunu 
yapmak o kiĢiyi sabretmeye ve musibetinin ecrini (se-
vabını) Allah‟tan ummaya yöneltir. 

6. Sebeplere YapıĢmak Kadere Ġmanın Gere-
ğidir 

Sebeplere tutunmak kadere imana zıt değil, bilakis 
Ģeriatın emrettiği Ģeylerden sebepleri yerine getirmek 
Allah‟ın kaderine ulaĢmaya bir vesiledir. Bu sebeple 
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

-Tedavi olalım mı? diye soran ashâbına tedavi ol-
malarını emretmiĢ,975 deveyi bağlayarak mı yoksa bağ-
lamadan mı tevekkül etmesi gerektiğini soran sahâbîye: 

-Bağla ve o Ģekilde tevekkül et! buyurmuĢtur. 976 
Aynı Ģekilde cennetlik ve cehennemliklerin belli oldu-
ğu haberini kendilerine verdiğinde ashâbın: 

-O halde niçin amel ediyoruz? O yazıya dayanıp 
güvenmeyelim mi? diye sormalarına karĢılık amel edip 
sebeplere yapıĢmalarını emretmiĢ, bu Ģekilde kendile-
rine varacakları yerin kolaylaĢtırılacağını bildirmiĢtir.977 

Ömer b. Hattab (Radıyallahu Anh) da ġam‟a doğru 
yola çıktığında orada veba salgını olduğunu haber al-

                                              
975 Ebu Davûd 3855, Tirmizî 2109, Ġbni Mâce 3436 
976 Tirmizî 2636 
977 Buhârî 6495, Müslim 2647-2649 
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mıĢ, yaptığı istiĢare neticesinde oraya girmekten vaz-
geçmiĢti. Kendisine: 

-Allah‟ın kaderinden mi kaçıyorsun? diyen Ebu 
Ubeyde b. Cerrah (Radıyallahu Anh) a: 

-Evet, Allah‟ın (bir) kaderinden (diğer) kaderine 
kaçıyoruz, diye cevap vermiĢti.978 

Malumdur ki hasat zamanı bahçesinden ekin biç-
mek isteyen ekin zamanında onu ekmeli, meĢru Ģekil-
de çocuk sahibi olmak isteyen evlenmeli, rızık elde 
etmek isteyen rızık kapılarına yönelmeli ve bir meslek 
sahibi olmak isteyen de o branĢta ilim ve tecrübe sa-
hibi olmalıdır. Bu listeyi oldukça uzatabiliriz. 

Dilediğini yapan Allahu Teâlâ, neticeye ulaĢmak 
için sebeplere yapıĢmayı gerekli kılmıĢ, bizlere sebep-
lere yapıĢmayı emretmiĢ, tembellik ve ihmali de yasak-
lamıĢtır. Bundan dolayı sebeplere yapıĢmayı terk et-
mek haramdır. Hedeflenen hayra ulaĢmak için Ģer‟î ve 
hissî sebepleri yerine getirmek gerekir. Buna rağmen 
istediğimizin aksi bir durum ortaya çıkarsa üzülmek 
yersiz olur. Çünkü o kaderdir. Allah‟ın hakkımızda 
yazdığı olacak, yazmadığı da olmayacaktır. Bu durum-
da ne yapmamız gerektiğini Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) bize Ģöyle öğretmiĢtir: 
“…Sana fayda verecek Ģeylere hırs göster ve Al-

lah‟tan yardım iste! Acizlik gösterme! ġayet sana bir 
musibet isabet ederse: 

-ġayet (  lev) Ģöyle Ģöyle yapsaydım böyle (bu= لََِى

                                              
978 Buhârî 5756, Müslim 2219/98 



Tevhid 

~ 289 ~ 

Ģekilde değil de baĢka türlü) olurdu, deme. Fakat bu-
nun yerine: 

-  Allah takdir etti ve O dilediğini) َقدََّز اهلُل َهب َشبَء َفَعَل

yaptı) de. Çünkü bu lev=keĢke kelimesi (ni söylemek) 
Ģeytanın amelini açar.”979 

Tedbir almasına ve sebepleri yerine getirmesine 
rağmen isteği dıĢında bir durumla karĢılaĢan mü‟min 
buna razı olmakla beraber nefsini hesaba çekmelidir. 
Çünkü musibet kula ya imtihan için ya da günahları 
sebebiyle gelir. Allahu Teâlâ Ģöyle buyuruyor: 

﴾ Size isabet eden her bir musibet ellerinizle ka-

zandığınız (günahlar) sebebiyledir. Buna karĢın (Allah) 

çoğunu affeder.﴿ 980 

Ġmtihan için olma ihtimaline karĢılık musibete 
sabretmek, günahlara karĢılık gelmesi ihtimali için de 
günahları tesbit edip tevbe etmek ve hataları düzelt-
mek gerekir. 

7. Kader Mevzusuna Dalmanın Çirkinliği ve 
Tehlikesi 

Kader, iç yüzünü ancak Allah‟ın bilebileceği, yara-
tılmıĢlar tarafından mutlak ve kesin olarak çözümlen-
mesi mümkün olmayan bir ilahi sırdır. Ne Allah‟a ya-
kın bir melek, ne de gönderilmiĢ bir rasûl bu sırrı bi-
lemez ve çözümleyemez. 

Özellikle de zaman ve mekan kavramlarıyla yoğ-

                                              
979 Müslim 2664/34, Ġbni Mâce 79 
980 ġura 30 
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rulmuĢ olan insan aklı, bu kavramların söz konusu 
olmadığı bir ilim, irade ve kudreti kavrayabilme güç ve 
yeteneğinde değildir. Kader konusunu çözmeye giriĢ-
mek, insanın kapasitesini zorlaması ve imkansızı elde 
etmeye çalıĢması demektir ki, bu kiĢiyi sapıklığa ve 
helak olmaya sürükler. 

Bütün bunları bilen Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) kader konusunda tartıĢan ashâbına çok kızmıĢ, 
bu hususta tartıĢma ve derine dalmanın onlara fayda 
vermeyeceğini bildirmiĢ ve geçmiĢ kavimlerin helakine 
sebep olan bu tür tartıĢmalardan uzak durmalarını 
istemiĢtir.981 

Ashâb-ı Kiram (Radıyallahu Anhum) da bu hususta 
dikkatli davranmıĢ ve kadere dalmamayı emretmiĢtir: 

“Bir adam Mü‟minlerin Emiri Ali (Radıyallahu Anh) a 
ısrarla kader hakkında soru sorduğunda ona Ģöyle 
demiĢtir: 

-Kader karanlık bir yoldur, ona girme (çıkamaz-
sın). O derin bir denizdir, sakın ona dalma (boğulur-
sun). O Allah‟ın bir sırrıdır, kendini boĢuna külfet 
altına sokma (öğrenemezsin).”982 

Allahu Teâlâ bu hususta bizlerin nelere ihtiyacı 
olduğunu bilerek ihtiyacımız kadarını bize bildirmiĢ ve 
ihtiyacımız olmayan kısmını ise açıklamamıĢtır. Hik-
met ve rahmet sahibi Rabbimizin bildirdikleri ile ye-
tinmek, bildirmediklerini de araĢtırarak külfet altına 
girmemek en hayırlı ve salim yoldur. 

                                              
981 Tirmizî 2216, Ġbni Mâce 85, Ahmed 2/178 No:6668, 6846 
982 Teysiru‟l-Azizi‟l-Hamîd s.686 
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Kader hakkında söze dalıp tartıĢmak istenilmeyen 
bir Ģeydir. Öyleyse bizlere iç yüzünü araĢtırmaktan 
uzak durarak kaderin anlamını ve derecelerini bilmek 
ve onlara iman etmek yeterlidir. 

8. Kadere Ġmanın Faydaları ve Semereleri 

ġimdi de layık olduğu Ģekilde kaza ve kadere iman 
eden bir Müslüman‟a bu imanın neler kazandırdığına 
bakalım: 

a) Kalbin sukûneti ve hoĢnutluğu: Dünya ha-
yatında sıkıntı ve meĢakkatler kuldan ayrılmaz. Kade-
rin hayrına ve Ģerrine iman eden bir insan kendisine 
isabet edenin Allah‟ın takdiri olduğunu, onun muhak-
kak yerini bulacağını, olmamasının imkansız olduğunu 
bilir ve bu Ģuurla Ģuurlanırsa musibet anında nefsi 
mutmain ve rahat olur. Ġman etmeyenlerin böyle du-
rumlarda düĢtüğü acizlik, endiĢe ve rahatsızlık halleri-
ne düĢmez. Onların gösterdiği gibi tepki vermez, ha-
yatından bıkkınlık duymaz. 

﴾ (Bu musibetlerin Kitap‟ta yazılı olması) elinize 

geçiremediğinize üzülmemeniz ve size verdiğim ile de 
sevinmemeniz içindir. Allah böbürlenip kibirlenenleri 

sevmez. ﴿983 

Öyleyse mü‟min musibet anında kaygılanıp üzül-
memeli, sabretmeli ve Allah‟ın rahmetinden ümitsizli-
ğe kapılmamalıdır. Nimet anında ise Ģükretmeli, sevi-
nip gururlanmamalı ve Allah‟ın tuzaklarından (aza-

                                              
983 Hadid 23 
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bından) emin olmamalıdır. Bu durumda her hali hayır 
olanlardan olur. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

“Mü‟minin iĢi hayret vericidir. Çünkü onun her iĢi 
hayırdır. Bu da sadece mü‟min için geçerlidir. (ġöyle ki) 
onu sevindirici bir Ģey olursa Ģükreder, bu onun lehine 
bir hayır olur. Ona zarar verici bir Ģey olursa da sab-
reder, bu da onun lehine bir hayır olur.”984 buyurmuĢ-
tur. 

b) Musibet Anında Sebatkarlık: Bu inanca sa-
hip bir mü‟min bunalımla karĢılaĢma anında sebat 
eder, hayatın meĢakkatlerini sabit bir kalple ve sadık 
bir yakîn ile karĢılar. Çünkü bilir ki bu hayat imtihan 
ve dönüĢüm yurdudur. Allahu Teâlâ buyuruyor ki: 

﴾ Andolsun ki sizleri, içinizden cihad edenleri ve 

sabredenleri bilinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya 

kadar imtihan edeceğiz.﴿ 985 

Yani kul, bazen sevindirici Ģeylerle rahatlayacak ve 
mutlu olacak, bazen de üzücü Ģeylerle daralacak ve 
sıkılacaktır. Neticede bu bir imtihandır, bu imtihanı 
istenildiği gibi geçerse bir daha hiç üzülmeyecek, da-
ralmayacak ve sıkılmayacaktır. 

Musibete sabrın karĢılığı iki yönlüdür: Birincisi 
günahlarından temizlenmesi, ikincisi de Rabbinin 
hoĢnutluğunu kazanmasıdır. 

Sa‟d b. Ebi Vakkas (Radıyallahu Anh) en Ģiddetli bela 
ile imtihan olan insanların kimler olduğunu sorunca 

                                              
984  Müslim 2999/64, Ahmed 4/332 No:19142, 19147, 24420, 

24426 
985 Muhammed 31 
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Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Nebilerdir, sonra ise makamca en üstün olanlar-

dır. Kul dindarlığı ölçüsünde belaya uğrar. Dininde 
kuvvetli olanın belası Ģiddetli, zayıf olanın belası da 
dini oranında olur. Kul yeryüzünde hatası/günahı 
kalmadan dolaĢıncaya kadar bela kuldan ayrılmaz.”986 

“Mü‟min erkek ve kadın, üzerinde bir hata olmak-
sızın Allah‟a kavuĢuncaya kadar gerek kendinde ve 
gerekse çocuğunda ve malında bela eksik olmaz.”987 

Ġslam tarihine baktığımızda gerek Rasûlullah 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve gerekse sahâbesi (Radıyallahu 

Anhum) bir çok musibet ve sıkıntıyla imtihan olmuĢ, 
fakat onlar bu sıkıntıları atlatana kadar onları doğru ve 
kesin bir imanla karĢılamıĢlar, azimle mücadelelerini 
sürdürmüĢlerdir. ġüphesiz ki bunun sebebi onların; 

﴾ De ki: Allah‟ın bizim için yazdığından baĢkası 

asla bize isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. 

Mü‟minler ancak Allah‟a tevekkül etsinler.﴿ 988 ayetin-

de bildirilen kaza ve kadere dair yakînî imanlarıdır. 
c) Sıkıntıyı Hediyeye, Musibeti de Sevaba 

DönüĢtürme:  

﴾ Allah‟ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip 

çatmaz. Kim Allah‟a iman ederse onun kalbine hida-

                                              
986 Tirmizî 2509, Ġbni Mâce 4023, Ahmed 1/172 No:1481, 1494, 

1555, 1607 
987 Tirmizî 2510, Ahmed 2/287 No:7846, 9810 
988 Tevbe 51 
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yet verir. Allah her Ģeyi bilendir.﴿ 989 ayeti hakkında 

Katade (Rahmetullahi Aleyh) Ģöyle demektedir: 
“Bir kiĢiye musibet isabet ederse o, onun Al-

lah‟tan olduğunu bilir, buna rıza gösterir ve teslim 
olur.”990 

Ayetin manası Ģudur: Kul kendisinin kusuru 
olmaksızın bir musibete uğradığında bunun Allah‟ın 
kaderi olduğunu bilir, buna sabreder, ecrini Allah‟tan 
umar ve Allah‟ın kazasına teslim olursa Allah onun 
kalbini hidayete erdirir ve ona dünyadan elde edeme-
diğinin karĢılığında kalbine hidayet, doğru ve yakînî 
iman verir. Elde edemediğinden daha hayırlısına da 
kefil olur. 

Ancak emirlerini yapmama ve yasaklarını çiğneme 
gibi Allah’ın haklarına riayetsizlik durumlarında 
inen musibetlerde ise durum böyle değildir. Bu du-
rumda ise kulun, Allah‟ın kaza ve kaderine iman et-
mekle beraber musibetin inmesine sebep olan hatasını 
belirleyip düzeltmesi gerekir. 

d) Cesaretli Olma ve Kula Kulluktan Kurtul-
ma: 

Bu inanca sahip olan kiĢinin kalbinde korkaklıktan 
eser kalmaz. Ümmetin kendisine bir zarar vermek için 
birleĢtiğini duysa bile sadece Allah‟ın yazdığı kadar 
zarar verebileceklerini, daha fazlasına güç yetiremeye-
ceklerini 991  bilen, hiç kimsenin rızkını ve ecelini ta-

                                              
989 Teğabün 11 
990 Ġbni Kesir Tefsiri 14/7930 
991 Ahmed 1/293 No: 2669, 2763, 2804, Tirmizî 2635 
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mamlamadan ölmeyeceğinden992 emin olan kiĢiler kula 
kul olmak zilletinden kurtularak yalnızca Allahu Teâ-
lâ‟ya kulluk yapma Ģerefine erer. 

Allah yolundaki mücahit cihadında ilerler, ölüm-
den korkmaz. Çünkü o ölümün kaçınılmaz oldu-ğunu, 
ecel geldiğinde bir an dahi olsa gecikmeyeceğini ve 
onu hiçbir sığınağın ve gücün uzaklaĢtıramayacağı-nı 
bilir. 

﴾ Nerede olursanız olun hatta yüksek kalelerin 

içinde de olsanız ölüm sizi bulur…﴿993 

﴾…De ki: Kendilerine ölüm yazılmıĢ olanlar evle-

rinde olsalar bile yatacakları yere giderler (ve yine öl-

dürülürlerdi)…﴿994 

Bu bilinçle donanan mücahit, Allah‟ın yardımı ta-
hakkuk edip Ġslam ve Müslümanlar aziz olana kadar 
düĢmanlara karĢı gözünü kırpmadan ilerler. DüĢma-
nın sayısının çokluğuna, silah ve mühimmatlarının 
geliĢmiĢliğine, imkanlarının geniĢliğine gereğinden 
fazla önem vermez ve onları gözünde büyütmez. 

e) Amel, Üretim ve ÇalıĢmaya Yönelme: 
Kaza ve kadere iman eden bir mü‟min mahluka 

itimat edip sırtını yaslamaz, bilakis yalnızca Allah‟a 
tevekkül eder. Allah‟ın haklarını ihmal etmeksizin he-
lal kazanç yollarına yönelir, üretimde bulunur. Bir 
kayba uğrar veya istemediği bir durumla karĢılaĢırsa da 

                                              
992 Ġbni Mâce 2144, Hakim, Ġbni Hibban 
993 Nisa 78 
994 Al-i Ġmran 154 
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bu onu çalıĢıp gayret etmekten alıkoymaz ve ümitsiz-
liğe düĢürmez. „KeĢke Ģöyle Ģöyle yapsaydım da bu 

baĢıma gelmeseydi.‟ demez. Aksine َقدََّز اهلُل َهب َشبَء َفَعَل (Al-

lah takdir etti ve O dilediğini yaptı) der ve O‟nun faz-
lından ve kereminden istemeye devam eder. Allahu 
Teâlâ‟nın Ģu buyruğu mü‟min için ne de güzel bir kıla-
vuzdur: 

﴾…Her kim Allah‟a tevekkül ederse O kendisine 

yeter. ġüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Allah her 

Ģey için bir kader tayin etmiĢtir.﴿ 995 

Yüce Mevla‟mız bizleri kalbi kaza ve kadere 
inanmakla mutmain olan, yalnızca O‟na güvenip da-
yanan, bu Ģekilde kula kulluktan kurtulup hakiki ilaha 
(ma‟buda) kulluk yapan samimi kullarından eylesin! 

Rahman ve Rahim olan Allah‟tan rızasına uygun 
bir hayat yaĢayıp razı olduğu kullarından olarak O‟na 
kavuĢmayı ve rahmetiyle muamele ettiği, azap etmeyip 
cennetine girdirdiği kullarından olabilmeyi niyaz edi-
yoruz. Amin Allahümme Amin! 

                                              
995 Talak 3 
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